
S. R. 
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 

1 
 

 

 

       No âmbito do processo comum com intervenção de tribunal colectivo n.º 

14/07.0TRLSB, que correu termos no Tribunal da Relação de Lisboa – 5.ª Secção, foi 

submetida a julgamento a arguida AA, ..., ..., nascida em ..., na freguesia de ..., …, 

residente a partir de 1 de Novembro de 2012, na Rua ..., conforme última comunicação 

para o efeito interessante, datada de 2 de Novembro de 2012 e constante de fls. 8.731, 

volume 31 (em consonância, fls. 8736, 8742, 8761, 8764, 8766 e envelope na contracapa do mesmo 

volume), a qual se mantém actual como se vê da acta de audiência de renovação da 

prova. 

       Para melhor esclarecimento, dir-se-á que o presente processo foi concebido a 

partir do Processo Comum Colectivo n.º 140/06.2JFLSB, da 1.ª Vara Criminal de 

Lisboa, em que, para além de outros vinte cinco arguidos, incluídas três sociedades 

(demandados para além do mais, na roupagem de elementos/componentes de uma 

associação criminosa, associada a uma panóplia de crimes em efectiva relação 

concursal), é demandado criminal e civilmente BB, ora ex-marido da arguida, que com 

a mesma foi consorciado pelos laços do matrimónio, desde 21 de Julho de 1990, sendo 

dissolvido o vínculo conjugal por divórcio por mútuo consentimento em 10 de Janeiro 

de 2006, presente sendo como traço comum e relação congénita da falada demanda, 

factos ocorridos na vida da CC, Sociedade Independente para o Desenvolvimento do 

Ensino Superior, S.A., constituída em 29 de Janeiro de 1993, sociedade fundadora da 

“DD”, que no plano privado, se enquadrou no ensino superior universitário, entre 1993 

– Facto Provado (doravante, FP) 26 – e 2 de Agosto de 2007, data em que por 

Despacho do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior foi determinado o 

encerramento compulsivo da UNI (FP 1215, pág. 2382 do acórdão recorrido e fls. 9.955 verso 

dos autos e ponto 187 da motivação, pág. 2751 do acórdão recorrido e fls. 10.140 dos autos, volume 

35).  

      A acusação deduzida em 28 de Janeiro de 2009 naquele PCC n.º 140/06.2JFLSB, 

bem como o pedido de indemnização civil deduzido pelo Ministério Público 

(Procuradora da República do DIAP de Lisboa), em representação do Estado – 

Administração Fiscal, relativamente à responsabilidade civil conexa com a prática de 

crimes de fraude fiscal – contra oito arguidos/demandados, entre os quais CC –  
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encontra-se reproduzida no presente processo de fls. 1865 verso do 7.º volume a fls. 

2776 do 12.º volume (no PCC n.º 140/06, de págs. 14.334 a 16.126) – de fls. 1814 a 1865 

verso no presente processo e no PCC n.º 140/06, de págs. 14.232 a 14.334, constam vários despachos de 

arquivamento, a anteceder a acusação – estando treze dos arguidos acusados, para além do 

mais, de um crime de associação criminosa e o arguido BB, para além deste crime de 

associação criminosa, de treze crimes de falsificação de documento, vinte e quatro 

crimes de burla, sendo um na forma tentada, um crime de abuso de confiança, um 

crime de branqueamento, um crime de emissão de cheque sem provisão, um crime de 

corrupção activa, dois crimes de corrupção activa no sector privado, um crime de 

actividade ilícita de recepção de depósitos e outros fundos reembolsáveis, quatro 

crimes fiscais, sendo um de fraude fiscal, um de fraude fiscal na forma continuada, um 

outro de fraude fiscal qualificada, na forma continuada, e um crime de abuso de 

confiança fiscal, na forma continuada. (Esta especificação justifica-se por o 

branqueamento imputado à arguida se reportar aos ilícitos típicos precedentes, 

maxime, os de catálogo, imputados a seu ex-marido, em concreto, crimes de abuso de 

confiança, falsificação e burla).                

      De acordo com a acusação deduzida neste processo em 14 de Junho de 2010 pelo 

Ministério Público (no caso, Exmo. Procurador-Geral Adjunto no Tribunal da Relação 

de Lisboa), sem aderência/adjuvância de assistentes (foi denegada a admissão a intervir em 

tal qualidade a EE por despacho de 3 de Junho de 2009, a fls. 4.047 do volume 14 e, como se verá infra, 

foi indeferido idêntico pedido formulado por FF – fls. 4.815), constante de fls. 4.421 a 4.648 

(volume 16), é imputada à arguida a prática de um crime de branqueamento, p. p. pelo 

artigo 368.º-A, n.º s 1, 2 e 3, do Código Penal, em concurso ideal aparente com um 

crime de receptação, p. p. pelo artigo 231.º, n.º 1, do Código Penal, e dois crimes de 

falsificação de documento, p. p. pelo artigo 256.º, n.º s 1 e 3, do mesmo Código. 

      A acusação foi gizada a partir da acusação deduzida no processo comum colectivo 

n.º 140/06.2JFLSB, como é salientado a fls. 4.421 do volume 16, na nota prévia ao 

libelo acusatório, sendo praticamente cópia da deduzida no PCC n.º 140/06, tendo sido 

eliminadas a maior parte das tabelas/quadros/mapas daquela constantes, e introduzidos 

de novo, naturalmente, factos imputados à arguida, bem como alterações introduzidas 

pelo despacho de pronúncia lavrado no mesmo processo n.º 140/06.2JFLSB. 



S. R. 
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 

3 
 

      Por uma questão sistemática, foram mantidos os artigos da anterior acusação, 

entendendo o Ministério Público que o julgamento deveria ser em conjunto.      

 

      A acusação assim formulada foi recebida, in totum, por despacho do Exmo. 

Desembargador Presidente do Colectivo julgador, datado de 5 de Novembro de 2010, 

conforme fls. 4.727, do volume 17.  

     A arguida requereu prorrogação do prazo para organizar a contestação e defesa, por 

mais 30 dias, nos termos do artigo 107.º, n.º 6, do CPP, conforme fls. 4.737 a 4.739, o 

que veio a ser deferido, sendo concedida por 30 dias, conforme despacho de 30 de 

Novembro de 2010, de fls. 4.747, no qual foi reconhecida e declarada a especial 

complexidade dos autos, sendo designada a primeira sessão da audiência de 

julgamento para 11 de Janeiro de 2011. 

     A arguida apresentou a contestação, constante de fls. 4.766 a 4.814 (volume 17), 

vindo posteriormente a juntar documentos consubstanciados em relatórios de 

inspecção, que se encontram de fls. 4.819 a 4.919 do mesmo volume. 

     A fls. 4.924 veio a arguida corrigir o tratamento de «Juiz de Direito» constante do 

cabeçalho da contestação para «Juiz Desembargador». 

     E a fls. 4.931, após a 1.ª sessão, veio alterar o teor do artigo 39 da mesma peça 

processual, substituindo «valores superiores a Eur 2.000.000,00» por «valores 

superiores a Eur 20.000,00». 

     Por despacho de 12 de Janeiro de 2011, constante de fls. 4.815, aderindo à posição 

do M.º P.º expressa a fls. 4.752, foi indeferida a requerida constituição de assistente de 

FF (requerimento de fls. 4.743/5, em original, fls. 4.753/5, e despachos de fls. 4.747, in fine, e 4.757).  

     O julgamento foi realizado por Colectivo da 5.ª Secção Criminal do Tribunal da 

Relação de Lisboa, funcionando como tribunal de 1.ª instância, nos termos conjugados 

dos artigos 56.º, n.º 1, alínea c), da Lei de Organização e Funcionamento dos Tribunais 

Judiciais (LOFTJ) n.º 3/99, de 13 de Janeiro, artigo 66.º, alínea c), da LOFTJ n.º 

52/2008, de 28 de Agosto, e do artigo 12.º, n.º 3, alínea a), do Código de Processo 

Penal.        

     O julgamento iniciou-se em 19 de Janeiro de 2011, com gravação da prova 

produzida, prolongando-se ao longo de 62 sessões, até 7 de Novembro de 2012 (fls. 
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4.925 do volume 17.º a fls. 8.732 do volume 31.º), primeiro no Tribunal da Relação de 

Lisboa e a partir de 2 de Março de 2011, no Tribunal de Monsanto.  

     Ao abrigo do disposto no artigo 340.º, n.º 1, do CPP, por despacho do Exmo. 

Desembargador Presidente do Colectivo Julgador, datado de 17 de Janeiro de 2012, foi 

determinada a quebra de sigilo bancário, tendo sido solicitado o envio de extractos 

bancários referentes a alguns dos “investidores” (fls. 5.751/6), o que foi 

complementado por despacho de 19 seguinte, a fls. 5.785, do 21.º volume, agora com 

referência a conta da arguida e BB. 

     Entretanto, teve lugar a inquirição de duas testemunhas por videoconferência, na 

Comarca do Porto, de uma outra testemunha, na Comarca do Baixo Vouga, e ainda de 

uma outra testemunha, na Comarca de Santa Maria da Feira, sendo todas realizadas 

em 25 de Janeiro de 2012 (fls. 5.843/4 e 5.867/8 do 21.º volume e fls. 6.025/6 do 22.º volume).  

     Tendo o “investidor” GG, à data, Ministro... da ..., declarado pretender utilizar a 

prerrogativa de depor por escrito, por despacho do mesmo Presidente do Colectivo de 

8 de Fevereiro de 2012, foram formuladas as questões a que deveria responder a 

testemunha, constantes de fls. 5.874/9 (volume 17), tendo o depoente feito juntar a 

declaração escrita de fls. 5.995 a 5.999 (volume 22). 

     Entretanto, em 27 de Abril de 2012, teve lugar o desencapsulamento de 

transmissões de correio electrónico – auto de fls. 6.065 – do que resultou um conjunto 

de documentos originais desencapsulados pelo Presidente do Colectivo com os peritos, 

exibidos à testemunha HH e juntos aos autos (fls. 6.107 a 6.153) na sessão de 15 de 

Maio de 2012, conforme acta de fls. 6.154 a 6.157 do volume 22 e não 31, como por 

lapso consta do acórdão recorrido. 

     As alegações tiveram lugar em 19 de Junho de 2012, após o que foi anunciado que 

o Tribunal Colectivo iria proceder a uma alteração não substancial dos factos, 

designando-se para reabertura da audiência o dia 17 de Julho de 2012, tudo conforme 

acta de fls. 6.164/5, do 22.º volume. 

     Consubstanciando a referida alteração não substancial de factos, foram aditados 

factos a vários artigos da acusação, que passaram a ter outra redacção, fazendo 

documento com 2.427 folhas, cuja junção aos autos foi ordenada naquela acta de 17 de 

Julho de 2012 (fls. 8.592), constantes de fls. 6.166 do 23.º volume a fls. 7.307 do 26.º 

volume, sendo que a partir de fls. 7.307, consta a nova redacção da acusação que vai 
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até fls. 8.591 do 30.º volume. (São descritos de novo os novos factos, já devidamente 

integrados na acusação, de modo a melhor facilitar a compreensão do seu 

enquadramento, extensão e alcance, como se explicita a fls. 6.166, ao alto). 

     Na sessão de 17 de Julho de 2012, foi notificada a alteração operada e concedido 

prazo à defesa até 16 de Agosto para, querendo, deduzir meios de prova de defesa e o 

mais que houvesse por conveniente - fls. 8.592 do 30.º volume. 

     Na sessão imediata, de 16 de Agosto de 2012, o Ilustre Mandatário da arguida disse 

nada ter a requerer - fls. 8.609  do 30.º volume. 

     Seguiu-se a sessão de 13 de Setembro de 2012 (fls. 8.725 do 31.º volume), e por terem 

sido juntos documentos, foi concedido prazo à defesa, a que se seguiram sessões em 

10 de Outubro, em que foram juntos outros documentos e concedido novo prazo para 

exame, e em 7 de Novembro de 2012, admitindo-se então a possibilidade de leitura da 

sentença para 15 de Janeiro de 2013 (fls. 8.729 e 8.732, do 31.º volume).  

     Tal data, em 8 de Janeiro de 2013, foi dada sem efeito por motivo imprevisto (fls. 

8.737), tendo o Colectivo a necessidade de se deslocar à Comarca da Guarda para 

reunião, sendo agendada então a leitura do acórdão para 22 de Março (fls. 8.739) e face 

a impedimento do Ilustre Mandatário da arguida, foi designado o dia 5 de Abril de 

2013 (fls. 8.757 do 31.º volume).    

 

     Por acórdão do Colectivo da 5.ª Secção Criminal do Tribunal da Relação de Lisboa, 

datado de 5 de Abril de 2013, constante de fls. 8.767 do 32.º volume a fls. 10.164, do 

35.º volume, depositado no dia 9 seguinte, conforme declaração de fls. 10.167, foi 

deliberado julgar a acusação parcialmente procedente por provada, e em consequência:  

     1. - Absolver a arguida da co-autoria material de dois crimes de falsificação de 

documento, p. e p. pelo artigo 256.º, n.º s 1 e 3, do Código Penal; 

    2. - Condenar a arguida pela prática de um crime de branqueamento de capitais, p. 

e p. pelo artigo 368.º-A, n.º s 1 e 2, do Código Penal, na pena de cinco anos de prisão; 

    3. - Suspender a execução da pena pelo período de cinco anos, sujeita a regime de 

prova nos termos do artigo 53.º, n.º 2, do Código Penal;  

    4. - Decretar, nos termos do artigo 109.º, n.º 1 e 110.º n.º 2, do Código Penal, a 

perda a favor do Estado do veículo automóvel da marca Jeep, Modelo Grand 

Cherokee, com a matrícula ...-CF-..., registado em nome de II, e as quantias 
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monetárias apreendidas à ordem destes autos e que ainda não tinham dado entrada na 

conta de JJ, assim como a totalidade do dinheiro que porventura ainda exista na conta 

bancária n.º ... do Banco ... titulada por JJ.                                                           

 

    A arguida requereu prorrogação por 30 dias do prazo de interposição de recurso, o 

que foi indeferido por despacho de fls. 10.190, do 36.º volume. 

 

    Em 8 de Maio de 2013 veio interpor recurso, apresentando a motivação de fls. 

10.196 a 10.498 do 36.º volume (corrigida a numeração a partir de fls. 10.387 em vez de 10.837) 

e em original de fls. 10.501 a 10.797, do 37.º volume, juntando um documento - fls. 

10.798. 

 

    Por despacho de 21 de Maio de 2013 foi admitido o recurso (fls. 10.800). 

  

    O Exmo. Procurador-Geral Adjunto no Tribunal da Relação de Lisboa apresentou a 

resposta de fls. 10.806 a 10.823 - volume 37 -, que concluiu do seguinte modo (na 

íntegra e com realces incluídos): 

 

1.ª - Dos alegados vícios (erro notório e contradição) 

A recorrente pretende que a simples análise aritmética dos vários saldos das contas 

bancárias da "CC" e BB, seu ex-marido, bem como das saídas e entradas nas mesmas é 

suficiente para fundamentar a proveniência lícita dos dinheiros utilizados nas 

aquisições do imóvel de Jacarandás e de Espanha, bem como o da promessa de 

compra do imóvel da Expo, tudo antes de 2003, sem atender, porém, a outros factos 

provados no acórdão do venerando Tribunal a quo quanto à proveniência ilícita (por 

burla agravada, abuso de confiança e falsificações de documentos, com os quais 

obteve empréstimos) de montantes obtidos/tirados por CC desde 1997 a 2003; 

 

2.ª - Assim, quanto aos empréstimos, nada melhor que ver a análise crítica da prova 

exarada no ponto 85-C e segs. a fls. 2596 e segs. do mui douto acórdão recorrido, 

sendo que, quanto à burla agravada, no douto acórdão recorrido até se especificam os 

montantes de que BB se apoderou ilicitamente desde de 1997, como, por exemplo, na 
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pág. 2501 do douto acórdão recorrido, e, quanto ao abuso de confiança, o roulement de 

cheques que lhe permitia dispor das contas dando a sensação de saldos credores nas 

mesmas (que efectivamente não tinham), o alegado por várias testemunhas indicadas 

na prova e respectiva análise crítica da prova, como por exemplo, o referido na pág. 

2503 - ponto 11 sobre o depoimento de LL, tudo, pois, no citado período antes de 

2003 e agora, no recurso, incontestado pela ora recorrente, mas que a mesma pretende 

ignorar para apenas se basear nas ditas operações aritméticas; 

 

3.ª - Quanto aos investidores que, de acordo com as ditas operações aritméticas, não 

teriam tido prejuízo, mas que tiveram, como foi provado - factos 1647 a 1650 -, ainda 

que tal correspondesse à verdade, não significaria que o capital deles obtido por BB 

não teria proveniência ilícita, posto que o crime de burla (art.° 217° do C. Penal) neste 

caso consumou-se com a entrega dos dinheiros para o suposto investimento, ou seja, 

enquanto o dinheiro não é devolvido, há prejuízo; e quando o dinheiro é devolvido, tal 

é entendido como um ressarcimento do prejuízo efectivamente sofrido, já não que o 

crime se não verifica, como pretende a recorrente; 

 

4.ª - Portanto, provado está que BB se apoderou ilicitamente dos dinheiros que lhe 

foram entregues pelos investidores, entre os quais os aludidos MM, NN, OO, PP e 

QQ, e mesmo RR como intermediário inicial, por engodo por si criado, para além do 

"furtado" à "CC", dinheiro esse que - conforme dado como provado - gastou na 

aquisição dos imóveis de Jacarandás e Espanha e no sinal da promessa de compra do 

da Expo em Lisboa; 

 

5.ª - Do elemento subjectivo do crime de branqueamento 

Quanto ao conhecimento por parte da arguida recorrente da proveniência ilícita dos 

bens que «branqueou», remetemos para, essencialmente, os pontos 158, nas suas 

várias alíneas (fls. 2689 e segs. do exame crítico da prova), e 188-B, a págs. 2753 e 

segs. do douto acórdão recorrido, onde o Tribunal a quo fez uma análise detalhada, 

criteriosa, cuidada e lógica sobre aquele conhecimento, sendo que a recorrente, 

convenientemente (dizemos nós), entendeu classificar, sendo "especialista" do cível, 

os investimentos como empréstimos nulos por falta de forma... (simultaneamente não 
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refere o enriquecimento ilícito do marido... também ele matéria cível...), o que não tem 

lógica nenhuma, sendo até um atentado ao senso comum (na nossa modesta opinião) 

querer convencer alguém que tudo fez para esconder os bens do alcance do alegado 

credor RR, 

 

6.ª - quando, como Juiz, sabe perfeitamente que a lei lhe concede meios para se opor a 

uma eventual execução como aliás, ela própria nas motivações de recurso acaba por 

reconhecer ter feito - vd. conclusão 158ª das Motivações a fls. 259 (“Ainda que a 

arguida viesse a ser demandada conjuntamente com BB, designadamente em acções 

executivas, como veio a acontecer (sublinhados nossos), a arguida tinha forma de se 

defender, com base na falta do seu consentimento e na incomunicabilidade dessas 

dívidas exclusivamente contraídas pelo BB, bem como na FALsificação da 

procuração); razão para se perguntar, para quê então esconder os bens de uma 

presumível execução por parte de RR, se a arguida podia, daquela forma, 

salvaguardar a sua parte comum? 

 

7.ª - Como mero acrescento do ora afirmado, não podemos deixar de transcrever o 

exarado nas fls. 2794 do douto acórdão: 

 “O conhecimento pela arguida da origem do dinheiro com o qual foram comprados os 

imóveis registados na titularidade da filha, na sua titularidade (casa de Espanha) - 

como bem privativo por ter sido declarado que havia sido pago com “dinero de los 

muebles e y imuebles de sus abuelos”, - e com que foi feito o pagamento do sinal no 

contrato-promessa, não é alheio ao facto de pelas contas da arguida terem passado 

centenas de milhar de euros, provenientes também de investidores, como MM, e 

também destinadas a investidores, como PP, como descrito entre outros nos artigos 

272°, 275°, 279° e 281° da matéria provada, e com os quais (euros provenientes de 

investidores) foram feitos os pagamentos daqueles imóveis e sinal”; 

 

8.ª - Da reapreciação da prova gravada 

Ousamos sugerir aos Exmºs Srs. Conselheiros, que têm de criar a sua própria 

convicção e a sua própria valoração da prova (neste sentido, com as necessárias 

adaptações, remetemos para o douto Ac. do STJ de 06-07-2011 lavrado no Proc.º 



S. R. 
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 

9 
 

645/05.2TBVCD.P1.S1, in www.dgsi.pt), ou mesmo e apenas para “apreciar da 

bondade da convicção” do tribunal a quo, como dito na Declaração de voto exarado 

naquele mui douto acórdão, que oiçam as declarações da arguida e os depoimentos das 

testemunhas Dr. HH e venerando Desembargador Dr. SS, mas tudo na íntegra (como 

pedido, aliás, pela recorrente), e como permite o art.° 412°, n.° 6 do CPP, para, sem 

sombra de qualquer dúvida, concluírem como os Venerandos Desembargadores a quo. 

 

9.ª - Reapreciação da pena 

Quanto à pena, não conseguimos extrair das normas que a recorrente entende terem 

sido violadas (artºs 368° e 369° do CPP) que era obrigatório ouvi-la, a final, sobre as 

suas condições económico-sociais, quando foi ouvida sobre essa matéria 

abundantemente na parte final das suas declarações iniciais e que foram detalha e 

criteriosamente analisadas pelo venerando Tribunal a quo no acórdão recorrido; 

 

10.ª - Entende-se, pois, que a pena não merece qualquer censura e, se reparo pudesse 

haver, teria sido o de ter sido benevolente tendo em conta a gravidade do crime (pena 

máxima de 12 anos de prisão), sendo que, porém, quanto a esse aspecto, o M° P° 

conformou-se e, portanto, não interpôs recurso para a agravar; 

 

11.ª - Do recurso sobre a busca e apreensão na residência da arguida 

O recurso interposto intercalarmente sobre a busca e apreensão na residência da 

recorrente, que devia ter sido presencialmente presidida pelo Venerando 

Desembargador que as autorizou, perdeu a sua utilidade, posto que nenhuma prova 

dali decorrente foi utilizada, como declarado no douto acórdão recorrido a fls. 2499, 

tendo sido, aliás, através dos movimentos da conta bancária em nome da irmã da 

recorrente (utilizada para o “branqueamento”) que o Tribunal a quo apurou do 

pagamento de parte do preço do Jeep e, obviamente, da sua existência e titularidade, 

como resulta dos documentos indicados em nota de rodapé aos factos provados 1559° 

e 1560°. 

 

12.ª - Face a todo o exposto, os recursos são, no nosso entender, manifestamente 

improcedentes. 

http://www.dgsi.pt/
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                                                              *******  

 

     O processo foi remetido a este Supremo Tribunal, dando entrada em 25 de Junho de 

2013 (volume 37.º), sendo distribuído no dia seguinte. 

     Na vista a que alude o artigo 416.º do CPP, a Exma. Procuradora-Geral Adjunta 

neste Supremo Tribunal, a fls. 10.829 (volume 38), em 1 de Setembro de 2013, opinou 

no sentido de convidar a recorrente a sintetizar as conclusões.  

     Após um primeiro despacho ordenador, por despacho de 16 de Setembro de 2013, a 

fls. 10.835, foi ordenada a renumeração, pois que no volume 36, saltara-se da pág. 10. 

386 (187 da motivação de recurso) para a pág. 10.837. 

     Feita a correcção, proferimos na mesma data, o despacho de fls. 10.838 a 10.842, 

em que, face ao segmento conclusivo apresentado dificilmente entendível como 

conclusões em muitos casos, atenta a sua extensão, e porque de todo não fora 

observado o ónus de especificação da impugnação, foi formulado convite à recorrente, 

nos termos do artigo 417.º, n.º 3, do CPP, para apresentar, em 10 dias, novo texto 

conclusivo, em que se tivessem em conta os pontos focados, ou seja, no sentido não só 

de se apresentarem conclusões de forma sintética, como por outro lado, foi convidada 

a que no novo segmento conclusivo viesse a ser observado o ónus de especificação das 

provas, que no entender da recorrente, impunham decisão diversa da recorrida, de 

acordo com o disposto no artigo 412.º, n.º s 3 e 4, do CPP.  

        

    A recorrente veio então apresentar em 30 de Setembro de 2013 o texto conclusivo 

de fls. 10.846 a 10.991, e em original, no dia seguinte, de fls. 10.996 a 11.141, ou seja, 

o que se pretendia sintético “virou” 193 conclusões em 146 folhas. 

    Passam-se a transcrever as conclusões na íntegra, incluídos os realces, até porque 

está em causa impugnação da matéria de facto nas duas modalidades possíveis. 

    Ei-las:                 

                

  “CONCLUSÕES: 

Recorre a arguida do acórdão proferido pelo Tribunal da Relação de Lisboa, 

funcionando em 1ª instância, datado de 5 de Abril de 2013 e depositado no dia 9 do 
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mesmo mês e ano, que a condenou pela autoria material de um crime de 

branqueamento, previsto e punido pelo artigo 368º-A, n.ºs 1 e 2 do Código Penal, na 

pena de cinco anos de prisão, suspensa na sua execução por igual período. 

 

O presente recurso tem por fundamentos: 

A) Em primeiro lugar, os vícios previstos nas alíneas b) e c) do n.º 2 do artigo 

410º do CPP – a contradição insanável da fundamentação e entre a 

fundamentação e a decisão, e o erro notório na apreciação da prova, bem como, 

nos termos do n.º 1 do mesmo preceito, a errada interpretação e aplicação dos 

artigos 217º, n.º 1 e 218º, n.º 2, al. a), do C. Penal. 

E, subsidiariamente, 

B) Em segundo lugar, o recurso visa impugnar a decisão proferida sobre a 

matéria de facto, por via da reapreciação da prova gravada, nos termos do artigo 

412º, n.º 3, do CPP. 

E, subsidiariamente, 

C) Em terceiro lugar, caso se entenda que a arguida praticou o crime pelo qual 

foi condenada, o recurso visa a reapreciação da pena concreta aplicada à arguida. 

 

A) Da contradição insanável da fundamentação e da contradição entre a 

fundamentação e a decisão, e do erro notório na apreciação da prova (artigo 410º, 

n. 2, als. b) e c) do C.P.Penal) 

Da errada interpretação e aplicação dos artigos 217º, n.º 1 e 218º, n.º 2, al. a), do 

C.Penal. 

 

1º A conjugação dos factos que foram dados como provados, dos que foram dados 

como não provados, da fundamentação da convicção e das regras da experiência 

comum, permite concluir pela existência destes vícios que, a não se terem 

verificado, impunham uma absolvição da arguida, por FALta de verificação dos 

elementos objectivo e subjectivo do tipo de crime em causa. 

 

A)1. - A ORIGEM DAS VANTAGENS – ELEMENTO OBJECTIVO DO TIPO 

DO CRIME DE BRANQUEAMENTO 
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2º A origem das «vantagens», tal como emerge dos factos provados, resulta toda ela 

de actos praticados por BB, ex-marido da arguida, e por outros, designadamente 

por RR, nomeadamente enquanto responsáveis pela DD e pela CC, SA, instituidora 

dessa Universidade. 

Os factos ilícitos praticados por BB e RR que estarão na origem das «vantagens», 

consubstanciam-se em dois tipos de actuações, que podem assim ser resumidas: 

- por um lado, na retirada de fundos da CC, SA, por parte de BB, num total de € 

7.084.443,05 (artigos 356º e 357º dos factos provados, provenientes da acusação), 

factos que na fundamentação jurídica do acórdão são qualificados como crime de 

abuso de confiança agravado, p. e p. pelo artigo 205º, n.ºs 1 e 4, al. d), do Código 

Penal; 

- por outro lado, no recrutamento de «investidores», por parte de RR e BB, de quem 

recebiam quantias propondo-lhes remunerações do capital muito superiores às da 

banca, convencendo-os de que BB obtinha elevadas rentabilidades fazendo aplicações 

financeiras na TT», na Suíça, via «private banking» do Banco TT, numa denominada 

«Operação Monique», operação essa inexistente, obtendo para si (RR e BB) aqueles 

meios financeiros, tendo causado prejuízos àqueles «investidores» - factos que na 

fundamentação jurídica do acórdão são qualificados como crime de burla agravado, p. 

e p. pelo artigo 217º, n.º 1 e 218º, n.º 2, al. a), do Código Penal. 

Foi dado como provado que a arguida não teve qualquer participação nas 

actividades ilícitas de BB na CC, SA, instituidora da DD (resposta aos artigos 12º e 

13º da contestação), e foi dado também como provado que a arguida não teve 

participação nas «aplicações private» (resposta ao artigo 58º da contestação), ou 

seja, a arguida não participou nas actividades de onde teriam resultado as 

vantagens descritas como ilícitas. 

 

3º A actuação da arguida situa-se, no tempo, a partir de Setembro de 2005, e os 

actos de branqueamento referem-se, em síntese: 

- à venda de um apartamento sito em Espanha,  

- à revogação de um contrato-promessa de compra e venda de uma fracção 

autónoma,  



S. R. 
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 

13 
 

- ao depósito das quantias provenientes desses negócios numa conta bancária 

titulada pela sua irmã JJ, e  

- à compra de um veículo automóvel com parte do produto da venda da casa de 

Espanha – artigos 1127º a 1180º, 1514º a 1564º e 1659º a 1691º (dos factos dados 

como provados, provenientes da acusação). 

  

4º Na demais matéria de facto dada como provada, faz-se referência a outro 

património adquirido por BB, a saber, o imóvel sito em ..., Benavente, e o apartamento 

sito no ..., na Expo-Norte, em Loures. E a forma como esse património é adquirido e, 

no caso de ..., alienado, são objecto de análise, designadamente na fundamentação da 

convicção, chegando-se aí a conclusões ilógicas, que contrariam as mais elementares 

regras da experiência comum, de onde derivou que tivessem resultado provados factos 

com erro notório na apreciação das provas. 

 

5º Assim, ficou dado como provado, a propósito da aquisição de património por 

BB – artigos 1514º a 1527º, o seguinte:  

 Quanto ao imóvel sito em ... (artigos 1516º e 1517º), que foi adquirido a 11 de Maio 

de 1994 o direito de propriedade de um prédio «urbano», situado na ..., composto de 

terreno de regadio destinado a cultura agrícola com 11.956 m2, com o valor de venda 

de 4.000.000$00, e que na parcela desanexada foi construída uma moradia cuja licença 

de habitação foi obtida em 15 de Outubro de 2001. 

Porém, ao contrário do que constava da acusação, na resposta aos artigos 1528º e 

1529º da acusação, o Tribunal considerou não provado que os montantes 

utilizados por BB na aquisição se ... tivessem proveniência ilícita. 

  

6º Quanto ao apartamento sito no ... (e não Lisboa), deu-se como provado (artigos 

1518º, 1519º e 1520º), em síntese, que no dia 12 de Outubro de 2000, BB juntamente 

com AA, com quem era, à data, casado, intervieram, em representação da filha de 

ambos, menor de idade, VV, como compradores na escritura de compra e venda de 

uma fracção autónoma designada pela letra “C”, o rés-do-chão, Letra A, do prédio 

urbano, sito no ..., pagando o valor total de Esc. 38.500.000$00; que BB preencheu, 

assinou e entregou à sociedade “LLL – Empreendimentos Imobiliários, Lda”, para 
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pagamento, os seguintes cheques: nº. ..., da conta nº. ..., do ..., no valor de Esc. 

25.000.000$00 (€ 124.699,47) com data de 15 de Junho de 2000; Nº. ..., da conta nº. 

..., do ..., no valor de Esc. 13.500.000$00 (€ 67.337,72) com data de 12 de Outubro de 

2000, e que essa conta bancária foi provisionada com montantes provenientes da “CC” 

e de investidores - MM e PP. 

 

7º Quanto à casa de Espanha, ficou provado (artigos 1522º, 1523º e 1524º) que no dia 

5 de Julho de 2002 BB juntamente com a arguida, com quem era, à data, casado, 

realizaram com a sociedade “... de Gestión Imobiliaria” a escritura de compra e venda 

de uma fracção autónoma, sita em Islantilla, Espanha, adquirindo a respectiva 

propriedade, pagando o valor total de € 108.783,19, com averbamento da cláusula 4ª 

da escritura de aquisição do imóvel, segundo a qual declararam para efeitos do artº 

1723º c) do Código Civil Português, e 1324º n º 3 do Código Civil Espanhol, “que el 

imubles es un bien privativo de Doña AA… adquirido com dinero que procede de 

venta de imuebles y muebles de sus abuelos”, e que o pagamento foi realizado, além 

do mais, através da transferência de € 93.141,72 e da emissão do cheque € 8.354,14, 

da conta nº. ... da ..., titulada por BB, e que a conta acabada de referir foi provisionada, 

nomeadamente, com montantes provenientes da “CC”, de RR e do investidor, PP. 

 

8º Quanto ao contrato-promessa para aquisição do apartamento sito na Expo-..., 

Lisboa, deu-se como provado (artigos 1525º, 1526º e 1527º) que, no dia 6 de Maio de 

2003, BB juntamente com a arguida, com quem era, à data, casado, realizaram um 

contrato-promessa de compra e venda com a sociedade “YY – Investimentos 

Imobiliários, Lda”, mais tarde e juntamente com a sociedade “ZZ – Investimentos 

Imobiliários, Lda”, incorporadas na sociedade “AAA – Sociedade de Investimentos 

Imobiliários, Lda”, para aquisição de um apartamento sito na Expo Sul, em edifício 

denominado “...”, pelo valor de € 1.197.114,95, depois reduzido por aditamento, para 

€ 1.193.635,5, e que BB e a arguida, entre Maio de 2003 e Janeiro de 2005, pagaram, a 

título de sinal, € 658.413,12 (€ 530.629,50 + € 38.000,00 + € 89.783,62), sendo: 

Da arguida: 6/05/2003, cheque nº. ..., do Banco ..., no valor de € 38.000,00 – (destino 

final “M...”). 
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De BB: 06/05/2003, cheque nº. ..., da ...S, no valor de € 81.711,49 (destino final “M..., 

Lda); 10/07/2003, cheque nº. ..., do ..., no valor de € 59.855,75; 10/10/2003, cheque nº. 

..., do ..., no valor de € 59.855,75 (destino final “M..., Lda); 09/01/2004, cheque nº. ..., 

do ..., no valor de € 59.855,75 (destino final “M..., Lda); 22/04/2004, cheque nº. ..., do 

..., no valor de € 89.783,62 (destino final “ZZ, Lda”); 26/07/2004, cheque nº. ..., do ..., 

no valor de € 89.783,62 e 08/10/2004, cheque nº. ..., do ..., no valor de € 89.783,62. 

De BBB: 23/01/2005, cheque nº. ..., do ..., no valor de € 89.783,62, a favor da “YY, 

Lda”. 

Mais se deu como provado que as contas acabadas de referir de BB na ... e ... foram 

provisionadas com montantes provenientes da “CC”, da “CCC” e de investidores - 

NN, OO, QQ e MM. 

 

9º A origem ilícita desse património (à excepção do imóvel sito em ...), afirmada no 

acórdão recorrido, tem assim por causa, de acordo com o mesmo acórdão, o facto 

de, na sua aquisição (casa do ..., casa de Espanha) e na promessa de aquisição 

(contrato-promessa de compra e venda da casa sita na Expo-..., Lisboa), terem sido 

utilizadas verbas provenientes da CC e dos chamados «investidores» das 

aplicações financeiras. 

 

10º Não é válida a conclusão tirada no acórdão recorrido no sentido de que as 

verbas utilizadas nessas aquisições (e promessa de aquisição), provenientes da 

CC, têm origem ilícita. 

 

11º Ao contrário do que parece, à primeira vista e numa análise menos atenta, 

resultar do acórdão recorrido, BB não era devedor da CC nas datas em que 

foram adquiridos os imóveis sitos no ... e em Espanha (12 de Outubro de 2000 e 5 

de Julho de 2002, respectivamente), pelo contrário, era credor desta sociedade. 

 

12º Para se chegar a essa conclusão, basta analisar todas as contas bancárias de 

BB, referidas nos factos provados nos artigos 275º (Banco...), 276º (Banco ...), 

277º (Banco ...), 278º (Banco ...), artigo 279º (Caixa ...), 280º (Banco ... – ...), 281º 

(...). Exactamente as mesmas contas que serviram ao Tribunal para concluir pelo 
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montante global de que BB se apropriou em prejuízo da CC, desde o início de 1997 

até ao final de 2006 referido nos artigos 356º e 357º dos factos provados provenientes 

da acusação, 

Em todos esses artigos provenientes da acusação e dados como provados no acórdão 

recorrido, são apresentados quadros que correspondem grosso modo aos extractos 

bancários dessas contas, e logo depois são apontados, por ano, os valores totais que 

saíram das contas de BB para a CC e os que entraram nestas contas provenientes 

da CC, apontando-se o respectivo saldo contabilístico, nuns casos favoráveis a 

BB, noutros favoráveis à CC. 

Procedendo a uma simples operação de aritmética, somando, ano por ano, os 

totais de todos esses saldos BB/CC, os resultados são os seguintes: 

No ano de 1997, o saldo contabilístico entre entradas e saídas CC/CC é favorável 

a BB em € 172.833,47. 

No ano de 1998, o saldo contabilístico entre entradas e saídas CC/CC é favorável 

a BB em € 211.624,98. 

Assim, no final de 1998, o saldo contabilístico acumulado, favorável a BB, é de € 

384.458,45, correspondente à soma dos saldos de 1997 e 1998 (€ 172.833,47 + € 

211.624,98). 

No ano de 1999, o saldo contabilístico entre entradas e saídas BB/CC é favorável 

à CC em € 126.953,70. 

Assim, no final de 1999, o saldo contabilístico acumulado, favorável a BB, é de € 

257.504,75, correspondente à diferença entre o saldo acumulado até ao final de 

1998 e o saldo favorável à CC no ano de 1999 (€ 384.458,45 - € 126.953,70). 

No ano de 2000, o saldo contabilístico entre entradas e saídas BB/CC é favorável 

à CC em € 146.183,82. 

Assim, no final de 2000, o saldo contabilístico acumulado, favorável a BB, é de € 

111.320,93, correspondente à diferença entre o saldo acumulado até ao final de 

1999 e o saldo favorável à CC no ano de 2000 (€ 257.504,75 - € 146.183,32). 

No ano de 2001, o saldo contabilístico entre entradas e saídas BB/CC é favorável 

a BB, em € 199.259,83. 
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Assim, no final de 2001, o saldo contabilístico acumulado, favorável a BB, é de € 

310.580,76, correspondente à soma entre o saldo acumulado até ao final de 2000 e 

o saldo favorável a BB no ano de 2001 (€ 111.320,93 + € 199.259,83). 

No ano de 2002, o saldo contabilístico entre entradas e saídas BB/CC é favorável 

à CC, em € 92.685,48. 

Assim, no final de 2002, o saldo contabilístico acumulado, favorável a BB, é de € 

217.895,28, correspondente à diferença entre o saldo acumulado até ao final de 

2001 e o saldo favorável à CC no ano de 2002 (€ 310.580,76 - € 92.685,48). 

Sendo certo que o Tribunal podia ter explicitado estes factos no próprio acórdão 

(uma vez que esta matéria foi discutida em audiência de julgamento, estando o 

Tribunal perfeitamente ciente destes resultados), porque se trata de matéria com 

importância vital para a decisão da causa. 

 

13º A análise dessas contas permite concluir que só a partir de 2003 a situação se vai 

alterar, deixando BB de ter saldos contabilísticos positivos sobre a CC. 

 

14º Ainda que se opere a correcção do lapso apontado nos artigos 356º e 357º, e se 

contabilizem os cheques nos montantes de € 300.000,00 e de € 75.000,00 que, por 

lapso na perícia, foram considerados como entregas de RR à CC, quando na verdade 

foram para a conta de BB, o certo é que a análise da conta de BB referida no artigo 

281º (...), em que esses dois cheques foram depositados, revela que o de € 300.000,00 

foi depositado a 28 de Novembro e o de € 75.000,00 a 18 de Dezembro de 2002. 

Desse acerto viria a resultar que, a partir de Dezembro de 2002, BB deixaria de 

apresentar um saldo credor relativamente à CC, já que o valor somado dos dois 

referidos cheques emitidos por RR, movimentados em Novembro e Dezembro de 

2002, é superior ao saldo positivo por BB acumulado entre 1997 e 18 Dezembro de 

2002. E seria a partir desta data que BB deixaria de ter saldo positivo acumulado 

contra a CC. 

 

15º Estas conclusões não são afectadas pelo facto de o acórdão recorrido contabilizar 

nos prejuízos causados à CC por BB também aqueles que resultam da movimentação 

das contas de sua mãe (ver mesmos artigos 356º e 357º dos factos provados, 
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provenientes da acusação), pois da análise das contas bancárias de BBB – artigos 286º 

a 288º - pode retirar-se que o primeiro movimento data de 03.10.2002, tratando-se de 

uma entrada de € 15.000,00, proveniente da CC, para a conta referida no artigo 289º. 

Numa altura, portanto, em que BB ainda tinha um saldo favorável relativamente à CC, 

em montante muito superior. 

 

16º O Tribunal considerou, no montante total apropriado por BB em prejuízo da CC 

(artigos 356º e 357º dos factos provados, provenientes da acusação), o valor de € 

6.712.926,27, resultante dos movimentos bancários realizados entre as suas contas e as 

da CC (as mesmas que acima são referidas), e o valor de € 27.938,98, resultante de 

movimentos bancários efectuados entre as contas de sua mãe, BBB, e a CC, o que 

conduz a um total de € 6.740.910,25 - valor esse que já constava da acusação.  

Mas, no mesmo artigo, soma-se a este valor o resultado dos valores referidos nos 

artigos 344º a 347º, onde se diz que entre 1 de Janeiro de 1997 e Dezembro de 2006, 

através dos movimentos realizados nas contas bancárias da CC, BB, retirou da CC 

fazendo entrar nas contas bancárias tituladas por RR, DDD, EEE, FFF, GGG, HHH, 

III, as quantias que constam das “Saídas” e movimentou os montantes que constam 

das “Entradas”, ficando ele, BB, com as diferenças.  

Na acusação afirmava-se que foram RR, DDD, EEE, FFF, GGG, HHH e III 

quem ficou com as diferenças. 

No acórdão recorrido, diversamente, afirma-se que foi BB quem ficou com as 

diferenças, ao dizer-se que fez suas as quantias provenientes da CC movimentadas 

para as contas daqueles. 

Para além de se tratar de uma alteração ao que constava da acusação, esta afirmação 

não tem qualquer suporte nem nos demais factos provados, nem qualquer 

referência justificativa em sede de fundamentação da convicção, e é 

absolutamente contrária à fundamentação jurídica do acórdão. 

 

17º Assim, no que se refere aos factos provados, nada consta que permita afirmar 

que BB fez suas quantias provenientes da CC que foram movimentadas para as 

contas de RR, DDD, EEE, FFF, GGG, HHH e III. Para tanto, era necessário que da 

análise das contas bancárias em causa resultasse que aqueles titulares das contas 
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tivessem transferido para BB os respectivos montantes. E nada disso resulta da análise 

de tais contas bancárias. 

 

18º No que respeita a RR, no artigo 360º, em contradição com a apropriação que se 

diz ter sido feita por BB, deu-se como provado que RR recebeu indevidamente da 

CC o total de € 2.448.277,35.  

 

19º Quanto a FFF e à sociedade GGG, o Tribunal dá como provado, nos artigos 348º 

e 349º, que os valores saídos da CC para as contas bancárias tituladas por FFF e GGG 

e destas para a CC, foram determinados por FFF, em conluio com BB e que as 

quantias ali depositadas serviram, depois, para pagar à sociedade JJJ, Lda, o que é 

contraditório com a afirmação de que BB se apropriou dessas quantias para si, posto 

que os pagamentos a JJJ, Lda são feitos por FFF e não por BB. 

 

20º Também se deu como provado, em completa contradição com a afirmação de 

que BB se apropriou das quantias provenientes da CC depositadas nas contas de 

FFF e da GGG, no artigo 367º, referente aos movimentos entre FFF/BB, que FFF se 

apropriou de € 219.033,32, importância em que a CC ficou prejudicada. 

 

21º Por outro lado, na fundamentação da convicção, o acórdão recorrido não dá 

qualquer explicação para o facto de ter considerado que BB fez suas aquelas 

quantias depositadas em contas de outras pessoas – vejam-se o ponto 85 e seus 

desdobramentos 85.A, B, C, D e E. Não há uma única referência às razões que 

convenceram o Tribunal de que foi BB quem fez suas aquelas quantias – e não os 

próprios titulares das contas bancárias onde essas quantias ficaram depositadas, 

como era afirmado na acusação. 

 

22º Finalmente, na fundamentação jurídica do acórdão, lê-se, no ponto 3., que 

através da movimentação entre contas bancárias e porque as saídas de contas tituladas 

pela “CC” eram superiores aos totais nela entrados, BB, RR, DDD e EEE, fizeram 

suas as quantias pertencentes à CC, bem sabendo que lhes não pertenciam, nem 

lhes eram devidas.. 
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23º Há, assim, uma manifesta contradição entre os referidos factos provados, a 

que acresce a contradição entre os factos provados e a fundamentação de direito 

(onde se afirmam factos contrários), sendo que para além disso inexiste qualquer 

referência na fundamentação da convicção que justifique ter-se dado como 

provado que BB fez suas aquelas quantias movimentadas para contas de 

terceiros. 

Verificando-se por isso uma contradição insanável entre a fundamentação e um 

erro notório na apreciação da prova, no que a estes factos diz respeito. 

Donde decorre que deve dar-se, com referência aos artigos 344º a 347º dos factos 

provados, como não provado que BB se tenha apropriado (que tenha feito suas) 

das quantias movimentadas pela CC para as contas de RR, DDD, EEE, FFF, 

GGG, FFF e III. Com a correspondente redução no montante global dos 

prejuízos causados por BB à CC,  apontado nos artigos 356º e 357º. 

 

24º Posto isto, é possível concluir, a partir do que consta do próprio acórdão 

recorrido, que entre os anos de 1997 (o primeiro que é analisado) e 2002 (pelo 

menos até 18 de Dezembro de 2002), BB injectou fundos na CC, e que durante 

estes seis anos manteve sempre saldos acumulados favoráveis. 

 

25º Portanto, quando o apartamento sito no ... foi adquirido, a 12 de Outubro de 

2000, e quando a casa sita em Espanha foi adquirida, a 5 de Julho de 2002, BB 

não era devedor da CC, pelo contrário, desde 1 de Janeiro 1997 – data a partir da 

qual a investigação financeira incidiu – até (pelo menos 18 de) Dezembro de 2002, 

manteve sempre saldos contabilísticos favoráveis relativamente à CC.  

Tendo o preço desses imóveis sido pago por BB a partir de contas bancárias da sua 

titularidade, ainda que nessas contas tenha havido verbas provenientes da CC, tal não 

tem carácter ilícito, já que a CC tinha um saldo negativo para com BB e era, na 

ocasião da aquisição de ambos os imóveis, devedora deste. 

 

26º Por isso, devem dar-se como não provadas todas as afirmações feitas no 

acórdão recorrido sobre a ilicitude da proveniência das casas no ... e de Espanha, 
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com fundamento em terem servido para pagar o seu preço quantias provenientes 

da CC, e bem assim deve dar-se como não provada a origem ilícita do montante 

que serviu para pagar parte do preço do Jeep adquirido pela arguida, por ser 

parte do produto da venda da casa de Espanha (artigos 1528º, 1529º, 1547º, 

1558º, 1559º, 1560º (e não 1600º, como certamente por lapso consta do acórdão 

recorrido), 1563º, 1564º, 1685º, 1689º e 1689º-A). 

 

27º Além disso, no que respeita à casa do ..., o que os autos indiciam claramente é 

que ela foi totalmente paga com dinheiro proveniente de uma conta de BB no 

estrangeiro. 

Pela análise do quadro correspondente ao extracto da conta do ... (artigo 281º dos 

factos provados), sobre a qual foram sacados os dois cheques para pagamento desta 

casa, é possível constatar que foram efectuadas para essa conta duas transferências do 

estrangeiro, a primeira com data de 14.06.2000, com o valor de Esc.: 24.985.182$00, e 

a segunda com data de 04.10.2000, com o valor de Esc.: 27.381.701$00. Os cheques 

para pagamento à LLL foram emitidos com as datas de 15.06.2000, o primeiro, no 

valor de Esc.: 25.000.000$00 (debitado a 16.06.2000), e de 12.10.2000, o segundo, no 

valor de Esc.: 13.500.000$00 (debitado a 18.10.2000). Tudo indicia que essas duas 

transferências do estrangeiro se destinaram a aprovisionar a conta bancária da 

qual saíram os dois pagamentos feitos, imediatamente a seguir, à empresa 

vendedora desta casa. 

Não há, no acórdão recorrido, qualquer referência à origem do dinheiro 

transferido do estrangeiro, designadamente não há qualquer referência a quaisquer 

transferências para o estrangeiro, pelo que não é possível afirmar que estas 

quantias tenham proveniência ilícita. 

 

28º No que respeita ao contrato-promessa de compra e venda do apartamento sito 

na Expo-..., Lisboa, serviram para pagamento do sinal e seus reforços, quantias que 

tiveram proveniência na CC, nos pagamentos feitos em 2003 e 2005. O pagamento no 

valor de € 89.783,62, feito a 23.01.2005, provém de BBB, sem que se questione 

sequer a sua origem lícita. 
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29º Está provado que a CC foi constituída a 29 de Janeiro de 1993 (artigo 26º dos 

factos provados, provenientes da acusação), e que o estabelecimento de ensino 

superior por ela instituído – DD – iniciou a sua actividade no ano lectivo 1993 - 

1994 (artigo 40º dos factos provados, provenientes da acusação). 

Porém, a investigação só recaiu nos anos de 1997 e seguintes, pois, como se 

justificou na nota de rodapé ao artigo 257º da acusação, só foi possível fazer os 

circuitos financeiros do dinheiro a partir do ano de 1997 porquanto os Bancos só 

guardam os documentos de suporte relativos aos movimentos bancários durante 10 

anos. 

Ou seja, não houve qualquer investigação relativa aos anos de 1993, 1994, 1995 e 

1996. 

 

30º Sabendo-se que BB apoiou financeiramente a CC, ininterruptamente, a partir 

da data do início da investigação, durante os anos de 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 

e 2002 (até Dezembro), mantendo sempre um saldo contabilístico favorável sobre a 

CC, e que desde o início da actividade da CC e da Uni ocupou cargos dirigentes, o 

que as regras da experiência comum apontam é para o facto de ter também 

anteriormente dado o seu apoio financeiro à instituição, principalmente porque 

se tratava dos primeiros anos de funcionamento da mesma, sendo no arranque 

que as empresas precisam de maior apoio. 

 

31º Como a perícia financeira não recaiu sobre todo o período temporal de 

actividade da CC – de 1993 a 2007, mas apenas sobre os anos de 1997 a 

Dezembro de 2006, a falta de prova sobre o que ocorreu nos primeiros anos 

(1993, 1994, 1995 e 1996) invalida só por si os resultados obtidos, já que não é 

possível afirmar com um mínimo de segurança a partir de que momento BB se 

tornou devedor da CC, e por quanto. 

 

32º A perícia financeira não analisou qualquer elemento contabilístico da CC, 

mas apenas documentação bancária. Não se debruçou sequer sobre as contas 

aprovadas e certificadas e depositadas na Conservatória do Registo Comercial, 

até 2003 (não sujeitos à inundação destrutiva a que o acórdão se refere na sua 
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fundamentação). Limitou-se a perícia a analisar fluxos financeiros, sem procurar 

encontrar quais os que tinham e quais os que não tinham justificação contabilística, 

partindo do errado princípio que nenhum poderá ter justificação.  

Além disso, os valores de referência tidos em conta pelas peritas não foram 

sempre os mesmos, contendo enormes variações - entre € 500,00 e € 60.000,00, 

(conforme decorre do que se refere a propósito de cada conta bancária da CC – artigos 

264º e ss. e de BB – artigos 275º e ss.), do que também resulta a infiabilidade dos 

resultados obtidos. 

 

33º Estamos no âmbito de um processo-crime. Era à acusação que competia provar 

que BB é devedor da CC, desde quando e por quanto. Essa prova não foi feita 

com o mínimo de segurança exigível, pelo que, na dúvida, os factos correspectivos 

deviam ter sido dados como não provados e, tendo sido dados como provados, há 

manifesta violação do princípio in dubio pro reo e erro notório na apreciação da 

prova. 

 

34º Assim sendo, não é possível afirmar com um mínimo de segurança que as 

prestações pagas no âmbito do contrato-promessa de compra e venda do 

apartamento na Expo-..., Lisboa, com verbas provenientes da CC (e da CCC, com 

quem a CC tinha relações negociais), tenham origem ilícita, pelo que devem dar-

se como não provadas todas as afirmações feitas no acórdão recorrido sobre a 

proveniência ilícita dos montantes utilizados nos pagamentos do sinal e reforços 

no âmbito do contrato-promessa de compra e venda do apartamento sito na 

Expo-..., com fundamento em terem servido para tais pagamentos quantias 

provenientes da CC (artigos 1528º, 1529º, 1547º, 1563º, 1564º, 1685º, 1689º e 

1689º-A). 

 

35º Também não é válida a conclusão tirada no acórdão recorrido no sentido de 

que as demais verbas utilizadas nessas aquisições (e promessa de aquisição) de 

património imobiliário, têm origem ilícita por serem provenientes dos chamados 

investidores (MM e PP, no caso da aquisição do apartamento no ...; RR e PP, no 

caso da aquisição da casa sita em Espanha; NN, OO, QQ e MM, quanto ao 
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pagamento do sinal relativo ao contrato-promessa para aquisição do apartamento, sito 

na Expo-..., Lisboa). 

 

36º A matéria de facto provada relativa aos «Investimentos em aplicações 

financeiras» vem descrita nos artigos 735º a 757º dos factos provados. Nos artigos 

758º e ss. referem-se os pormenores da actuação relativa a cada um destes 

«investidores», e os artigos 1647º a 1650º dos factos provados voltam a referir-se a 

estes actos, em forma de síntese. Ora, da análise desses factos resulta que PP e QQ 

não fazem parte do elenco dos «investidores» prejudicados a que o acórdão faz 

referência, pelo que é completamente inócua ou irrelevante a afirmação de que as 

contas bancárias de BB foram aprovisionadas com verbas provenientes destas 

duas pessoas, já que não é por aí que pode ser afirmada a proveniência ilícita das 

vantagens. 

 

37º Quanto a RR, como resulta dos factos provados, é ele quem idealiza o esquema 

dos «investimentos em aplicações financeiras», recrutando para tanto familiares e 

amigos (artigo 737º), assegurando junto deles que também ele entregava as suas 

economias a CC, vivendo dos resultados obtidos por essa via (artigo 739º). RR é o 

principal beneficiário do esquema que montou, tendo recebido de BB, para além 

do capital, milhões de euros a título de juros completamente usurários. Assim, 

conforme decorre dos artigos 359º e 364º dos factos provados, provenientes da 

acusação, a diferença entre entradas e saídas das contas de BB para as contas de 

RR é favorável a BB e totaliza € 3.273.841,10. (A este valor devia ser acrescentado o 

de € 375.000,00, referente aos dois cheques acima referidos que foram indevidamente 

contabilizados como entregas de RR a BB, quando afinal se tratou de entregas de RR à 

CC). 

 

38º Dúvidas não podem restar de que RR, apesar de ser um – o principal - 

«investidor» - não foi lesado (nem o acórdão o trata como lesado), nem é credor 

de BB. Donde, é também completamente inócua a afirmação de que, para a compra da 

casa de Espanha, serviram dinheiros provenientes de RR, porque este não foi 

prejudicado por BB - os autos demonstram precisamente o contrário. 
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39º Relativamente a MM, identificado como investidor, a afirmação feita no artigo 

803º dos factos provados, proveniente da acusação, que está prejudicado na parcela 

que do montante de € 520.000,00, corresponde a quantia ou quantias entregues 

como entradas para aplicações financeiras, para além de não quantificar o 

prejuízo efectivo, carece de fundamento lógico e contraria os demais factos dados 

como provados. 

 

40º A matéria de facto relativa a MM consta dos artigos 778º a 803º, e foi transcrita 

integralmente na motivação deste recurso, para a qual se remete, realçando-se aqui que 

aquele montante é precisamente o que consta das declarações datadas de 22 de Julho 

de 2005 e 2 de Novembro de 2005, assinadas por BB e MM (artigos 797º a 799º), em 

tudo idênticas: delas consta que BB deve a MM a quantia total de € 520.000,00, 

montante que se refere ao total das quantias entregues por MM a CC «por 

empréstimo», mais se dizendo que BB assina por si e pela sua mulher, com o 

expresso consentimento desta. 

Trata-se de verdadeiras declarações de dívida, muito diferentes das declarações a 

que aludem os artigos 782º a 794º dos factos provados e ainda o artigo 752º. 

 

41º Como resulta dos factos provados (artigos 780º e 781º), entre Setembro de 1999 

e 7 de Março de 2006, no âmbito das «aplicações financeiras», MM entregou a RR 

e a BB o total de € 1.523.759,22, e recebeu, entre 14 de Maio de 1998 e 23 de Agosto 

de 2005, de RR, “FAL”, CC e BBB o total de € 2.205.585,17.  

Os números não mentem. MM, no âmbito das «aplicações financeiras», recebeu 

todo o capital investido e ainda € 681.825,95. 

E como é que alguém pode ser considerado burlado, enganado, com tamanhos 

proveitos? Como é que há burla sem prejuízos? A resposta é clara: não há burla. 

 

42º Na fundamentação da convicção (ponto 102., transcrito na motivação, para que 

se remete, na íntegra), o Tribunal recorrido afirma designadamente que não consegue 

estabelecer com segurança a relação entre capitais entregues e as respectivas 

remunerações, e faz tábua rasa destes resultados (conclusão anterior), como se eles 
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não existissem, esquecendo que a estes dados se chegou pela análise entre os 

movimentos das contas bancárias dos envolvidos.  

Este raciocínio carece de qualquer lógica. Para ter alguma lógica, o Tribunal 

teria que ter dado como não provado, por falta de prova, qualquer prejuízo 

sofrido por este «investidor». 

Mas não é isso que o Tribunal faz. Esquecendo a evidência destes números, o 

Tribunal apoia-se apenas na declaração de dívida datada de 2 de Novembro de 

2005, na qual consta que BB deve a MM a quantia total de € 520.000,00 (artigo 

799º), para afirmar que este está lesado na parcela que desse montante 

corresponde a quantias entregues como entradas para aplicações financeiras (que 

não quantifica). 

Esta declaração é subsequente a uma outra declaração de dívida, datada de 22 de Julho 

de 2005, pelo mesmo valor (artigo 797º), sendo evidente que ambas as declarações 

incluem capital e remuneração, como também resulta expressamente dos factos 

provados. 

 

43º Analisando o quadro com as entradas de MM para BB, no ano em que estas 

declarações foram emitidas (2005), verifica-se que não há entregas de qualquer 

quantia. Verifica-se ainda que neste ano de 2005 MM faz uma única entrega a RR, em 

Agosto, no montante de € 100.000,00. Donde decorre que as declarações de dívida 

de 2005 não têm na sua base o recebimento de quaisquer quantias a título de 

capital por parte de BB. 

Elas referem-se necessariamente a entradas anteriores e aos juros ou 

remunerações acumulados. São uma síntese elaborada em 2005 daquilo que BB e 

MM consideraram ser devido pelo primeiro ao segundo, no âmbito das 

«aplicações financeiras» efectuadas ao longo do tempo, considerando que eram 

devidas remunerações ou juros. 

Quando essas declarações de dívida são emitidas, há muito que MM tinha 

recebido o capital investido (e ainda juros). 
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44º Ora, é o próprio Tribunal quem afirma que os juros não são devidos, quer na 

fundamentação da convicção (ponto 99.) quer na fundamentação jurídica, nos 

termos da transcrição efectuada na motivação supra. 

 

45º Se esta actividade não for qualificada como ilícito criminal – crime de burla – mas 

apenas como contratos de mútuo, nulos por falta de forma por não terem sido 

celebrados por escritura pública (artigos 1143º e 220º do Código Civil), chega-se à 

mesma conclusão de que não são devidos juros, como decorre do disposto no artigo 

289º do mesmo Código.  

 

46º Ora, na afirmação dos prejuízos de MM (e de outros investidores, aliás), o que 

resulta é o contrário do que o Tribunal afirma na fundamentação da convicção, já 

que, ao desconsiderar os valores resultantes dos quadros de entradas e saídas, 

esses sim «limpos» de juros, apoiando-se em declarações de dívida que 

obviamente (como o Tribunal reconhece) incorporam juros, e não têm na sua base 

mais nenhuma entrega de capital pelo investidor (como resulta dos quadros dados 

como provados), o Tribunal acaba por concluir por prejuízos (que não concretiza) 

que são absolutamente inexistentes no caso de MM. 

 

47º Donde se conclui que o Tribunal fez uma notoriamente errada apreciação da 

prova, e que há uma contradição insanável entre os factos provados e a 

fundamentação da convicção, no que se refere aos prejuízos sofridos por MM. 

 

48º Além disso, atendendo aos enormes proventos obtidos por este «investidor», 

não é possível afirmar sequer que estão verificados, quanto a ele, os elementos 

típicos do crime de burla agravada, já que não há qualquer demonstração do 

prejuízo e da intenção de o causar. 

 

49º Assim sendo, devem dar-se como não provadas todas as afirmações feitas no 

acórdão recorrido no sentido de que MM ficou prejudicado, no âmbito das 

«aplicações financeiras» (artigos 803º e 1647º a 1650º). 
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50º Relativamente a NN (também tratada no acórdão recorrido por NN), identificada 

como investidora, a afirmação feita no artigo 855º dos factos provados, proveniente 

da acusação, que está prejudicada na parcela que do montante de € 587.500,00 €, 

corresponde às quantias iniciais entregues como entradas, a título de capital, 

para aplicações financeiras, as quais não recebeu, para além de não quantificar o 

prejuízo efectivo, carece de fundamento lógico e contraria os demais factos dados 

como provados. 

 

51º A matéria de facto relativa a NN consta dos artigos 877º a 885º, e foi transcrita 

integralmente na motivação deste recurso, para a qual se remete, realçando-se aqui que 

aquele montante corresponde ao que BB reconheceu ser devido e para pagamento do 

qual, em 15 de Dezembro de 2005, preencheu, assinou e entregou a NN um cheque 

por esse valor. 

  

52º Como resulta dos factos provados (artigo 880º), entre 31 de Dezembro de 1997 e 

12 de Novembro de 2004, NN entregou a RR e a CC o total de € 774.338,84, e 

recebeu, entre 7 de Fevereiro de 1998 e Setembro de 2006, de RR, “FAL”, BB, CC e 

FF o total de € 864.833,82. 

Também aqui os números não mentem. NN, no âmbito das «aplicações 

financeiras», recebeu todo o capital investido ainda € 90.494,98. 

Como é que alguém pode ser considerado burlado, enganado, com tamanhos 

proveitos? Como é que há burla sem prejuízo? A resposta é evidente, não há 

burla. 

 

53º Como resulta dos factos contidos nos artigos 882º e 885º, e da fundamentação da 

convicção, o prejuízo encontrado de € 587.500,00 baseia-se no facto de BB ter 

reconhecido ser esse o valor devido, tendo emitido a 15 de Dezembro de 2005 um 

cheque por esse valor. Ora, é manifesto que esse «reconhecimento» da dívida de € 

587.500,00 incorpora capital e juros, já que dos resultados sem juros resultantes dos 

quadros se apura que NN recebeu muito mais do que entregou – e, portanto, que 

recebeu todo o capital e ainda € 90.494,98 de juros ou remunerações. 
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Também aqui, o acórdão recorrido faz tábua rasa dos resultados que dá como 

provados no artigo 881º, como se eles não existissem, esquecendo que a estes 

dados se chegou pela análise dos movimentos das contas bancárias dos 

envolvidos.  

Esquecendo a evidência destes números, o Tribunal apoia-se apenas no 

reconhecimento (não dizendo sequer onde é que está esse reconhecimento, quando é 

que ele foi feito e em que termos) por parte de BB da dívida de € 587.500,00, para 

afirmar que NN está «prejudicada na parcela» que desse montante «corresponde 

às quantias iniciais entregues como entradas, a título de capital, para aplicações 

financeiras, as quais não recebeu», parcela essa que nem sequer quantifica. Ou 

seja, o próprio acórdão reconhece que esse reconhecimento abrange juros. 

E o acórdão recorrido refere-se, sem qualquer razão lógica, a «quantias iniciais», 

porquanto, como resultou provado, as entregas de NN terminam em Novembro de 

2004. 

 

54º Donde decorre que o «reconhecimento» de dívida feito em 2005 por BB não 

tem na sua base o recebimento de quaisquer outras quantias a título de capital 

por parte deste. 

Esse «reconhecimento» de dívida refere-se necessariamente a entradas anteriores 

e aos juros ou remunerações acumulados. 

E quando esse «reconhecimento de dívida» ocorre, em 2005, há muito que NN 

tinha recebido o capital investido (e ainda juros). 

 

55º Como já se disse acima, é o próprio Tribunal quem afirma que os juros não 

são devidos, quer na fundamentação da convicção (ponto 99.) quer na 

fundamentação jurídica. 

 

56º E como também já se referiu, se esta actividade não for qualificada como ilícito 

criminal – crime de burla – mas apenas como contratos de mútuo, nulos por FALta 

de forma chega-se à mesma conclusão de que não são devidos juros. 
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57º Ora, na afirmação dos prejuízos de NN o que resulta é o contrário do que o 

Tribunal afirma na fundamentação, já que, ao desconsiderar os valores 

resultantes dos quadros de entradas e saídas, esses sim «limpos» de juros, 

apoiando-se num «reconhecimento» de dívida que obviamente (como o Tribunal 

reconhece) incorpora juros, e não tem na sua base mais nenhuma entrega de 

capital pela investidora – como resulta dos quadros dados como provados – o 

Tribunal acaba por concluir por prejuízos (que não concretiza) que são 

absolutamente inexistentes no caso de NN. 

 

58º Donde se pode concluir que o Tribunal fez uma notoriamente errada 

apreciação da prova, e que há uma contradição insanável entre os factos 

provados e a fundamentação da convicção, no que se refere aos prejuízos sofridos 

por NN. 

 

59º Além disso, e salvo melhor opinião, atendendo aos enormes proventos obtidos 

por esta investidora, não é possível afirmar sequer que estão verificados, quanto a 

ela, os elementos típicos do crime de burla agravada, já que não há qualquer 

demonstração do prejuízo e da intenção de o causar. 

 

60º Assim sendo, devem dar-se como não provadas todas as afirmações feitas no 

acórdão recorrido no sentido de que NN (ou …) ficou prejudicada, no âmbito das 

«aplicações financeiras» (artigos 885ºe 1647º a 1650º). 

 

61º No que diz respeito ao «investidor» OO, dos factos provados (artigos 844º a 856º, 

transcritos na motivação deste recurso) resulta designadamente que entre 8 de 

Fevereiro de 2002 e 11 de Fevereiro de 2003, OO foi entregando diversas quantias 

a RR e a CC, no total de € 212.500,00, e que entre 17 de Fevereiro de 2004 e 16 de 

Fevereiro de 2005, OO recebeu das contas tituladas por BB e “V...F...”, a quantia 

total de € 125.000,00 € (artigos 846º e 847º). 

Concluindo-se (artigo 856º) que OO não recebeu os montantes entregues a título de 

capital, sendo o seu prejuízo de € 87.500,00, o que se aceita, posto que se trata da 

diferença entre as quantias entregues e as quantias recebidas, sem contagem de juros. 
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62º Decorre da fundamentação da convicção que OO tomou conhecimento destes 

investimentos através de RR. 

Isto explica a razão pela qual o primeiro cheque referido no quadro contido no artigo 

846º, datado de 08.02.2002, no valor de € 150.000,00, está emitido à ordem de RR, 

que é também quem assina e entrega a OO a declaração onde refere ter recebido esse 

cheque, emitindo, por seu turno, um cheque no valor de € 187.500,00, com data de 

15.02.2003 (artigo 848º dos factos provados). 

Só depois, de acordo com a mesma fundamentação da convicção, OO passa a tratar 

com BB. Podemos situar este momento em 2003, com a entrega a BB do cheque 

datado de 11.02.2003, no valor de € 62.500,00, também referido no artigo 846º. 

É este cheque que vai ser depositado na conta de BB do ..., de onde saem pagamentos 

para a AAA, no âmbito do contrato de compra e venda do apartamento sito na Expo-

.... 

Como resulta do artigo 847º, os pagamentos feitos a OO, no montante total de € 

125.000,00, provêm de BB e de V… F…. 

Ora, os factos provados e a fundamentação da convicção não permitem concluir – 

como faz o acórdão recorrido - que BB possa ser considerar autor de crime de 

burla em data anterior àquela em que OO passou a tratar directamente consigo, 

portanto, em 2003. 

E, a partir desta data, BB recebe de OO € 62.500,00 e paga-lhe um total de € 

125.000,00. 

 

63º Além disso, e em termos mais amplos, cremos que a actividade relacionada com 

as «aplicações financeiras» não se enquadra no crime de burla. 

Para haver burla, tem que haver um erro ou engano sobre factos (artigo 217º, n.º 1, do 

C.Penal). 

Diz-se no acórdão (artigo 735º e ss. dos factos dados como provados) que o engano 

consistiu em fazer crer aos investidores que BB obtinha elevadas rentabilidades 

fazendo aplicações financeiras no Banco TT, quando essas aplicações 

efectivamente não existiam. 
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Asseguravam aos investidores que estes não corriam quaisquer riscos, prometendo-

lhes o reembolso do capital investido e rentabilidades que podiam variar entre os 

10% e os 40%, muito superiores às remunerações propostas pela banca. 

RR, numa fase inicial, mais tarde também BB, entregavam a cada um dos 

«investidores» uma declaração, por cada «aplicação», nas quais declaravam o 

valor recebido e identificavam os cheques que emitiam para pagamento do 

capital e da rentabilidade prometida – sendo esta sempre pré-fixada, portanto. 

Esses cheques, pré-datados, abrangendo capital e rentabilidades, eram entregues 

aos «investidores» no momento em que estes faziam a entrega do capital. 

Em nenhuma dessas declarações entregues aos «investidores» se faz referência a 

qualquer aplicação financeira, operação Monique, aplicação private, ou o que 

quer que seja. Em nenhuma dessas declarações se refere o Banco TT, a TT, ou o 

private banking do BES. Nem qualquer outro banco. 

Todos os investidores sabiam, obviamente, que nem RR nem BB representavam o 

BES ou qualquer outra instituição. Todos sabiam que entregavam o seu dinheiro a dois 

particulares – RR e BB. 

Entre os «investidores» figuram pessoas com poder económico, algumas com 

formação superior, não se tratando pois de nenhuns miseráveis incautos que tenham 

aplicado as suas parcas economias nestes negócios, basta atentar nos valores 

envolvidos. 

Todos sabiam que as rentabilidades oferecidas eram muito superiores às da 

banca. E que não corriam os riscos que correriam caso acedessem eles próprios a 

aplicações financeiras na banca, em particular no mercado bolsista, onde as 

variações e os riscos são enormes. 

As regras da experiência comum explicam que foi pelos juros elevadíssimos que 

lhes eram prometidos e pela ausência de riscos que lhes eram assegurados que 

estes «investidores» entregaram o seu dinheiro a dois particulares, e satisfeitos 

ficaram a maior parte deles com os resultados que foram obtendo, tanto assim 

que a maior parte mantiveram ou reforçaram a sua posição de «investidores» ao 

longo do tempo. 

A maior parte deles obteve elevados lucros, o que inviabiliza a conclusão de que 

se quis, com esta actividade, causar prejuízos. 
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Ensina a experiência comum que foi a ganância e a perspectiva do lucro fácil que 

levou estas pessoas a entregarem os seus dinheiros para estes «investimentos». E 

não o erro ou engano astuciosamente provocados (elementos típicos do crime de 

burla) por RR e BB, ao darem a entender que este último obtinha elevadas 

rentabilidades através de investimentos no BES.  

Muitos dos investidores receberam muito mais do que o capital que investiram, o 

que bem demonstra que não foram prejudicados nem burlados.  

Quem age por ganância, na perspectiva de lucro fácil, não merece protecção 

criminal. Os investidores não foram enganados pelos supostos investimentos que 

BB faria, ele próprio, na banca. Deixaram-se ir porque a tentação foi mais forte 

do que o bom senso. 

É por isso que entendemos que não se verificam, no caso, os elementos típicos do 

crime de burla. 

 

64º Estes negócios de entregas de quantias em dinheiro a troco de remuneração 

configuram contratos de mútuo (ou empréstimo). O contrato pelo qual alguém 

entrega a outrem uma quantia em dinheiro, com a estipulação da obrigação, pela outra 

parte, de restituir capital e de pagar juros, tem previsão e qualificação legal – é um 

mútuo oneroso, como decorre do disposto nos artigos 1142º e 1145º do C.Civil. 

Como todas as entregas de capital são de valor superior a Eur 20.000,00, trata-se de 

contratos de mútuo nulos por falta de forma, porque não foram celebrados por 

escritura pública, contra o que dispõe o artigo 1143º, em conjugação com o artigo 

220º do Código Civil. 

Mútuos nulos, por falta de forma, e não apenas usurários - sendo que, nos termos do 

artigo 1146º, n.º 1, do C.Civil, é havido como usurário o contrato de mútuo em que 

sejam estipulados juros anuais que excedam os juros legais, acrescidos de 5%, como 

era o caso de todos eles, sendo que os negócios usurários são, nos termos do artigo 

292º do mesmo diploma, anuláveis. 

Note-se que o artigo 559º-A do C.Civil manda aplicar o disposto no artigo 1146º do 

mesmo diploma a toda e qualquer estipulação de juros usurários em qualquer outro 

negócio, ainda que não seja qualificável como mútuo. 
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A consequência jurídica dessa nulidade dos mútuos por falta de forma (escritura 

pública) é a de que deve ser restituído o capital mutuado, mas não são devidos 

juros (artigo 289º do Código Civil, havendo inúmera jurisprudência, 

designadamente do Supremo Tribunal de Justiça, nesse sentido). 

Pelo que os prejuízos daqueles que efectivamente os sofreram se reduzem, 

apenas, ao capital que tenha ficado em dívida. 

 

65º O facto de OO ter ficado prejudicado significa apenas que é credor de BB (e 

de RR), mas não significa que o valor proveniente do cheque que entregou a BB e que 

serviu para aprovisionar a conta de onde saíram pagamentos para a AAA tenha origem 

ilícita criminal, que seria a única relevante. 

 

66º Assim sendo, carece de fundamento a afirmação feita no acórdão recorrido de 

que OO (e aliás os demais «investidores») foi vítima de burla, por errada 

aplicação do disposto nos artigos 217º, n.º 1 e 218º, n.º 2, al. a), do Código Penal, 

por não se verificarem os elementos típicos deste tipo de crime. 

 

67º Pelo que não é válida a conclusão tirada no acórdão recorrido no sentido de 

que as demais verbas utilizadas nas aquisições (e promessa de aquisição) de 

património imobiliário, provenientes dos chamados investidores, têm origem 

ilícita: 

Quanto ao apartamento sito no ... (e não Lisboa), porque MM não é lesado (nem 

vítima de burla) e PP não faz parte do elenco dos investidores, nem em parte 

alguma do acórdão se afirma que tenha por qualquer via sido lesado por BB. 

Quanto à casa de Espanha, porque RR, embora tenha sido investidor e seja 

mesmo quem idealizou e colocou em funcionamento o esquema das chamadas 

aplicações financeiras, tem um saldo devedor para com BB que é, no mínimo, de 

€ 3.273.841,10, e PP não faz parte do elenco dos investidores, como acabou de se 

referir. 

Quanto contrato-promessa para aquisição de outro apartamento, sito na Expo-..., 

Lisboa, porque MM e NN não são lesados (nem vítimas de burla), porque OO, 

embora credor de BB, não pode considerar-se vítima de burla, e porque QQ não 
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faz parte do elenco dos investidores, nem em parte alguma do acórdão se afirma que 

tenha por qualquer via sido lesado por BB. 

 

68º Em síntese, conclui-se que só por erro notório na apreciação da prova, e com 

contradições insanáveis entre os factos dados como provados e a respectiva 

fundamentação, e entre esta e a decisão, no que se refere às verbas provenientes 

da CC, de MM e de NN, e por errada interpretação jurídica do disposto nos 

artigos 217º, n.º 1 e 218º, n.º 2, al. a), do Código Penal, no que se refere a OO, se 

deu como provada no acórdão recorrido a proveniência ilícita dos valores 

utilizados nas aquisições do apartamento sito no ..., em Loures, do apartamento 

sito em Espanha e nos pagamentos feitos no âmbito do contrato-promessa de 

compra e venda do apartamento sito na Expo-..., em Lisboa. 

Devendo por isso serem dadas como não provadas todas as afirmações feitas no 

acórdão recorrido sobre a ilicitude da proveniência das verbas utilizadas nas 

aquisições das casas no ... e de Espanha, e nos pagamentos feitos no âmbito do 

contrato-promessa de compra e venda do apartamento sito na Expo-..., em 

Lisboa, constantes dos artigos 1528º, 1529º, 1547º, 1563º, 1564º, 1685º, 1689º e 

1689º-A). 

 

69º Não sendo ilícitas as «vantagens», é manifesto que a arguida deve ser 

absolvida do crime de branqueamento. 

 

 

A) 2. – DO CONHECIMENTO E DA ACTUAÇÃO DA ARGUIDA - 

ELEMENTO SUBJECTIVO DO TIPO DO CRIME DE BRANQUEAMENTO. 

70º Sem prescindir, e para o caso de assim não se entender ou não se entender na 

íntegra, não se verifica o elemento subjectivo do tipo de crime p. e p. n.º 2 do 

artigo 368º-A do Código Penal, pois a arguida não tinha conhecimento da 

proveniência das vantagens nem agiu no intuito de converter, transferir, auxiliar 

ou facilitar alguma operação de conversão ou transferência de vantagens, obtidas 

por si ou por terceiro, directa ou indirectamente, com o fim de dissimular a sua 
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origem ilícita, ou de evitar que o autor ou participante dessas infracções fosse 

criminalmente perseguido ou submetido a uma reacção criminal. 

 

71º Como se referiu no artigo 2º das conclusões, foi dado como provado que a 

arguida não teve qualquer participação nas actividades de BB na CC, SA, 

instituidora da DD, e foi dado também como provado que a arguida não teve 

participação nas «aplicações private», ou seja, a arguida não participou nas 

actividades de onde teriam resultado as vantagens descritas como ilícitas (ilicitude 

essa que se atacou em A)1 supra). Sendo certo que já na acusação não se dizia outra 

coisa, nunca tendo sido imputada à arguida a participação em tais actividades ilícitas. 

 

72º No que diz respeito à actuação de BB na CC, resulta dos factos provados (artigos 

497º e 543º a 695º) que este fez falsificar a assinatura da arguida no âmbito de 

financiamentos a favor da CC, junto de diversos Bancos, quer na prestação de 

avales em livranças, quer na assinatura dos contratos de financiamento, quer em 

procurações notariais conferindo-lhe a ele, BB, poderes para hipotecar imóveis.  

Ficou ainda provado, com referência à contestação (artigos 16º a 19º) que a assinatura 

da arguida foi FALsificada numa livrança no âmbito do negócio com a MMM, a que 

respeitavam os artigos 1306º a 1361º. da acusação proferida no processo n.º 

140/06.2JFLSB e nas operações financeiras a que se reportava o processo n.º 

3991/06.4TDLSB; que a arguida não assinou um contrato de financiamento bancário, 

nem assinou um título de crédito, como avalista ou em qualquer outra qualidade, para 

obter qualquer tipo de financiamento para a CC, SA., e que não lhe foi dado 

conhecimento desses financiamentos bancários, da forma como eram obtidos, e da 

forma como eram utilizadas as verbas por essa via obtidas. Provado ficou ainda que 

BB teve necessidade de falsificar ou mandar falsificar a assinatura da arguida em 

todos os negócios em que necessitava do seu assentimento ou do seu aval porque teria 

de dar à arguida conhecimento da causa de tais negócios. 

A arguida é, pois, vítima das falsificações mandadas efectuar pelo seu ex-marido. 
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73º A actuação da arguida, pela qual foi condenada, situa-se, no tempo, a partir 

de Setembro de 2005, e os actos de branqueamento são os resumidos no artigo 3º 

destas conclusões. 

 

74º Os factos provados que atestam aquilo que foi do conhecimento da arguida e a 

data em que ocorreram provêm todos da contestação (artigos 30º a 34º, 37º a 39º, 

55º, 56º, 58º, 61º e 63º a 65º, transcritos na motivação supra, para a qual se remete). 

Porém, na resposta dada ao artigo 34º da contestação, o acórdão vai muito além do 

teor e conteúdo do mesmo, quando afirma que a arguida tomou também conhecimento 

que RR era credor de BB. 

O mais que o Tribunal poderia ter dado como provado era que a arguida tinha tomado 

conhecimento que RR ao longo de vários anos entregara dinheiro a CC, que este 

remunerava (conforma alegado), – nunca que a arguida tomou conhecimento de 

que RR era credor de BB. 

Há contradição entre a afirmação de que RR era credor de BB e a matéria que 

consta provada nos artigos 359º e 364º (provenientes da acusação), onde se afirma 

que a diferença entre entradas e saídas das contas de BB para as contas de RR é 

favorável a BB e totaliza € 3.273.841,10, e ainda com a resposta ao artigo 1059º da 

acusação, onde se deu como provado que BB e RR elaboraram e subscreveram uma 

declaração, datada de 18 de Julho de 2005, segundo a qual BB pagaria a quantia de € 

2.000.000,00, em duas prestações, mas deu-se como não provado, com referência ao 

mesmo artigo, que «na sequência de vários empréstimos de RR a BB, este último 

ficou a dever-lhe € 2.000.000,00». 

 

75º O momento temporal em que a arguida situou, na contestação, o conhecimento dos 

factos referidos nos artigos 37º e ss. foi no final de Outubro e início de Novembro de 

2005. 

Na fundamentação da convicção, nos pontos 138., 140. e 141., o acórdão recorrido, 

aludindo às declarações da arguida no sentido de ter «fechado» o marido em ... no fim-

de-semana grande do mês de Outubro, para que este lhe contasse tudo o que se estava 

a passar com o seu afastamento do domínio da CC, conclui que tal fim de semana 

grande ocorreu entre a sexta-feira de 7 de Outubro e o domingo dia 10. 
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Como resulta do próprio texto do acórdão, é com dúvidas que o Tribunal afirma que 

esse fim-de-semana grande se pode situar entre 7 e 10 de Outubro. E esta afirmação 

carece de qualquer fundamento lógico, já que o feriado de 5 de Outubro ocorre, 

como se afirma no acórdão, numa quarta-feira, pelo que o período de 7 (sexta-feira) a 

10 (segunda-feira) desse mês não é nem um fim-de-semana nem um «fim-de-semana 

grande» associado a um feriado. O fim-de-semana grande em que a arguida toma 

conhecimento desses factos ocorre sim entre os dias 29 de Outubro (sábado) e 1 de 

Novembro (terça-feira, que é feriado). 

Esta exacta localização no tempo deste fim-de-semana é importante para demonstrar o 

infundado das afirmações proferidas no acórdão recorrido, em sede de 

fundamentação da convicção, no ponto 142., 142.A e 142.B, no que à arguida se 

refere. É que os contactos com os investidores e a substituição dos cheques datados 

para 15 de Outubro por outros datados de 15 de Dezembro e a comunicação do 

extravio dos mesmos são feitos por BB sem conhecimento da arguida, em data anterior 

àquela em que tomou conhecimento dos factos. A arguida não participou nessa 

apelidada «artimanha». 

  

76º Os artigos 40º a 43º da contestação não tiveram resposta, porque o acórdão 

recorrido os classificou como considerandos conclusivos e por versarem matéria de 

direito. 

Porém, o artigo 40º (onde se alegava que a arguida concluiu que se tratava de 

contratos de mútuo nulos por falta de forma) contém matéria de facto – trata-se de 

saber que conclusões tirou a arguida a partir dos dados que lhe foram fornecidos 

pelo seu então marido, o que releva para saber qual era o conhecimento da 

arguida sobre os factos. 

 

77º Também no acórdão recorrido não foi dada qualquer resposta de provado ou 

não provado aos artigos 52º a 54º da contestação, por se entender conterem 

considerandos conclusivos. 

Mas mal, já que se trata dos factos que a arguida apurou e que permitiam distinguir 

quem era efectivamente credor de BB e quem não o era. Só com estes factos se pode 

compreender e enquadrar a actuação posterior da arguida, designadamente no sentido 
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de chegar a acordo com aqueles que eram efectivamente credores de BB e de proceder 

aos pagamentos devidos, no âmbito desses acordos, acordos e pagamentos esses que 

estão dados como provados. O acórdão recorrido devia ter dado resposta à matéria 

contida nestes artigos, porque se trata efectivamente de matéria de facto. 

 

78º Como quer que seja, mesmo sem resposta a estes artigos, o que da matéria de 

facto dada como provada resulta, com as correcções acima apontadas nas 

conclusões 74º e 75º, em resumo, é que: 

- Em Setembro de 2005, um grupo de angolanos, ligados à constituição da DD em 

Angola em parceria com a de Lisboa tomou o controlo da DD em Lisboa, o que gerou 

enorme perturbação do marido da arguida tendo a arguida procurado perceber a sua 

causa – conforme referido nos artigos 1114º e 1127º da acusação. 

- A arguida teve então conhecimento que aqueles angolanos se arrogavam credores 

perante BB de cerca de 5 (cinco) milhões de euros, e que se queriam fazer pagar pela 

participação social que este tinha na CC e pelos seus bens imóveis. 

- A arguida tomou também conhecimento que estes créditos invocados pelos 

angolanos lhes haviam sido cedidos por RR. 

- A arguida tomou também conhecimento que RR ao longo de vários anos 

entregara dinheiro a BB, que este remunerava. 

- A arguida tomou ainda conhecimento (no fim-de-semana do final de Outubro e 

início de Novembro – mais concretamente de 29 de Outubro a 1 de Novembro de 

2005) de que também outras pessoas familiares e conhecidos de RR entregavam 

dinheiro a BB que este remunerava. 

- A arguida analisou com BB documentação que referia as entregas de dinheiro a 

BB e as remunerações por este efectuadas e as respectivas datas. 

- Da análise desses papéis, referentes a Aplicações resultava que todas as entregas 

feitas a BB tinham sido de valores superiores a 20.000 euros. 

- Estes papéis são os que vêm referidos no artigo 750º dos factos provados (juntos 

a fls. 4322 e ss. destes autos), folhas elaboradas entre 1997 e 2004 por BB e RR, 

que denominaram de “Aplicações”, nas quais descreviam o montante do capital 

entregue “por investidor”, a data de início e fim da aplicação e os valores a pagar, 
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ou seja, o valor correspondente ao “capital investido” e outros valores 

correspondentes às prometidas rentabilidades resultantes da referida aplicação. 

- A arguida teve ainda conhecimento de que BB havia entregue às pessoas de 

quem recebera dinheiro, a título de Aplicações Private, e com promessa de 

remuneração, cheques por si emitidos e documento formalizador da “aplicação”, 

nos termos já descritos supra nos factos provados. 

- A arguida sabia ainda que RR detinha cheques e declarações de dívida emitidos 

por BB, os quais seriam, como foram, usados em acções executivas, podendo por 

esta forma alcançar o património do casal, constituído pela arguida e BB. 

- A arguida não teve participação nas aplicações Private. 

 

79º Os documentos analisados pela arguida, com BB, são as folhas intituladas 

«aplicações», referidas no artigo 750º, que são, como resulta desse artigo, elaboradas 

por RR e BB com dados sobre os montantes das entregas e os montantes dos valores a 

pagar, bem como as respectivas datas. E só isto. 

O título «Aplicações» não está acompanhado de qualquer outra referência que permita 

perceber em que consistiam tais aplicações. 

A arguida fez a única leitura que é possível fazer desses documentos – referências 

a montantes entregues e a pagar e as correspondentes datas. 

 

80º A arguida analisou também os documentos formalizadores das aplicações, ou seja, 

as declarações a que se faz referência no artigo 752º dos factos provados provenientes 

da acusação, nas quais RR ou BB declaravam o valor recebido e identificavam os 

cheques que emitiam para pagamento do capital e da rentabilidade prometida. 

Tal como analisou cópias de alguns dos cheques, pré-datados, que tinham sido 

entregues por BB na data em que tinha emitido a declaração e recebido a quantia aí 

referida (como resulta dos artigos 753º e 754º dos factos provados). 

Em nenhuma dessas declarações analisadas pela arguida se faz referência a 

qualquer aplicação financeira, operação Monique, aplicação private, ou o que 

quer que seja. Em nenhuma dessas declarações se refere o Banco TT, a TT, ou o 

private banking do BES ou qualquer outro banco. Em nenhum documento se 
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refere que as quantias entregues serão objecto de aplicações financeiras, 

designadamente no BES, ou em qualquer outra instituição, por BB. 

 

81º A arguida analisou também duas declarações de dívida emitidas por BB a favor 

de RR, a que se faz referência nos artigos 1058º e 1059º dos factos provados, a 

primeira datada de 5 de Julho de 2005 e a segunda de 18 de Julho de 2005, nos 

termos das quais BB diz ter recebido de RR várias verbas por empréstimo, no 

montante total de € 2.000.000,00 (cada uma das declarações). 

Foram as dívidas tituladas por estas duas declarações, no valor total de 4 milhões de 

euros, que RR transmitiu a NNN, através do contrato que vem referido no artigo 1066º 

dos factos provados, epigrafado «Contrato de Aquisição de Dívidas» (e não «Contrato 

de Compra e Venda da Acções», como aí certamente por lapso se diz). 

Apesar de tal não estar explicitado nos artigos 1058º e 1059º, resulta da análise desses 

documentos que BB subscreveu tais declarações invocando fazê-lo também em nome 

da arguida «com expresso consentimento do seu cônjuge». 

A arguida teve posteriormente acesso à declaração de dívida referida no artigo 1057º, 

datada de 14 de Junho de 2005, que analisou, segundo a qual, nos mesmos moldes, 

BB dizia ter recebido de RR verbas por empréstimo no montante total de € 

2.000.000,00. 

E teve acesso às declarações de dívida referidas nos artigos 797º e 799º dos factos 

provados, a primeira datada de 22 de Julho de 2005, na qual BB diz ter recebido de 

MM várias verbas por empréstimo, no montante total de € 520.000,00, invocando 

fazê-lo também em nome da arguida «com expresso consentimento do seu cônjuge», a 

segunda datada de 2 de Novembro de 2005, nos mesmos termos. 

Teve ainda a arguida acesso à declaração de dívida a que se refere o artigo 874º dos 

factos provados, datada de 5 de Julho de 2005, na qual BB diz ter recebido de OOO 

várias verbas por empréstimo, no montante total de € 1.070.00,00, invocando fazê-

lo também em nome da arguida «com expresso consentimento do seu cônjuge». 

 

82º Daqui decorre que RR, MM e OOO tinham na sua posse não apenas aquelas 

declarações referidas no artigo 752º, entregues aos demais investidores (e a MM e 

OOO em momento anterior), mas declarações de dívida, em que BB reconhecia ter 
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recebido deles diversas quantias, a título de empréstimo, mais dizendo que 

subscrevia tais declarações em nome da ora arguida, com quem então era casado. 

Também nestas declarações de dívida não existe qualquer referência a 

«aplicações financeiras», no BES ou em qualquer outro banco. 

 

83º Provou-se que a arguida não tinha tido qualquer participação no âmbito das 

aplicações, e que só no final de Outubro e início de Novembro tomou 

conhecimento que BB recebia dinheiros de RR e de outras pessoas, familiares e 

conhecidos deste. 

Pela análise das declarações referidas no artigo 752º e dos cheques emitidos, 

qualquer pessoa teria entendido que estavam a ser pagos juros usurários, e foi 

precisamente isso que a arguida concluiu. 

Analisando as declarações de dívidas emitidas por BB a favor de RR, MM e 

OOO, verifica-se que BB confessa ter recebido deles quantias a título de 

empréstimo. 

Do que resulta, logicamente, que a arguida só podia ter concluído, como 

efectivamente concluiu, que se tratava de empréstimos, ou mútuos. 

Qualquer pessoa colocada na situação da arguida e com conhecimentos de direito 

não podia ter tirado outra conclusão. 

E mútuos todos eles nulos, por FALta de forma, porque não tinham sido celebrados 

por escritura pública, com a consequência jurídica da obrigação de restituição do 

capital mutuado, mas não do pagamento de juros, conforme já acima referido. 

 

84º O acórdão recorrido não apresenta qualquer fundamentação lógica e racional 

para concluir que a arguida, perante estes factos de que tomou conhecimento 

nesta altura, pudesse ter tomado conhecimento dos elementos da burla que 

tornariam esta actividade de BB matéria criminal. 

Como se disse, da documentação analisada pela arguida nada, mas absolutamente 

nada, resulta quanto ao destino que supostamente seria dado às quantias 

entregues pelos «investidores», não havendo qualquer referência a aplicações 

financeiras através do BES, a uma operação Monique, ou a qualquer outra 

actividade bancária ou bolsista. Pelo contrário, das declarações de dívida resulta 
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expressamente o reconhecimento que as quantias entregues por RR, MM e OOO 

o foram a título de empréstimo. 

Debalde se procurará encontrar na fundamentação da convicção o raciocínio 

lógico, apoiado em provas, que tenha permitido inferir que a arguida tinha 

conhecimento da prática de crimes de burla por parte do seu então marido, BB. 

 

85º Veja-se a fragilidade das justificações apresentadas pelo acórdão recorrido, nessa 

fundamentação da convicção: 

No ponto 93. da fundamentação, o acórdão recorrido diz que estas aplicações 

financeiras se tratavam de uma verdadeira “Dona Branca” e no ponto 95. diz-se que a 

irmã da arguida, JJ, relatou que a arguida perdeu a confiança no marido pelo facto de 

ele ter uma «Dona Branca». 

A D. Branca ficou conhecida como a banqueira do povo, sendo que a sua 

actividade principal era a de conceder empréstimos a juros elevadíssimos, 

recebendo também depósitos que remunerava com juros superiores aos da banca. 

Uma vez que BB não se dedicou nem a conceder empréstimos nem a receber 

depósitos, numa actividade similar às instituições de crédito (como aliás é 

afirmado no acórdão recorrido, na reposta negativa dada ao artigo 1651º da acusação), 

ele não pode ser considerado uma «Dona Branca». 

A «Dona Branca» neste processo não é BB, é, sim, RR, que faz ele próprio 

empréstimos a BB, a troco de juros usurários, ao longo de diversos anos, e que – 

como claramente resulta dos artigos 735º a 747º - recruta familiares e amigos para 

os mesmos fins. 

A irmã da arguida, que não é jurista, usa a expressão “D. Branca” como gíria e em 

sentido não correspondente com a realidade dos factos que a arguida lhe comunicou – 

que BB tinha recebido empréstimos e que estava a ser vítima de usura, num esquema 

de agiotagem montado e dirigido por RR. Como aliás se refere no ponto 155.A da 

fundamentação da convicção, JJ, no seu depoimento, disse que a arguida lhe 

falou num «esquema de agiotagem». 

Como é BB quem recebe quantias a título de empréstimo e paga juros usurários, 

é evidente que é ele, BB, quem é vítima de usura, e que se ilicitude existe é da 
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parte de quem beneficia com esses juros usurários. Foi assim que a arguida 

entendeu a situação gravíssima em que o marido se tinha envolvido. 

 

86º Prossegue-se, na fundamentação da convicção, afirmando que a arguida tinha 

conhecimento das actividades ilícitas de BB porque tomou conhecimento das 

falsificações da sua assinatura numa livrança na posse da ... (ponto 141.), e ainda 

da existência de uma ou mais procurações com a sua assinatura falsificada 

(pontos 147., 147.A, 147.B e 148 e 153.). 

O que é a mais pura das verdades. 

Mas o conhecimento dessas falsificações – de que a arguida é vítima - não serve 

para justificar que a arguida tenha tomado conhecimento da prática de outros 

crimes por parte de BB, designadamente do crime de burla. 

 

87º No ponto 150., parte final, afirma-se que a arguida - até porque tem os 

conhecimentos da função de juiz de direito - não se podia deixar de aperceber da 

natureza criminal da obtenção de entregas de dinheiro com um pretextuado 

destino em inexistentes operações de bolsa/acções. 

A questão é que não está provado por qualquer meio de prova – meio de prova 

que de resto o acórdão recorrido não invoca - que a arguida soubesse que as 

entregas em dinheiro tivessem «um pretextuado destino em inexistentes 

operações de bolsa/acções». 

Ou seja, o acórdão recorrido afirma que a arguida sabia que essas entregas em 

dinheiro se destinavam a operações em bolsa/acções quando nenhum facto 

provado nem nenhum meio de prova, nem sequer indiciário, fundamentam essa 

conclusão. 

 

88º Donde se conclui que só por erro notório na apreciação da prova (prova 

absolutamente inexistente) o acórdão recorrido concluiu que a arguida sabia que 

as entregas em dinheiro a BB devessem ter por destino inexistentes operações de 

bolsa/acções. 

A conclusão tirada pelo acórdão recorrido não tem qualquer fundamentação 

válida, como resulta da simples leitura da fundamentação da convicção. Afirma-
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se um facto sem se explicar por que meios de prova a verdade sobre a verificação 

desse facto foi alcançada. 

 

89º Foi sem conhecer a ilicitude criminal destes empréstimos que a arguida 

resolveu actuar, tendo perante si o seguinte cenário: todas as pessoas de quem BB 

tinha recebido quantias estavam munidas de títulos executivos (cheques, declarações 

de dívida) que incorporavam capital e juros usurários. No âmbito de mútuos nulos por 

falta de forma e portanto sem que fossem devidos juros. 

A arguida procurou determinar quem era efectivamente credor de BB, e por 

quanto, e quem não era credor, por já ter recebido o capital mutuado e 

eventualmente ainda outras quantias. 

Assim:  

RR tinha obtido de BB três declarações de dívida, a título de empréstimo, cada uma no 

montante de 2 milhões de euros, tendo cedido os créditos de duas delas ao então 

Ministro …. 

Pelas contas feitas pela arguida com o seu então marido, RR não apenas tinha 

recebido todo o capital que tinha emprestado como já havia recebido, a mais, cerca de 

2 milhões de euros – o que o presente processo veio a confirmar, alcançando um valor 

ainda mais elevado: conforme decorre dos artigos 359º e 364º dos factos provados, 

provenientes da acusação, a diferença entre entradas e saídas das contas de BB 

para as contas de RR é favorável a BB e totaliza € 3.273.841,10. 

PPP, que tinha em seu poder cheques e uma declaração de dívida no valor de € 

520.000,00, por quantias recebidas por empréstimo, não era, pelas contas da arguida, 

credor, posto que já tinha recebido a mais cerca de € 40.000,00 – note-se que os 

resultados obtidos pela perícia realizada nos autos referem que a diferença entre as 

entradas e as saídas para este «investidor» são muito superiores, tendo recebido todo o 

capital investido e ainda € 681.825,95, conforme quadros dos artigos 780º e 781º. 

Relativamente a NN, a arguida apurou que tinha recebido todo o capital - também aqui 

se faz notar que na perícia se conclui que recebeu todo o capital investido e ainda € 

90.494,98 (artigo 880º). 

Quanto às demais pessoas que BB identificava como tendo efectuado entregas, que 

eram QQQ, RRR, SSS, TTT, OO, OOO, III (irmão de RR) e (mais tarde) UUU (que 
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não figura nos autos como «investidor»), apurou a arguida que eram efectivamente 

credores de BB, por não terem recebido o total das quantias entregues a título de 

capital. Em alguns casos, os resultados alcançados pela arguida são mais favoráveis 

aos credores do que aqueles que vieram a resultar da perícia, o que bem demonstra a 

boa fé da arguida. 

Estes resultados a que a arguida chegou foram por si anotados em manuscritos 

que constam dos autos e a que a fundamentação da convicção faz referência. 

Quanto a III, porém, o acórdão recorrido considerou, em face da prova produzida, que 

não faz parte do grupo dos ofendidos investidores em aplicações financeiras – ponto 

100. da fundamentação da matéria de facto. 

 

90º Como se disse acima, esta matéria estava alegada nos artigos 52º, 53º e 54º da 

contestação, aos quais não foi dada qualquer resposta por se entender (salvo o devido 

respeito mal) conterem «considerandos conclusivos». 

Mas apesar de não ter dado resposta a estes factos constantes da contestação, o 

acórdão recorrido vai fazer uso deles quando, na fundamentação da convicção, 

faz várias referências aos manuscritos onde a arguida anotou estes mesmos 

resultados – vejam-se designadamente os pontos 141., parte final e 142., 145. e 149. 

No ponto 149. da fundamentação da convicção diz-se que com o Advogado  HH 

combinou-se que se dividiriam os credores entre aqueles com quem se procuraria 

chegar a acordo, por se reconhecer serem credores, e os outros como RR e 

família, com os quais não haveria acordo, por se não se lhes reconhecer que 

fossem credores, com excepção de OOO. 

E que resultava a separação dos dois grupos de credores das contas e cálculos dos 

“papéis manuscritos” pela arguida e respectivos documentos de suporte. 

Resulta assim inequivocamente da fundamentação da convicção que a arguida 

pretendia pagar aos verdadeiros credores de BB o que lhes era devido. 

 

91º Estando provado – respostas aos artigos 117º a 120º da contestação – que  HH, 

seguindo as instruções da arguida e BB começou a contactar os investidores, 

propondo-lhes um acordo de restituição, em prestações, das quantias entregues a BB, 

deduzidas das quantias por eles recebidas a título de remuneração, tendo sido 
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celebrados acordos com UUU, RRR, SSS, VVV, e QQQ, acordos esses que foram 

cumpridos até ao momento em que BB foi preso preventivamente, e apreendidos 

nestes autos os créditos sobre a AAA. 

 

92º Ficou também provado que a arguida decidiu vender o imóvel de que era 

proprietária, sito em Espanha, e revogar o contrato-promessa de compra e venda 

da fracção autónoma sita na Expo-..., e que na conta bancária aberta pela irmã 

da arguida (analisada no artigo 292º), a pedido desta, foram depositadas as verbas 

provenientes da venda da casa de Espanha e prestações pagas pela AAA no 

âmbito da revogação do contrato-promessa, (artigos 126º, 131º, 134º, 143º, 156º e 

158º dos factos provados, provenientes da contestação). 

Provado ficou ainda que dessa conta, foram efectuados pagamentos aos credores 

RRR, SSS, VVV, QQQ e UUU, não directamente mas por cheque ou por 

transferência bancária para contas de XXX e/ou BBB (irmão e mãe de BB, 

respectivamente), ou para a YYY. Estes, por sua vez, emitiram cheques que foram 

entregues aos credores com os quais tinham sido celebrados acordos de pagamento, 

nos termos acima referidos – como resulta dos extractos das contas bancárias 

reproduzidos nos artigos 283º, 287º e 289º da matéria provada (artigo 144º proveniente 

da contestação). Pagamentos esses que vêm concretizados no artigo 145º proveniente 

da contestação. 

 

93º Estando RR e outros que não eram credores munidos de títulos executivos 

(declarações de dívida e cheques) por valores que não eram devidos, podendo a 

qualquer momento instaurar procedimentos cautelares de arresto ou acções 

executivas contra BB e contra a arguida (no caso dos portadores das declarações 

de dívida em que BB dizia que as subscrevia também pela arguida e com o seu 

consentimento), é manifesto – resulta das regras da experiência comum - que se a 

arguida tivesse depositado em contas bancárias da sua titularidade os valores 

provenientes da venda da casa de Espanha e do acordo de revogação do contrato-

promessa celebrado com a AAA, arriscava-se a que esses valores fossem 

arrestados ou penhorados, impedindo que fossem utilizados para os pagamentos 
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aos verdadeiros credores. Foi por esse motivo que a arguida pediu à irmã para 

abrir uma conta bancária. 

 

94º Nada disto – que tinha sido alegado na contestação – ficou provado, pelo contrário 

o Tribunal considerou provado que essa conta foi aberta a pedido da arguida e usada 

para depositar quantias de proveniência ilícita e para obstar à sua detecção, confisco e 

perda das mesmas por parte das autoridades judiciárias. 

No entanto, na fundamentação da convicção do acórdão recorrido não há uma 

única explicação, uma única referência à razão pela qual foram dados como não 

provados os factos alegados pela arguida na contestação neste sentido, não se 

enfrentando o facto de contra a arguida e BB existirem, na posse de pessoas que 

não eram credores, e principalmente de RR, títulos executivos que permitiriam 

arrestos ou penhoras em acções executivas, contra todo o património do casal, 

designadamente das suas contas bancárias, impedindo que a arguida pudesse 

fazer os pagamentos devidos aos verdadeiros credores com quem se havia 

efectuado acordos. 

Mais uma vez, há erro notório na apreciação da prova e falta de fundamentação 

quer dos factos provados quer dos não provados. 

 

95º Relativamente àqueles que não eram credores, como RR, NN e MM ou com 

quem não se chegou a acordo, todos familiares de RR, conforme ficou provado no 

artigo 1137º, proveniente da acusação, foram intentadas, em 2006, por BB, uma 

acção contra RR, NNN, NN, III, OOO e FF que corre termos nas Varas Cíveis do 

Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa, sob o Nº 330/06.8TVLSB e outra acção 

contra PPP que corre termos sob o nº 512/06.2TVLSB, invocando a nulidade dos 

mútuos, por falta de forma. 

O acórdão recorrido eliminou a referência que no mesmo artigo da acusação 

constava: «… invocando a nulidade dos mútuos, por falta de forma (escritura pública) 

o que sabiam não ser verdade». 

Tal como na resposta ao artigo 1132º (relativo ao procedimento cautelar que 

antecedeu essa acção) o Tribunal elimina a referência a que a arguida sabia que os 
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cheques entregues por BB «não tinham sido entregues como contrapartida do 

pagamento de empréstimos».  

Donde decorre que o próprio acórdão recorrido não reconhece que a arguida não 

estivesse convencida de que se tratavam de mútuos, nulos por falta de forma. 

Mas, mais uma vez, na fundamentação da convicção, nada disto é explicado, a questão 

da qualificação destes negócios como mútuos nulos por falta de forma nem sequer é 

abordada. 

Por outro lado, estes factos revelam que BB, com o conhecimento e concordância da 

arguida, é o primeiro a recorrer à Justiça (e não a fugir dela), ao intentar o 

procedimento cautelar referido no artigo 1130º, em Dezembro de 2005, e depois as 

acções declarativas referidas nos artigos 1137º dos factos provados, procurando obter 

a declaração da nulidade dos mútuos, mas reconhecendo, no que respeita a OOO e a 

III que deles era devedor dos montantes recebidos a título de capital. 

  

96º Na tentativa de justificar o conhecimento da arguida da burla praticada pelo 

seu então marido BB, o acórdão recorrido vai apoiar-se na contestação 

apresentada em Fevereiro de 2006 nesse processo n.º 330/06.8TVLSB, nos termos 

que se transcreveram na motivação (ponto 58. A, B, C), F, G, H e J), para onde se 

remete, por nesse articulado se terem alegados factos como “o aliciamento de incautos 

aplicadores de avultadas somas”, o convencimento de III a hipotecar a casa e 

aconselhamento a fazer aplicações financeiras, “o logro em que caíra” OOO de ter 

contribuído com fundos para aplicações financeiras com rompimento dos 

compromissos por parte de BB e mulher (a arguida) e a denúncia de que a garantia 

bancária fora forjada. 

 

97º Esta argumentação, salvo o devido respeito, está completamente errada, não 

está apoiada em raciocínios lógicos e padece de contradições. 

 

98º A contestação não mereceu qualquer crédito por parte da arguida, por vários 

motivos: 

Primeiro, porque RR, de quem provinha a contestação, já que era o principal 

afectado com a acção, não merecia nenhum crédito à arguida, depois de esta ter 
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apurado que era detentor de três declarações de dívida de BB, no valor total de 6 

milhões de euros, a título de empréstimos, sendo que pelos cálculos que a arguida 

efectuou e que estiveram na base da propositura dessa acção, já tinha recebido de 

BB, para além do capital investido, cerca de 2 milhões de euros. A arguida sabia 

que RR era o agiota que emprestava dinheiro a BB a juros usurários e que tinha 

feito com que outras pessoas, seus familiares, amigos ou conhecidos, entrassem no 

mesmo esquema de empréstimos. 

Segundo, porque a contestação estava pejada de mentiras no que à pessoa da 

arguida dizia respeito, e mesmo no que dizia respeito a BB, já que aí se referia 

que ambos, BB e a arguida, aliciavam incautos aplicadores de avultadas somas, 

quando a arguida sabia perfeitamente o que nos autos ficou provado, que todas as 

pessoas que entraram no esquema de agiotagem foram trazidas por RR, sendo 

seus familiares, amigos ou simplesmente pessoas das suas relações. 

Numa contestação eivada de falsidades e de mentiras torpes, como é que a 

arguida podia ter dado credibilidade à afirmação de que as quantias eram 

entregues para serem aplicadas por BB em produtos financeiros, no …? Como é 

que a arguida podia distinguir o que podia ter um fundo de verdade nessa 

acusação? Não podia. 

Terceiro, dessa contestação não resultava sequer minimamente enquadrado ou 

explicado em que consistiam essas aplicações. 

Quarto, naquele momento foi evidente para a arguida que a tese das aplicações 

foi a forma de que RR se serviu, na contestação, para negar a qualificação 

jurídica constante da petição inicial – mútuos nulos por falta de forma – de forma 

a tentar salvaguardar a sua suposta posição de credor. 

 

99º É de estranhar que o acórdão recorrido entenda que a arguida devia dar 

crédito ao que se dizia nessa contestação, quando o próprio Tribunal, depois de 

ter ouvido o depoimento de RR, não acreditou em nada do que ele disse, tendo 

desconsiderado totalmente as suas declarações, como resulta designadamente da 

fundamentação da convicção, pontos 37. e 138.B, e das referências que a ele são feitas 

no ponto 167. 
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RR não é digno de crédito, e não foi digno de crédito nem pelo Tribunal nem pela 

arguida, nas afirmações que produziu na contestação apresentada no processo n.º 

330/06.8, pelo que nada do que se disse nessa contestação foi absorvido pela 

arguida como sendo verdade, pelo que não se pode concluir que foi por essa via 

que a arguida tomou conhecimento das burlas praticadas por BB nos termos que 

vieram a resultar provados no acórdão recorrido (e que não eram descritos nesse 

articulado). 

 

100º Quando se afirma que a arguida tomou conhecimento, através dessa contestação, 

da falsificação da garantia bancária (ponto 158.B), o raciocínio desenvolvido no 

acórdão recorrido labora em erro, que resulta da falta de leitura da petição inicial 

dessa acção. É que não foi na contestação que se denunciou que a garantia 

bancária fora forjada, ao contrário do que afirma o acórdão recorrido. Foi na 

própria petição inicial (artigos 39º a 45º) que BB afirmou que essa garantia 

bancária tinha sido falsificada por RR, que dela era beneficiário, e para enganar 

terceiros, a quem veio a ceder os seus supostos créditos (RR cedeu os seus 

créditos a NNN, acompanhados dessa «garantia», como resulta do artigo 1066º 

dos factos provados). 

Na contestação, RR defendeu-se, dizendo que quem falsificou a garantia foi BB e a 

arguida – facto que a arguida sabia ser completamente falso. 

 

101º Quanto ao afirmado nos pontos 158.G e H da fundamentação (apresentação de 

queixa crime por difamação, parte da arguida, com base nessa contestação, e não 

apresentação de queixa nos mesmos termos por parte de BB), carece igualmente de 

lógica o raciocínio aí desenvolvido. 

A arguida não era parte na acção em que a contestação foi apresentada, pelo que não 

podia defender-se aí das falsidades que lhe eram imputadas – ao contrário do que 

acontecia com BB, que podia responder e efectivamente respondeu. 

A decisão de apresentar queixa por difamação foi tomada pessoalmente pela arguida, 

por se sentir ofendida com as afirmações aí efectuadas contra ela – todas falsas, como 

resulta à saciedade dos factos provados no acórdão recorrido. 
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Se BB não apresentou tal queixa, tal deve-se a uma decisão sua, à qual evidentemente 

não foi estranho o facto de se poder defender das acusações na própria acção. O que 

não tem lógica nenhuma é que se extraia da falta de apresentação de queixa-

crime por BB que a arguida e  HH sabiam que eram verdadeiros os, a CC, 

imputados factos ilícitos nessa contestação, como afirma o acórdão recorrido. 

Porque não é pelo facto de não se apresentar queixa-crime por difamação ou por 

injúria que os factos difamatórios ou injuriosos passam a ser verdades! 

 

102º Além disso, a fundamentação da convicção, nos pontos 158.F, H e J., padece 

de contradições insanáveis. 

Afirma-se no ponto 158.J que foi na reunião em que estiveram presentes a 

arguida, BB e o Advogado HH (reunião essa que ocorre depois do fim-de-semana 

do final de Outubro e início de Novembro de 2005, como decorre designadamente 

do ponto 145. da fundamentação da convicção) que a arguida tomou conhecimento 

que o marido angariara dinheiros com prometidas remunerações em aplicações 

em operações bolsistas ou outras, todas inexistentes. 

E afirma-se também que o que aquela contestação cível trouxe “ex novo” foi a 

exposição pública desse facto, deixando de ser do domínio reservado da arguida e de  

HH. 

Ora, a fundamentação da convicção não alude a qualquer meio de prova de onde 

tivesse resultado que na reunião com o Dr. HH tivesse sido abordado que BB 

angariava dinheiros com prometidas remunerações em aplicações bolsistas ou 

outras. Tal não resulta de qualquer meio de prova, designadamente das 

declarações de HH amplamente referidas noutros pontos da mesma 

fundamentação. 

Mais: daqui resulta que o acórdão recorrido não sustenta no conhecimento da 

contestação (de 2006) apresentada por RR e outros a revelação, para a arguida, 

de quaisquer factos relativos ao crime de burla, situando tal momento em data 

anterior, na dita reunião, ainda em 2005.  Em contradição com tudo o que se 

afirma na fundamentação da convicção nos pontos anteriores. 
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103º Finalmente, os demais meios de prova invocados pelo Tribunal para culpabilizar 

a arguida são, todos eles, da lavra de BB. 

O primeiro vem analisado nos pontos 158. J, K e L, tratando-se de um email dirigido 

por BB a HH, a 24 de Outubro de 2006.  

O segundo vem referido no ponto 158.R, tratando-se de trocas de emails entre BB e  

HH, no dia 17 de Janeiro de 2007. 

O terceiro vem analisado no ponto 158. S., 8º, tratando-se de uma mensagem dirigida 

por BB a HH a 13 de Outubro de 2006. 

Nenhum destes emails foi dirigido à arguida, mas antes todos a HH. O Tribunal 

não afirma que tenham sequer chegado ao conhecimento da arguida (e bem, já 

que HH declarou que não transmitiu o teor dessas mensagens, em particular a de 17 de 

Janeiro de 2007, à arguida). 

Conforme resulta da fundamentação da convicção, a arguida separou-se 

definitivamente de BB a 31 de Julho de 2006 (ponto 158.J). Na altura em que estes 

emails foram enviados por BB a HH, a arguida encontrava-se separada de BB, contra a 

vontade deste, e as relações entre ambos encontravam-se completamente deterioradas, 

como aliás emerge desses emails. Todos revelam a raiva que BB tinha pela arguida e o 

intuito de a denegrir. A experiência comum ensina que as separações que não são 

queridas nem aceites por um dos cônjuges levam a reacções imprevisíveis e 

incontroladas, pelo que só com grandes reservas se pode valorar este tipo de 

escritos, que jamais constituem prova minimamente segura e credível. 

Todos esses emails, além disso, têm datas posteriores a todos os actos praticados 

pela arguida qualificados como ilícitos, pelo que o seu valor probatório é 

completamente irrelevante.  

Por outro lado, não é aceitável nem inteligível que o Tribunal, que considera BB 

culpado de vários crimes, entre os quais as dezenas de falsificações das 

assinaturas da arguida, dê crédito às afirmações feitas por este e se apoie nestes 

meios de prova. 

O quarto elemento probatório vem analisado no mesmo ponto 158. S., 8º, tratando-se 

da única comunicação que é dirigida por BB à arguida, por email, datada de 10 

de Dezembro de 2006. 
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Refere o acórdão recorrido, na fundamentação da convicção, que este email é 

demonstrativo do conhecimento que a arguida tinha da actividade criminosa do 

marido, pois este aludia ao facto de poder ser preso a qualquer momento, concluindo o 

Tribunal que só pode ser preso quem comete crimes graves, puníveis com prisão, 

como a arguida, como juiz, muito bem sabia. 

É claro que a arguida sabia da actividade criminosa de BB, consistente na 

falsificação de (pelo menos) uma procuração notarial, segundo informação prestada 

pelo próprio BB. Sabia disso desde 2005. E tinha ficado a saber que essa 

procuração tinha sido efectivamente utilizada para onerar património próprio de 

BB, em financiamentos para a CC, quando analisou as certidões do registo predial 

dos imóveis próprios de BB que foram transmitidos para a ZZZ, em Dezembro de 

2005. Uma vez que a arguida fez saber a BB que jamais encobriria essas falsificações, 

ambos sabiam que ele seria sujeito a investigação por tais falsificações. 

Estes factos eram e são suficientemente graves para justificar a aplicação de uma 

pena de prisão, portanto BB não dava à arguida novidade nenhuma com esta 

mensagem de 10 de Dezembro de 2006. 

Faz-se notar ainda que neste email, que é dirigido à arguida, já BB não faz quaisquer 

acusações contra ela (ao invés do que ocorre nos enviados ao Dr. HH), o tom é cordato 

e até suplicante e a apelar à compaixão. Tudo próprio de um desequilibrado. 

 

104º Em conclusão, da fundamentação da convicção do acórdão recorrido não 

decorre a existência de meios de prova que permitam concluir pelo conhecimento, 

por parte da arguida, de que na obtenção das entregas de dinheiro por parte de 

RR e outros tivesse sido utilizado qualquer erro ou engano, e portanto que 

tivessem sido praticados por BB crimes de burla, no âmbito das chamadas 

«aplicações financeiras». 

 

105º Só por erro notório na apreciação da prova foi dado como provado que a 

arguida tinha conhecimento da ilicitude das verbas aplicadas na compra da casa 

sita no ..., da casa sita em Espanha e das verbas pagas no âmbito do contrato-

promessa relativo ao andar na Expo-..., ilicitude essa consistente em terem por 

proveniência quantias entregues no âmbito das ditas aplicações financeiras. 
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106º Apesar de se afirmar no acórdão recorrido que a aquisição desse património 

teve origem ilícita por terem sido também aplicadas verbas da CC, não se diz no 

acórdão, em ponto algum, que a arguida soubesse dessa ilicitude. 

Em lugar algum se afirma que a arguida sabia que BB fizera sair ilicitamente da 

CC essas verbas, ou seja, que a arguida soubesse que BB era devedor da CC.  

Nos artigos 1138º e ss., 1143º e ss., 1171º, 1172º e 1173º, quando se refere a 

propositura do procedimento cautelar por BB contra a CC, e a acção de 

condenação que se lhe seguiu, apesar de se dizer que a arguida tinha 

conhecimento desses processos, não se diz que a arguida tinha conhecimento de 

que BB não era credor da CC. Esse conhecimento, afirma o acórdão recorrido no 

artigo 1173º, era de BB e de HH (quanto a este sem qualquer apoio probatório). Não 

há, repete-se, qualquer referência à arguida. 

Como já cima se referiu, ficou provado que a arguida não teve qualquer 

participação nas actividades de BB na CC. Ficou também provado que foi vítima 

da actuação deste, em dezenas de falsificações da assinatura da arguida no 

âmbito de financiamentos bancários obtidos pela CC. Eram, por isso, 

completamente desconhecidas para a arguida as actividades de BB no âmbito da 

CC, que vêm descritas nos factos provados. 

 

107º Decorre da fundamentação da convicção, nos pontos 151. E e 159.,  que foi BB 

quem tratou da documentação demonstrativa do seu alegado crédito sobre a CC, 

o que foi realmente do conhecimento da arguida, que deu conselhos técnicos (portanto 

meramente jurídico-processuais) sobre os articulados, mas daqui não retirou o 

acórdão recorrido que a arguida soubesse que BB não era credor da CC, tanto 

assim que não deu como provado tal facto. 

 

108º Toda a fundamentação da convicção do Tribunal recorrido, no que diz 

respeito ao conhecimento, por parte da arguida, das actividades ilícitas de BB, 

concentra-se na matéria das aplicações financeiras e nas falsificações. Nada, na 

fundamentação, aponta para o conhecimento, pela arguida, da situação de 



S. R. 
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 

56 
 

devedor de BB perante a CC, conhecimento aliás que teria que lhe advir de qualquer 

via, que também não é invocada no acórdão. 

 

109º Donde, só por erro notório na apreciação da prova se deu como provado que 

a arguida conhecia a proveniência ilícita das verbas aplicadas na aquisição 

daquele património, devendo dar-se como não provadas todas as afirmações 

feitas no acórdão recorrido sobre o conhecimento pela arguida da ilicitude da 

proveniência das verbas utilizadas nas aquisições das casas no ... e de Espanha, e 

nos pagamentos feitos no âmbito do contrato-promessa de compra e venda do 

apartamento sito na Expo-..., em Lisboa, constantes dos artigos 1528º, 1529º, 

1547º, 1563º, 1564º, 1689º, 1689º-A, 1690º e 1691º. 

 

110º Não sendo conhecido da arguida o carácter ilícito das «vantagens», é 

manifesto que a arguida deve ser absolvida do crime de branqueamento. 

 

111º Acrescente-se que o que é possível extrair dos meios de prova invocados pelo 

Tribunal é que a arguida tomou conhecimento da entregas de dinheiros a BB, a troco 

de juros usurários, que qualificou, em face dos documentos que analisou e que 

titulavam essas transacções, como mútuos, nulos por falta de forma, do que derivava a 

obrigação de BB proceder ao pagamento do capital, mas não dos juros acordados. O 

que ditou a conduta posterior da arguida, designadamente nas instruções que deu ao 

Dr. HH no sentido de se chegar a acordo com aqueles que efectivamente eram 

credores, para que lhes fosse pago o capital entregue. Para cumprimento desses 

acordos, a arguida vendeu o imóvel que tinha em Espanha e revogou o contrato-

promessa celebrado com a AAA, e aplicou o produto da venda e das restituições no 

âmbito da revogação desse contrato – conforme resultou amplamente provado - no 

pagamento aos credores com quem se chegou a acordo (artigos 144º e 145º da 

contestação), bem como à ... Sintra (artigo 149º da contestação) e ao ... (artigo 150º da 

contestação), no pagamento de honorários a advogados (artigo 146º da contestação) e 

a BBB (artigos 147º e 148º da contestação, provadas as transferências), que também 

era credora, designadamente por ter pago, como resultou provado, uma das prestações 

previstas naquele contrato-promessa. 
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Pediu à sua irmã para abrir uma conta bancária que pudesse utilizar posto que, se 

utilizasse uma conta sua, arriscava-se a qualquer momento a ser atingida por um 

arresto ou por uma penhora, uma vez que RR e outros, que não eram credores, tinham 

na sua posse títulos executivos (declarações de dívida e cheques) que lhes permitiriam 

recorrer de imediato a esses procedimentos – impedindo que a arguida pudesse 

efectuar pagamentos aos credores. O que se veio a verificar, com RR, conforme 

resposta dada aos artigos 64º e 65º da contestação. E foi pelas mesmas razões que 

colocou o veículo que adquiriu em nome do seu pai. 

 

112º A arguida abriu mão do seu património, desconhecendo em absoluto a sua 

origem ilícita – se a tivesse conhecido nada teria feito, sendo absurdas as conclusões 

tiradas nos pontos 158.M. e 158.Q. da fundamentação da convicção, no sentido de 

que foi feita uma separação entre o património lícito – transmitido para a ZZZ - e 

património ilícito, cuja gestão a arguida assumiu fazer directamente. Quem é que, não 

tendo tido qualquer participação nas actividades ilícitas, assumiria fazer a gestão do 

património ilicitamente obtido? Ninguém, no seu perfeito juízo – e não consta que a 

arguida padeça de anomalia psíquica. Estas conclusões são absolutamente contrárias 

às regras da experiência comum. 

 

113º E abriu mão do seu património imobiliário para pagar dívidas que nem sequer 

eram suas, mas do seu ex-marido BB. 

As dívidas contraídas junto dos «investidores» foram-no exclusivamente por BB, sem 

a intervenção, conhecimento e autorização da arguida. Eram dívidas que não tinham 

sido contraídas para ocorrer aos encargos normais da vida familiar, atentos os valores 

elevadíssimos em causa. Não eram por isso dívidas comunicáveis, como resulta do 

disposto nos artigos 1692º e 1691º do C.Civil. 

Também de acordo com o mesmo regime de dívidas dos cônjuges, não se tratava de 

dívidas comunicáveis mesmo que BB se tivesse servido desses dinheiros para adquirir 

património comum, já que isso não constitui causa legal de comunicabilidade das 

dívidas contraídas por um dos cônjuges sem o consentimento do outro. 

Não sendo comunicáveis tais dívidas, arguida não podia ser responsabilizada pelo seu 

pagamento. 
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Por outro lado, os títulos de que dispunham RR e os outros «investidores» não eram 

bastantes para vincular a arguida, até porque nos casos em que faziam referência ao 

seu (inexistente) consentimento, se apoiavam numa procuração absolutamente falsa, 

como nos autos se demonstrou. 

Ainda que a arguida viesse a ser demandada conjuntamente com BB, designadamente 

em acções executivas, como veio a acontecer, a arguida tinha forma de se defender, 

com base na falta do seu consentimento e na incomunicabilidade dessas dívidas 

exclusivamente contraídas por BB, bem como na falsificação da procuração. 

No entanto, a arguida entendeu que em vez de defender a sua posição patrimonial 

devia pagar aos terceiros prejudicados pelo seu ex-marido. 

 

114º O único bem que a arguida adquiriu para si, com o produto da venda da casa de 

Espanha, foi o veículo automóvel referido nos artigos 1559º e 1560º (e não 1600º 

como, certamente por lapso, consta do acórdão recorrido), dando para retoma uma 

carrinha Chrysler (e vendendo ma mesma ocasião um Saab, depositando na conta da 

irmã o cheque do pagamento do respectivo preço, embora tal tenha resultado não 

provado – mas o que é certo é que se apurou o depósito desse cheque na conta da sua 

irmã, cfr. artigo 143º da contestação – cheque de € 12.500,00 da conta do … titulada 

por AAAA).  

Quando efectuou esta compra, os pagamentos aos credores estavam a ser 

integralmente satisfeitos, estando a arguida estava a pagar dívidas que nem sequer 

eram da sua responsabilidade, convicta que o fazia com dinheiros que eram seus e do 

seu ex-marido. 

 

115º Quanto ao dispêndio de € 8.425,00 numa viagem, a que se fazem repetidas 

alusões na fundamentação da convicção, há que referir que esse facto não constava 

da acusação, pelo que a arguida não teve oportunidade de se defender dele em 

julgamento. 

Se tivesse tido essa possibilidade, teria esclarecido que fez essa viagem com a sua 

filha menor e com uma prima sua, esta acompanhada de dois dos seus filhos. Foi a 

arguida quem marcou a viagem, mas suportou apenas, evidentemente, os custos 

relativos a si e à sua filha menor – que se cifraram em € 3.720,00, sendo que da conta 
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da sua irmã saíram apenas € 1.890,00 – conforme documento cuja junção se vai 

requerer a final, posto que só após a prolação do acórdão se tornou necessária esta 

prova. 

O restante valor pago à Intervisa, de € 6.535,00, respeita ao custo da viagem da prima 

da arguida e da família desta. Ora, a prima da arguida emitiu um cheque que foi 

depositado nessa mesma conta, da quantia de € 6.000,00, a 9 de Fevereiro de 

2007, conforme consta do quadro do artigo 292º. E emitiu ainda um outro cheque, 

no valor de € 535,00, também depositado nessa conta, a 16 de Fevereiro de 2007, 

mas que não consta do artigo 292º porque aí só foram analisados movimentos de valor 

igual ou superior a € 1.000,00, como se afirma depois da apresentação do quadro. No 

entanto, a consulta do extracto da conta, que está junto aos autos por apenso 

identificado no artigo (mas com referência aos apensos do processo 140/06), e também 

como apenso V dos presentes autos, permite confirmar o depósito desse cheque. 

É assim absolutamente falso que a arguida tenha gasto aquela quantia de € 

8.425,00 numa viagem. Gastou, dessa conta, € 1.890,00, o que é substancialmente 

menos. 

  

A)3. – OUTROS FACTOS DADOS COMO NÃO PROVADOS EM 

CONTRADIÇÃO COM FACTOS QUE FORAM DADOS COMO PROVADOS 

 

116º Estes factos são relativos aos pagamentos aos credores, feitos pela arguida 

através das contas bancárias da sua irmã e do seu pai, que em parte resultaram não 

provados, em contradição com o que resulta de outros factos provados, e relativos a 

uma transferência feita de uma conta da CC para a arguida. 

. 

117º Em primeiro lugar, com referência ao artigo 149º da contestação, o acórdão 

recorrido deu como provado que da conta da irmã da arguida foi efectuada uma 

transferência, de Eur 14.000,00, a 26.12.2006, para a conta de BB na ... Sintra e deu 

como não provado que fosse para pagamento da prestação por ele devida na sequência 

do acordo celebrado com essa instituição nesse mês e ano. 

No entanto, resulta do artigo 279º dos factos provados, provenientes da acusação, a 

propósito do Empréstimo 56037562874 – 1.530.000,00 €, que as prestações debitadas 



S. R. 
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 

60 
 

em 21/01/2007 e 01/03/2007, no total de 15.559,11 € (13.991,11 € + 1.600,00 €), 

foram pagas com uma entrada no valor de 14.000,00 € proveniente da conta … n.º ..., 

titulada por JJ. 

Donde, há contradição entre os factos provados e não provados. Atendendo ao que 

resulta do artigo 279º, deve considerar-se integralmente provado tudo quanto se 

afirmou no artigo 149º da contestação.  

 

118º Em segundo lugar, a arguida alegou, no artigo 155º da contestação, que da 

conta do seu pai foi feita uma transferência, a 02.03.2007, da quantia de € 

13.991,11, para pagamento de empréstimo da ... Sintra, tendo o acórdão recorrido 

dado como provado o movimento dessa quantia, mas como não provado que se 

destinasse a pagamento de empréstimo. 

Trata-se do mesmo Empréstimo 56037562874, referido no artigo 279º dos factos 

provados. Ora, deste artigo resulta que as duas prestações debitadas em Março de 2007 

totalizaram 13.879,99 € (12.397,99 € + 1.500,00 €) e foram pagas com uma entrada 

proveniente de II no total de 13.991,11 €. 

Donde, há contradição entre os factos provados e não provados. Atendendo ao que 

resulta do artigo 279º, deve considerar-se integralmente provado que a 

transferência de 02.03.2007, no valor de € 13.991,11, se destinou a pagamento de 

empréstimo da … Sintra. 

 

119º Em terceiro lugar, a arguida alegou, no artigo 157º da contestação, que 

efectuou transferências para duas contas de BBB, no ..., a primeira a 11.01.2007, 

no valor de Eur 60.085,00 (como resulta do artigo 287º da acusação), para 

pagamento aos credores RRR, SSS e QQQ, e a segunda a 23.01.2007, no valor de 

Eur 10.000,00. 

O acórdão recorrido deu como provadas essas transferências, mas, relativamente à 

primeira transferência, no valor de € 60.085,00, o acórdão recorrido omite, na 

resposta, a referência a que ela foi destinada ao pagamento dos credores RRR, 

SSS e QQQ, não dando tal facto nem como provado nem como não provado. 
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Esse facto (pagamento aos credores) deve ser considerado provado por força do 

que resulta do artigo 287º dos factos dados como provados, provenientes da 

acusação. 

Do quadro constante desse artigo, parcialmente reproduzido na motivação supra, 

resulta que depois da transferência em causa consta um pagamento, no dia 15.01.2007, 

no valor de € 5.000,00, a AAAA. 

Depois, consta um pagamento, no mesmo dia, no valor de € 37.500,00 mas, no quadro, 

por razões que se desconhecem, não se indica o beneficiário. Sucede que este valor de 

€ 37.500,00 era o valor da prestação que foi objecto de acordo com o credor RRR. Da 

consulta do quadro, mais acima, resulta que há um pagamento anterior, a 04.10.2006, 

exactamente no mesmo valor, a este credor. 

Donde se pode concluir com segurança que este valor movimentado a 15.01.2007 

serviu para pagamento a RRR. 

Com data de 16.01.2007 consta um pagamento, no valor de € 8.335,00, mas também 

aqui, por razões que se desconhecem, não consta a referência ao beneficiário. Porém, 

este valor de € 8.335,00 era o valor da prestação que foi objecto de acordo com o 

credor QQQ. Da consulta do quadro, mais acima, resulta que há um pagamento a este 

credor, a 14.12.2006, no mesmo valor. 

Donde se pode concluir com segurança que este valor movimentado a 16.01.2007 

serviu para pagamento a QQQ. 

Assim sendo, deve ser dado como provado que a transferência de 11.01.2007, no 

valor de € 60.085,00, se destinou ao pagamento aos credores RRR, SSS e QQQ. 

 

120º Em quarto lugar, deu o tribunal como provado, no artigo 936º, que foi 

creditado em conta bancária da arguida um cheque, proveniente da CC, no valor de € 

10.000.000,00 (dez milhões de euros). 

Porém, o que resulta do quadro do artigo 932º é que foi um único cheque, do …, 

com o n.º …, no valor de € 10.000,00, que se destinou à arguida. 

Assim sendo, há contradição entre os factos provados e só por erro notório se 

pode ter dado como provado que na conta da arguida foi creditado o valor de € 

10.000.000,00 (dez milhões de euros), devendo ser corrigido o que consta do 

artigo 936º, passando a ler-se dez mil euros e não dez milhões de euros. 
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B) Impugnação da decisão proferida sobre a matéria de facto (artigo 412º, n.º 3, 

do C.P.Penal), por via da reapreciação da prova gravada 

 

Para o caso de não se entender que, por todo o exposto, a arguida deve ser absolvida 

do crime de branqueamento, e portanto apenas subsidiariamente, alarga-se o âmbito 

do recurso à impugnação da decisão proferida sobre a matéria de facto. 

 

B)1. Concretos pontos de facto que considera incorrectamente julgados (artigo 

412.º, n.º 3, al. a), do Código de Processo Penal): 

 

121º Todos estes factos referem-se à verificação do elemento subjectivo do tipo de 

crime de branqueamento – o que foi do conhecimento da arguida e qual a sua 

intenção ao actuar. 

Vão de seguida indicados separadamente os factos provados (provenientes da 

acusação e da contestação) que devem ser dados como não provados, os factos 

não provados (provenientes da contestação) que devem ser dados como provados 

e, finalmente, os factos constantes dos artigos da contestação não respondidos pelo 

tribunal, por terem sido «considerados conclusivos», mas que contêm factos, que 

devem ser dados como provados. 

 

DOS FACTOS PROVADOS: 

Provenientes da acusação 

1. Artigos 1528º e 1529º «Em 2005, BB, a arguida e HH cientes da proveniência 

ilícita dos montantes utilizados por BB na aquisição da fracção autónoma C do Lote 

4.36.01 da Rua ..., da fracção autónoma situada em Isla Antilla (Espanha), e da 

celebração do contrato-promessa com a YY, decidiram criar uma sociedade para quem 

seria transmitida a propriedade dos restantes bens imóveis de BB e da arguida, 

designadamente a casa de GGGG e as fracções que BB havia recebido dos avós, de 

forma a ocultarem estes bens à execução dos credores» (na parte sublinhada). 
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2. Artigo 1543º « HH constituiu aquela sociedade e depois simulou, juntamente com a 

arguida e BB, a compra da casa de GGGG para a subtraírem à execução dos credores, 

o que todos quiseram» (na parte sublinhada). 

3. Artigo 1563º «BB e a arguida praticaram as descritas condutas, de forma 

deliberada, livre e conscientemente, cientes da proveniência ilícita das quantias 

monetárias obtidas por BB e que este ao utilizá-las na aquisição do aludido imóvel sito 

em Espanha e na celebração do aludido contrato-promessa as introduzia no mercado 

económico financeiro como meio de melhor desfrutar das vantagens económicas 

conferidas pela sua posse.» (na parte sublinhada). 

4. Artigo 1564º «E a arguida, com ajuda da irmã JJ, ao fazer depositar na sua conta 

bancária, o produto da venda dos imóveis bem como o resultante da revogação do 

contrato-promessa, introduzia tais quantias, de novo, no giro comercial, sempre com o 

intuito de esconder a quem pertenciam aquelas verbas e consequentemente obstar à 

detecção, confisco e perda das mesmas por parte das autoridades judiciárias» (na parte 

sublinhada). 

5. Artigo 1687º «Ao promoverem em 19 de Dezembro de 2005 a constituição da 

sociedade “ZZZ- Sociedade Imobiliária SA” e ao venderem simuladamente a esta a 

casa de ..., BB e a arguida, fizeram-no com a intenção de ocultarem a sua origem 

mantendo-o na sua disponibilidade e de subtraírem o imóvel à execução dos credores» 

(na parte sublinhada). 

6. Artigo1688º « HH quis participar na constituição da ZZZ e intervir como seu legal 

representante na escritura de compra e venda do imóvel de GGGG, conhecendo a 

forma como o prédio havia sido adquirido, bem como a intenção, de BB e da arguida, 

em ocultar a sua origem mantendo a sua disponibilidade assim o subtraindo à 

execução dos credores.» (na parte sublinhada). 

7. Artigo 1689º «JJ acedeu abrir a conta bancária ... do Banco ..., em seu nome, e a 

movimentá-la a pedido da arguida, conhecendo a proveniência do dinheiro que iria ser 

depositado, como foi, bem como a intenção a intenção da arguida, sua irmã, em 

ocultar a origem e titularidade do mesmo bem, bem sabendo ainda que desta forma 

facilitava a sua dissimulação, o que conseguiu.» (na parte sublinhada). 

8. Artigo 1689º-A «A arguida quis adquirir o veículo matrícula ...-CF-..., marca Jeep, 

e usar para o pagamento do preço, dinheiro existente na conta nº ... do … ... titulada 
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por sua irmã, conhecendo a sua proveniência, e registá-lo em nome de seu pai, 

sabendo que desta forma dissimulava a origem daquele dinheiro, mantinha a 

disponibilidade do veículo, e o subtraía à execução dos credores, o que conseguiu» (na 

parte sublinhada). 

9. Artigo 1690º «BB, a arguida e JJ agiram em comunhão de esforços e de intentos, 

meios e fins, de forma deliberada, livre e consciente, bem sabendo que as suas 

condutas dificultavam a investigação dos factos praticados pelo primeiro (BB) bem 

como a detecção confisco e perda do produto de tais actos ilícitos.» (na parte 

sublinhada). 

 

Provenientes da contestação 

11. Artigo 34º «A arguida tomou também conhecimento que RR era credor de BB e 

que ao longo de vários anos aquele lhe entregava dinheiro que BB remunerava». (na 

parte sublinhada). 

12. Artigo 68º «Para subtrair à execução do património imobiliário do casal e os bens 

próprios de BB, a arguida, BB e HH decidiram criar a ZZZ SA, nos termos supra 

referidos nos artigos 1530º, 1543º e 1687º da acusação para a qual seriam transferidos 

os bens» (na parte sublinhada). 

13. Artigos 117º e 118º « HH, seguindo as instruções da arguida e BB começou a 

contactar os investidores das “aplicações Private” com excepção de RR e familiares, 

propondo-lhes um acordo de restituição, em prestações, das quantias entregues a BB, a 

títulos da “aplicações” (que não existiam), deduzidas das quantias por ele recebidas a 

título de remuneração, tendo vários deles aceite o acordo proposto» (na parte 

sublinhada). 

 

DOS FACTOS NÃO PROVADOS: 

Provenientes da contestação: 

14. Artigo 44º que teve duas respostas, uma de não provado, quando se referem os 

factos provados provenientes da contestação, e outra de «Não provado que a arguida 

pautou a sua actuação convicta que as aplicações Private se tratavam de mútuos nulos 

por FALta de forma», quando se referem os factos não provados. 
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15. Artigo 51º «A arguida não tinha, porém, conhecimento dos factos que lhe 

permitisse enquadrá-los neste tipo de crime [que no artigo anterior se refere ser o 

crime de recepção ilícita de depósitos]. Na altura em que ocorreram os factos, estava 

(como agora continua a estar) absolutamente convicta de que se tratava de mútuos 

nulos por FALta de forma.» (na parte sublinhada). 

A resposta dada a este artigo, que aqui se impugna, é: «Não provado que a arguida não 

tivesse conhecimento dos factos que lhes permitisse enquadrá-los como crime.» (na 

parte sublinhada). 

16. Artigo 65º «Não provado que RR pretendesse de imediato fazer-se pagar de 

imediato pela entrega de todas as acções que BB detinha na CC e todo o património 

imobiliário de que BB era proprietário, pessoalmente e em comum com a arguida». 

(na parte sublinhada). 

17. Artigo 66º «Não provado que RR tivesse feito intervir o grupo angolano para dar 

mais força à sua pretensão, diariamente pressionando BB com ameaças, dizendo que 

os angolanos eram muito perigosos, que podia haver uma bomba ou acontecer alguma 

coisa à filha de BB e da arguida.» (na parte sublinhada). 

18. Artigo 110º «Não provado que o único propósito da arguida fosse o de impedir 

que RR se locupletasse à sua vontade com o património de BB e da arguida, em 

detrimento de quem era efectivamente credor de BB. (na parte sublinhada). 

19. Artigo 115º «Não provado que os cheques referidos no artigo 1132º da acusação 

tivessem sido emitidos para pagamento de capital e juros usurários, nem que a arguida 

estivesse convicta que as aplicações Private se tratavam de mútuos nulos por FALta de 

forma. (Conforme, entre outros, os artigos 742º, 743º e 1132º da acusação, e 44º e 51º 

da contestação.)» (na parte sublinhada). 

20. Artigo 126º «Foi para poder pagar aos credores do seu ex-marido que a arguida 

decidiu vender o único imóvel de que era proprietária, sito em Espanha, e revogar o 

contrato-promessa de compra e venda de uma fracção autónoma no edifício ..., em 

Lisboa, ou seja, abrir mão de todo o seu património.» (na parte sublinhada). 

A resposta dada a este artigo foi «A arguida decidiu vender o imóvel de que era 

proprietária, sito em Espanha, e revogar o contrato-promessa de compra e venda de 

uma fracção autónoma no edifício ..., em Lisboa», o que a arguida não impugna. 
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21. Artigo 135º «No que respeita aos valores provenientes da revogação do contrato-

promessa da casa da zona Sul do Parque das Nações e da venda da casa de Espanha, 

não resultou provado que os mesmos não pudessem ter sido creditados numa conta 

bancária da arguida sob pena de serem alvo de penhoras ou arrestos por parte de RR.» 

(na parte sublinhada). 

22. Artigo 137º «Não provado que a conta bancária do banco ..., titulada pela irmã da 

arguida, JJ, tivesse sido criada para pela arguida serem canalizados os pagamentos a 

efectuar aos credores investidores das aplicações financeiras, nem que os pagamentos 

efectuados o tenham sido na medida das possibilidades da arguida.» (na parte 

sublinhada). 

23. Artigo 138º «Não provado que tal conta bancária, titulada por JJ, não tivesse sido 

aberta e utilizada com o intuito de obstar à detecção e confisco pelas autoridades 

judiciárias, e perda das vantagens.» (na parte sublinhada). 

24. Artigo 151º «Não provado que a arguida ao pedir ao pai para utilizar a sua conta 

bancária, o tivesse feito para continuar a efectuar pagamentos a credores investidores e 

honorários a advogados por essa via.» (na parte sublinhada). 

25. Artigo 172º «Relativamente ao (provado) registo da viatura em nome do pai da 

arguida, não provado que assim tivesse acontecido porque a arguida não pudesse 

registar bens em seu nome sob pena de os mesmos serem atacados em processos 

executivos por RR.» (na parte sublinhada). 

 

Artigos constantes da contestação não respondidos pelo tribunal, por terem sido 

«considerados conclusivos», mas que, no entender da arguida, contêm factos, e que 

os mesmos devem ser dados como provados, com base nos meios de prova que 

adiante se indicarão: 

26. Artigo 40º «A arguida, em face disto, concluiu que se tratava de contratos de 

mútuo (empréstimos) nulos por FALta de forma, porque não tinham sido celebrados 

por escritura pública, contra o que dispõe o artigo 1143º, em conjugação com o artigo 

220º do Código Civil.» (na parte sublinhada). 

27. Artigo 52º «Nestes pressupostos, a arguida fez as contas ao que tinha sido 

entregue pelos «investidores» a BB e ao que este lhes tinha pago, e chegou à 

conclusão que, nuns casos, as quantias pagas por BB não atingiam sequer o valor do 



S. R. 
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 

67 
 

capital entregue pelos primeiros, pelo que era ainda devedor deles; noutros casos, as 

quantias que BB tinha pago a tais «investidores» já excediam o valor do capital por 

estes entregue, pelo que, não sendo devidos os juros, BB não era já devedor.» (na parte 

sublinhada). 

28. Artigo 53º «Na altura, a arguida fez os cálculos contando com a aplicação ao 

capital da taxa de juro legal (os chamados juros civis), para ter uma ideia do que seria 

devido ainda que fossem pagos tais juros.» (na parte sublinhada). 

29. Artigo 54º «Tendo concluído o seguinte:  

No que respeita a RR, verificou-se que este já tinha recebido todo o capital e ainda um 

valor superior a Eur 2.000.000,00. 

No que respeita à sua irmã NN, verificou-se que tinha recebido todo o capital. 

No que respeita a MM, verificou-se que já tinha recebido todo o capital e ainda uma 

quantia de cerca de Eur 40.000,00. 

Quanto aos demais, concluiu a arguida que eram credores de BB, por não terem 

recebido ainda o valor do capital mutuado.» (na parte sublinhada). 

 

B)2. Concretas provas que impõem decisão diversa da recorrida (artigo 412.º, n.º 

3, al. b), do C.P.Penal): 

Os depoimentos da arguida AA e das testemunhas HH e SS. 

 

122º Defendeu-se, na primeira parte deste recurso, ponto A)2., que resulta do próprio 

acórdão que não há fundamentação para a afirmação de que a arguida tinha 

conhecimento da proveniência ilícita das vantagens e que só por erro notório na 

apreciação da prova foi afirmado o contrário, e que toda a fundamentação da 

convicção do Tribunal recorrido, no que diz respeito ao conhecimento, por parte 

da arguida, das actividades ilícitas de BB, concentra-se na matéria das aplicações 

financeiras e nas falsificações. 

 

123º Da leitura da fundamentação da convicção do Tribunal resulta que, para além dos 

documentos aí referidos, a convicção foi formada com base nas declarações da 

arguida e nos depoimentos das testemunhas HH e SS. 
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Estes três depoimentos são os únicos prestados em julgamento que se referem de 

uma forma completa e circunstanciada a toda a actuação da arguida e à sua 

intenção. 

 

124º Estes três depoimentos, no que diz respeito aos factos acima elencados impõem 

decisão diversa da recorrida, na medida em que deles resulta o contrário do que 

ficou provado, e o contrário do que não ficou provado. 

 

125º Em parte alguma da fundamentação se diz que não foram credíveis os 

depoimentos daquelas testemunhas, sendo pelo contrário evidente que os seus 

depoimentos serviram de base à convicção do Tribunal. No entanto, o Tribunal 

valorou esses depoimentos num sentido prejudicial à arguida, quando todos os 

depoimentos lhe são globalmente favoráveis, e não explicou, na fundamentação, as 

razões pelas quais não aceitou a globalidade desses depoimentos. 

 

126º Estes depoimentos testemunhais e da arguida são coincidentes entre si, 

fundamentados, credíveis e, conjugados com a documentação a que se faz 

referência na própria fundamentação da convicção, impõem que se dêem como 

não provados os factos acima assinalados como provados, e como provados os 

restantes. 

 

Assim: 

a) Depoimento da arguida AA 

A arguida prestou depoimento, conforme resulta das respectivas actas da audiência de 

julgamento, nos dias 19 de Janeiro de 2011, 26 de Janeiro de 2011, 1 de Fevereiro de 

2011, 8 de Fevereiro de 2011, 16 de Novembro de 2011 e 29 de Maio de 2012. 

Sem prejuízo de considerar que seria importante e mais esclarecedor que o seu 

depoimento fosse ouvido na íntegra, porque está obrigada a indicar concretamente as 

passagens em que funda a impugnação, passa a fazê-lo. 

  

Acta de 19 de Janeiro de 2011: 
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1º segmento de gravação, com início às 16h22m33s e termo às 17h22m02s – 

passagem do minuto 23 até ao minuto 41 

Neste segmento a arguida refere a forma como foi constituída a CC, entidade 

instituidora da Uni, em 1993, e afirma que a instituição foi sempre controlada por FFF 

e por BB. 

Afirma a arguida que BB, desde o momento da criação da UNI, sempre lhe fez 

saber que a BB não tinha receitas que lhe permitissem cobrir as despesas e que 

ele, BB, tinha que fazer entradas em dinheiro para sustentar a instituição. 

 

2º segmento de gravação, com início às 17h43m53s e termo às 18h25m57s – 

passagem do minuto 7 ao minuto 42 

Do minuto 7 ao 12, a arguida refere-se às únicas duas verbas, provenientes da CC, que 

vieram para conta bancária sua, com valor significativo: um cheque no valor de € 

10.000,00 e outro no valor de € 30.000,00, verbas essas que foram usadas para 

pagamento da primeira prestação no âmbito do contrato promessa de compra e venda 

da fracção sita na Expo-.... 

A arguida afirma que BB lhe disse que tinha créditos sobre a CC e que se tratava de 

uma restituição – coisa que a arguida afirma não estranhou porque toda a vida BB lhe 

contara o que se diz no primeiro segmento da gravação. 

Do minuto 12 ao minuto 42, a arguida relata a formação da Uni de Angola, em que 

esteve envolvido o Ministro... desse país, e afirma que em Setembro de 2005 o 

mesmo grupo de angolanos com quem tinha sido criada a Uni de Angola tomou o 

controlo da Uni portuguesa, facto do qual tomou conhecimento pelo seu então 

marido, que era director e vice-reitor da Uni. A arguida afirma que ficou estupefacta 

com esse acontecimento e que questionou BB sobre as razões que levaram a tal, tendo 

tido imensas dificuldades em obter dele as informações que a esclarecessem. 

Numa primeira fase, BB explica à arguida que devia dinheiro a RR e que para garantia 

desse débito tinha passado a RR acções da CC e que este, por sua vez, tinha cedido a 

sua posição social aos angolanos, sendo com base na titularidade dessas acções que os 

angolanos tomaram o controlo da instituição. 

Afirma a arguida que, nesta primeira fase, pensou que estava em causa uma questão de 

controlo societário, pelo que aconselhou o seu então marido a contactar um advogado, 
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sendo que BB lhe pediu que fosse ela a indicar-lhe alguém. Afirma a arguida que 

procurou um especialista em direito societário, até porque BB lhe disse que estavam 

também em causa os seus créditos sobre a CC. Afirma a arguida que indicou a BB o 

Dr. HH, especialista em direito comercial e em particular societário, e que ambos 

tiveram uma primeira reunião, no início de Outubro de 2005, reunião essa em que, 

segundo BB, o Dr. HH lhe pediu documentação, designadamente sobre os seus 

créditos sobre a CC, para poder começar a trabalhar. 

A arguida afirma que, no decurso desse mês de Outubro de 2005, BB a informa  

que tem que entregar as acções da CC de que era titular ao grupo angolano e também 

parte do seu património, pelo menos as lojas em Lisboa, que eram salvo erro quatro. 

A arguida afirma que insiste com BB para que lhe explique por que razão RR era 

credor dele (minuto 23.30 em diante), e que ele lhe conta o negócio de agiotagem 

em que se envolveu, dizendo à arguida que durante uma série de anos RR lhe 

emprestara dinheiro a juros inicialmente na ordem dos 100%, que foram 

baixando ao longo do tempo mas nunca para menos de 20% ao ano, que ele BB 

deixou de poder pagar esses juros, que o RR exigiu que ele os pagasse com as 

acções da CC de que BB era titular, e que posteriormente RR exigiu que ele BB 

lhe comprasse essas acções. 

A arguida afirma que BB lhe contou ter celebrado com RR sucessivos contratos-

promessa de compra e venda das acções da CC, figurando BB como promitente 

comprador, contratos essas que BB não conseguiu cumprir porque não tinha dinheiro 

para pagar as acções. Esclarece a arguida que também lhe foi relatado por BB que 

esses contratos-promessa estavam todos acompanhados de cheques para garantia do 

pagamento do preço, que não lhe foram devolvidos. 

Afirma a arguida que BB lhe contou que, posteriormente, RR lhe pediu para 

assinar as declarações de dívida de Junho e Julho de 2005, ambas de dois milões 

de euros, que se destinavam a pôr fim aos contratos-promessa de compra e venda 

de acções (o que não era dito nas declarações). (Nota: são as declarações de dívida 

referidas nos artigos 1058º e 1059º dos factos provados, juntas aos autos pela arguida 

aquando do seu interrogatório em fase de inquérito, em Março de 2009).  

Afirma a arguida que pediu a BB para ver essas declarações, e que verificou que 

em cada uma delas constava que BB dizia que, em nome dele e em nome da 
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arguida, com o expresso consentimento desta, tinha recebido a quantia de dois 

milhões de euros, por empréstimo. Refere a arguida que questionou BB a que 

propósito as declarações eram feitas também em nome dela e BB conta-lhe que 

RR, que é solicitador, tinha conseguido fazer num cartório notarial uma 

procuração em nome dela arguida para dar poderes a BB para assinar tudo em 

nome dela – e que RR devia estar a contar com essa procuração para vincular a 

arguida. 

A arguida, a instâncias do Senhor Desembargador Presidente, explica que se 

apercebeu que BB estava completamente incapacitado de reagir às pretensões de RR, 

que não tinha conseguido pagar os juros acordados com ele mas que também não 

queria ficar sem as acções da CC e perder a Uni, de forma que foi assinando tudo o 

que RR lhe exigia, só para adiar, e que perdeu completamente o norte. Afirma a 

arguida que quando RR percebe que não consegue alienar as acções da CC, faz as 

declarações de dívida que BB assina, para se munir de garantias, porque sabe que BB 

tem um património muito grande, adquirido quer antes, quer depois do casamento com 

a arguida. 

Afirma a arguida que pelo que lhe é relatado por BB percebe que RR cede os seus 

créditos aos angolanos e que estes agem como «testa de ferro» na cobrança dos 

mesmos. 

Afirma a arguida que se apercebe que RR – ao munir-se daquelas declarações de 

dívida - quer ficar com tudo o que pertencia a BB e, segundo relato deste, que 

para tal coagiu-o com ameaças de tudo, dizendo que os angolanos eram muito 

perigosos, que podia haver bombas, dando portanto a ideia de que a arguida e a 

sua filha - para além de BB - podiam ser atacados. 

 

127º Este segmento do depoimento da arguida, conjugado com o depoimento da 

testemunha SS (adiante referido) serve para impor uma resposta de provado aos 

artigos 65º e 66º da contestação. 

 

Afirma ainda a arguida que pede a BB para ver a documentação sobre os empréstimos 

a RR, e que este traz para casa as folhas das «aplicações» (documentos referidos no 

artigo 750º dos factos provados). 
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A arguida situa o conhecimento destes factos no final de Outubro de 2005 

(últimos minutos deste segmento). 

   

Acta de 26 de Janeiro de 2011: 

1º segmento de gravação, com início às 10h55m59 e termo às 11h16m16s – todo o 

segmento: 

A arguida prossegue afirmando (a partir do minuto 7.30) que é no último fim-de-

semana de Outubro de 2005, um fim-de-semana prolongado com um feriado 

(nota: dia 1 de Novembro é feriado e ocorreu nesse ano numa terça-feira), em ..., que 

BB, pressionado por ela, traz as folhas das «aplicações», e informa a arguida que 

não tinha sido apenas RR a fazer-lhe entregas de dinheiro, pois ele tinha feito 

entrar neste esquema outras pessoas conhecidas dele – NN, BBBB, OOO, QQQ, 

etc. 

Afirma a arguida que pediu a BB para, relativamente a cada um, lhe indicar as 

entradas que fizeram e os pagamentos que lhes foram feitos e quando, dados esses 

que BB lhe deu a partir das referidas folhas (feitas por RR) e que a arguida anotou 

nos manuscritos que se encontram a fls. 1680 e ss. dos autos. 

 

2º segmento de gravação, com início às 11h45m29s e termo às 12h16m57s – todo o 

segmento: 

A arguida esclarece que esses são os primeiros manuscritos, com a primeira recolha 

de dados, feita nesse fim-de-semana, e que há uns segundos manuscritos, que estão a 

fls. 1715 e ss., que foram por si efectuados cerca de 15 dias mais tarde. 

A arguida afirma que, em face dos dados que recolheu, olhou para as entradas 

como empréstimos ou mútuos e se apercebeu que se tratava de empréstimos com 

juros usurários, todos superiores a 20%. 

É perguntado à arguida pelo Senhor Desembargador Presidente se isso era 

proposto como aplicações financeiras e a arguida responde que não foi isso que 

BB lhe disse, o que lhe disse foi que RR lhe emprestava dinheiro a troco daqueles 

juros.  

A arguida afirma que BB investia em bolsa (como já tinha dito logo na 1ª sessão de 

julgamento, a 19.01.2011, a partir do minuto 05.30 – e que era essa a principal fonte 
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dos seus rendimentos) e que, neste fim-de-semana BB lhe diz que RR sabia que ele 

BB fazia tais investimentos e que aproveitou para ganhar com isso, mas que ele RR 

não investia em bolsa, simplesmente emprestava-lhe dinheiro a troco daqueles 

juros. 

Afirma ainda a arguida que BB lhe disse que tinha precisado de contrair aqueles 

empréstimos porque sozinho não tinha conseguido suportar as necessidades da CC – 

ou seja, transmitiu à arguida que esses dinheiros recebidos de terceiros tinham 

entrado na CC como suprimentos de BB – o que releva para o afirmado infra na 

conclusão 143º, parte final. 

 

A arguida esclarece que, relativamente a todas as pessoas que haviam feito entregas de 

dinheiros a BB, fez, a lápis, de forma pouco visível nas cópias constantes dos autos, 

dois cálculos, um com juros à taxa legal – para ver o que lhes seria devido com juros 

não usurários, e outro sem juros. 

Afirma a arguida que concluiu que, relativamente a RR (que não consta do primeiro 

conjunto de manuscritos junto aos autos, mas sobre o qual fez nesse fim-de-semana a 

recolha de dados nos termos já expostos), tinha recebido todo o capital e ainda uma 

quantia superior a dois milhões de euros, pelo que não era credor de BB. 

 

128º Este segmento, bem como outros que adiante se indicam, conjugado com o 

depoimento das testemunhas HH e SS, e com os segundos manuscritos, impõe 

uma resposta diversa ao artigo 34º da contestação, posto que a arguida, ao 

contrário do que se afirma na resposta dada (que altera o que foi alegado), não 

tomou conhecimento de que RR era credor de BB, tomou conhecimento sim que 

este não era credor e que se arrogava credor de BB mas sem fundamento. 

 

Concluiu ainda a arguida que NN (irmã de RR) tinha recebido todo o capital, pelo 

que não era credora se não fossem contabilizados juros. 

Concluiu que MM tinha recebido todo o capital e ainda cerca de € 40.000,00, pelo 

que não era credor. 

E concluiu que todas as outras pessoas não tinham recebido o capital, pelo que 

eram credoras de BB (nota: a arguida refere expressamente no seu depoimento OOO, 
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III, QQQ, VVV, SSS, TTT e OO, não tendo referido expressamente RRR, que estava 

nas mesmas condições, e que consta dos manuscritos). 

 

129º Este segmento do depoimento da arguida, conjugado com os dois conjuntos 

de manuscritos a fls. 1680 e ss. e 1715 e ss., e ainda com o depoimento das 

testemunhas  HH e SS, serve para impor uma resposta de provado aos artigos 

52º, 53º e 54º da contestação. 

Em reforço, realça-se que no acórdão recorrido se dá como provado - artigos 359º e 

364º dos factos provados, provenientes da acusação - que a diferença entre entradas 

e saídas das contas bancárias de BB para as contas de RR é favorável a CC e 

totaliza € 3.273.841,10. O que vem confirmar e até superar a conclusão a que a 

arguida chegou. Donde, RR não era credor de BB. 

No artigo 880º dá-se como provado que entre 31 de Dezembro de 1997 e 12 de 

Novembro de 2004, NN foi entregando diversas quantias a RR e a BB no total de € 

774.338,84 e que entre 7 de Fevereiro de 1998 e Setembro de 2006 NN recebeu das 

contas tituladas por RR, FAL, CC, BB e FF, a quantia total de € 864.833,82. Ou 

seja, NN recebeu mais do que entregou. 

Resulta do artigo 780º dos factos dados como provados que entre 22 de Setembro de 

1999 e 7 de Março de 2006 MM foi entregando diversas quantias a RR e a BB no 

total de € 1.523.759,22 e do artigo 781º que entre 14 de Maio de 1998 e 23 de Agosto 

de 2005 MM recebeu das contas tituladas por RR, “CCCC”, BB e BBB o total de 

€ 2.205.585,17, ou seja recebeu uma quantia muito superior à apurada pela arguida. 

 

A arguida prossegue o seu depoimento (a partir do minuto 17) afirmando que analisou 

nessa ocasião as duas declarações de dívida de Julho de 2005, emitidas por BB a 

favor de RR (a que se referem os artigos 1058º e 1059º dos factos provados, 

provenientes da acusação), cada uma pela quantia de dois milhões de euros, quantia 

«redonda» que BB não conseguia explicar e que segundo este resultava de valores que 

RR inventara. 

Afirma ainda a arguida que ficou horrorizada com este esquema de agiotagem, 

montado por RR, que tinha enriquecido à custa dele e que, não sendo credor de 

BB, queria cobrar-se de créditos inexistentes desinteressando-se do destino dos 
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créditos daquelas outras pessoas que ele próprio tinha feito entrar no mesmo 

esquema e que a arguida apurara serem mesmo credores. 

A arguida faz referência aos títulos de que dispunha RR: aquelas duas declarações 

de dívida, cada uma no valor de dois milhões de euros, os cheques que 

acompanhavam essas declarações, outros cheques que segundo BB tinham sido 

passados em garantia dos sucessivos contratos-promessa de compra e venda de 

acções, pelo menos um cheque no valor de € 500.000,00 euros relativo a uma 

declaração de dívida anterior, e ainda cheques de € 40.000,00 que BB disse à 

arguida tinha emitido a favor da mulher de RR, no valor total, não sabia ele 

concretizar (tal era a sua desorientação), de 2 ou de 4 milhões de euros. 

A arguida refere que BB lhe conta que também OOO tinha declarações de dívida 

parecidas com as passadas a RR, incorporando capital e juros. 

A arguida afirma que, relativamente às pessoas que eram efectivamente credoras, 

dispunham de declarações «simples» de recebimento de determinada quantia e 

referência a cheques que incorporavam capital e juros usurários (nota: são 

referidas no artigo 752º dos factos provados). 

  

3º segmento de gravação, com início às 14h22m14s e termo às 15h39m41s – 

passagem do minuto 0 ao minuto 47, e do minuto 53 até final. 

A arguida prossegue afirmando que para ela era uma evidência que RR não era credor 

e que tinha cedido (aos angolanos) créditos que não tinha, e que disse a BB que este 

não tinha que pagar a RR e que tinha que pagar a quem devia, mas não os juros 

usurários. 

Afirma que qualificou estes negócios como mútuos que, por se tratar de entregas 

de valor superior a € 20.000,00, eram nulos por FAL de forma. 

 

130º Estas declarações da arguida, e bem assim posteriores segmentos do seu 

depoimento que abaixo se assinalam, conjugadas com os depoimentos das 

testemunhas HH e SS e bem assim com os documentos que referiu, servem para 

impor uma resposta de provado aos artigos 40º, 44º, 51º e 115º da contestação e 

de não provado aos artigos 117º e 118º da mesma peça na parte acima 
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sublinhada, que inculca a ideia de que as aplicações não foram qualificadas pela 

arguida como mútuos. 

O conhecimento da arguida advém das informações que lhe foram prestadas por BB 

nesse fim-de-semana «grande» do final de Outubro e início de Novembro de 2005 e da 

analise da documentação que referia as entregas de dinheiro a BB e as remunerações 

efectuadas e respectivas datas, resultando que todas as entregas feitas a BB tinham 

sido de valores superiores a 20 mil euros (factos provados – artigos 38º e 39º da 

contestação), pelo que, conforme refere no seu depoimento, a arguida concluiu, 

analisadas ainda as declarações e cheques entregues por BB às pessoas de quem 

tinha recebido dinheiro (artigo 55º da contestação e artigos 752º e 754º da acusação, 

dados como provados), e bem assim as declarações de dívida emitidas por BB a 

favor de RR (artigos 1058º e 1059º dos factos provados, provenientes da acusação), 

onde se refere expressamente que as entregas foram por empréstimo, que se 

tratava de empréstimos ou mútuos, nulos por CCCC de forma, porque não havia 

sido celebrados por escritura pública, contra o que dispõe o artigo 1143º em 

conjugação com o artigo 220º do C.Civil, razão pela qual não eram devidos juros, nos 

termos do artigo 289º do mesmo diploma. 

Qualificação que era absolutamente evidente para a arguida, que é civilista, em face 

da informação disponível, prestada por BB e com base nos documentos que 

titulavam estes negócios – declarações de recebimentos de quantias com 

referência aos cheques, pré-datados, destinados ao seu pagamento, cheques esses 

logo entregues (artigos 752º e 754º), com remunerações usurárias, e as 

declarações de dívida entregues a RR, a MM (a que a arguida teve acesso 

posteriormente a esse fim-de-semana) e a OOO, em todas elas se dizendo que estes 

haviam entregue determinadas quantias a BB «por empréstimo» (artigos 1057º, 

1058º, 1059º, 797º, 799º e 874º dos factos provados). 

Em nenhum desses documentos se faz referência a qualquer aplicação financeira, 

a qualquer operação em bolsa, ou a qualquer instituição bancária, 

designadamente ao …. 

As testemunhas  HH e SS (como se dirá mais à frente em que termos dos seus 

depoimentos) chegaram à mesma conclusão da arguida, de que se tratava de 

mútuos nulos por CCCC de forma. 
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Prossegue a arguida o seu depoimento afirmando que foi ela quem definiu com o Dr. 

HH a estratégia a seguir para cumprir o objectivo de pagar a quem se devia (mas 

não os juros usurários) e não pagar a quem não era credor, principalmente a RR. 

Refere a arguida que, naquele mesmo fim-de-semana do final de Outubro, depois de 

ter afirmado a BB que ele tinha que pagar a quem devia, o questionou sobre as suas 

disponibilidades financeiras, designadamente dos seus investimentos em bolsa, 

respondendo-lhe BB que já não tinha nenhuns, e dos dinheiros que tinha numa conta 

bancária na Suíça, respondendo-lhe BB que tinha gasto tudo aquando da compra da 

casa no ... (o que se relaciona com o que se diz supra na conclusão 127º). A arguida 

refere que, uma vez que BB não tinha liquidez, a única alternativa era a de 

venderem o seu património para poderem efectuar os pagamentos devidos e que 

foi isso mesmo que afirmou a BB que iam fazer. 

De seguida, a arguida refere-se à primeira reunião que teve com o Dr. HH, 

estando também presente BB, situando-a no início de Novembro (2005), não 

podendo garantir se foi na primeira se na segunda semana deste mês. Afirma que ela 

arguida relata ao Dr. HH a situação que tinha apurado naquele fim-de-semana. 

 

131º Não há, na descrição desta reunião feita pela arguida, nenhuma referência a 

que BB tenha dito o que quer que fosse sobre a propósito do «destino» dos 

empréstimos ou da razão das entregas, designadamente que essas verbas tivessem 

sido angariadas com prometidas remunerações em aplicações em operações 

bolsistas ou outras, todas inexistentes – ao contrário do que se afirma na 

fundamentação da convicção, no ponto 158.J. 

Como se dirá adiante, também do depoimento da testemunha HH tal não resulta. 

A terceira pessoa que esteve presente na reunião, BB, não prestou declarações. 

Tal como se já se referiu na conclusão 102º, a afirmação feita naquele ponto da 

fundamentação, no sentido de que foi nessa reunião, que a arguida tomou 

conhecimento que o marido angariara dinheiros com prometidas remunerações 

em aplicações em operações bolsistas ou outras, todas inexistentes, e portanto que 

foi por essa via que tomou conhecimento da ilicitude da proveniência das verbas 
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aplicadas na aquisição e promessa de aquisição do património, não resulta de 

qualquer meio de prova. 

 

132º Todo o depoimento da arguida até agora referido, e em particular este último 

segmento, e bem assim outros segmentos que mais à frente se indicam, conjugados 

com o depoimento das testemunhas HH e SS, contrariam o que se deu como 

provado nos artigos 1528º, 1529º, 1563º, 1689º, 1689º-A e 1690º provenientes da 

acusação, impondo uma resposta de não provado o conhecimento da arguida 

sobre a proveniência ilícita das quantias recebidas por BB utilizadas para a 

aquisição e promessa de aquisição de património, e a sua intenção de a ocultar. 

E impõem uma resposta de provado aos artigos 51º e 138º provenientes da 

contestação. 

 

Prossegue a arguida o seu depoimento dizendo que, ainda naquele fim-de-semana, 

perguntando a BB se tinha outros débitos, foi por ele informada que este tinha uma 

dívida no valor de cerca de um milhão de euros junto da Caixa ... de Sintra, 

proveniente de um descoberto em conta, verba essa que tinha posto na CC – e daí 

a origem de parte do seu crédito sobre a CC. Mais lhe referiu BB que a ...S estava a 

exigir-lhe garantias reais para se acautelar. 

Prossegue a arguida (minuto 27) relatando que depois daquela primeira reunião com o 

Dr. HH teve com ele várias outras, no sentido de definir a estratégia que permitisse 

cumprir o seu objectivo de pagar a quem se devia e de não pagar a RR e a outros a 

quem nada se devia. 

Para tal, afirma a arguida, porque RR estava munido de títulos que lhe permitiam 

peticionar arrestos ou penhoras sobre bens de BB, havia que tomar medidas que 

permitissem acautelar esse património, o que levou à criação da ZZZ. 

A arguida descreve esse património (a partir do minuto 30.00), dividindo-o em bens 

próprios de BB (uma casa na …, metade de duas fracções autónomas na Av. …, uma 

loja na Rua … e outra na Rua … – esta adquirida na constância do casamento de BB 

com a arguida, mas adquirida pela mãe dele, e ainda - afirmando-o com reserva, 

dizendo «penso que» - em compropriedade com o irmão, duas lojas na Rua …, tudo 

em Lisboa) e bens comuns de BB e da arguida (terreno e casa em ..., casa em Espanha 
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e posição de promitentes compradores da fracção sita na zona Sul do Parque das 

Nações, aludindo a que exclui a casa do ... porque não podia dispor dela já que 

pertencia à filha). 

Do minuto 33 em diante, a arguida explica por que razão é que só alguns desses 

bens foram transmitidos para a ZZZ (vd. artigos 1035º e 1037º dos factos provados) 

e não todos. 

Afirma que, quanto à casa de ..., não era facilmente vendável posto que, porque na 

altura a crise já se fazia sentir, havia na mesma zona muitas casas à venda, sem que os 

proprietários conseguissem vendê-las. Por outro lado, se a colocasse à venda, havia o 

risco de um arresto por parte de RR. 

Afirma que, quanto à casa de Espanha (precisamente pela sua localização), ninguém 

daria conta da venda e por isso não havia grande iminência de arresto, e era além disso 

facilmente vendável – tal como o foi, por cerca do dobro do preço pela qual tinha sido 

adquirida. Refere que a casa foi posta à venda pouco antes da criação da ZZZ, embora 

só tenha sido vendida em Julho de 2006. 

Relativamente à posição no contrato-promessa de compra e venda, a arguida refere 

que OOO pretendia fazer-se pagar com uma cedência da posição de promitentes 

compradores neste contrato e ainda com a compra pelo menos da nua propriedade da 

casa de .... Pelas contas da arguida, o crédito deste era inferior ao valor desses «bens» 

(entenda-se «direitos»). 

Quanto às lojas, afirma que não foram transmitidas para a ZZZ porque se punha a 

hipótese de utilizar essas lojas para pagamento imediato a algum dos credores com 

quem se chegasse a acordo. 

A partir do minuto 45 a arguida refere que a criação da ZZZ e a transmissão para 

essa sociedade dos referidos bens (casa de ..., casa na … e metades de duas 

fracções autónomas em Lisboa) teve por objectivo principal defender esse 

património dos mais do que prováveis ataques de RR (e secundariamente dos 

ataques de outros credores munidos com títulos por valores superiores ao devido). 

Refere que outra razão que moveu a arguida foi a de retirar ao então marido a 

disponibilidade desses bens, porque não confiava nele. 
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133º Este segmento das declarações da arguida, conjugado com os depoimentos 

das testemunhas HH e SS, impõe uma resposta de não provado aos artigos 1528º, 

1529º, 1543º, 1687º e 1688º, provenientes da acusação, e 12º da contestação, na 

parte em que neles se afirma que a criação da ZZZ e a transmissão de bens a essa 

sociedade foi feita com o intuito de ocultar esses bens e de os subtrair à execução 

dos credores, e de provado ao artigo 110º da contestação. 

Ao contrário do que se afirma nos artigos 1528º e 1529º dos factos dados como 

provados, a arguida e HH não tinham conhecimento da proveniência ilícita dos 

montantes utilizados por BB na aquisição da fracção autónoma no ..., da fracção 

autónoma situada em Islantilla (Espanha), e na celebração do contrato-promessa com a 

YY, e não foi por saberem dessa origem ilícita que decidiram criar uma sociedade 

para quem seria transmitida a propriedade dos restantes bens imóveis de BB e da 

arguida, designadamente a casa de GGGG e as fracções que BB havia recebido dos 

avós. 

BB tinha outros imóveis, designadamente lojas, sitas em Lisboa - como decorre não 

só do depoimento da arguida mas também dos factos dados como provados, 

designadamente a propósito das garantias oferecidas por BB nos empréstimos 

contraídos a favor da BB -, que não foram transmitidos para a ZZZ. 

Essa sociedade foi constituída com o objectivo principal de proteger esses bens 

dos ataques de RR, que não era credor, munido que estava dos títulos executivos já 

referidos, pelo que o objectivo não foi o de ocultarem estes bens à execução dos 

credores, conforme foi indevidamente dado como provado. 

Ao contrário do que se diz na fundamentação da convicção, a arguida não 

confessou o propósito de ocultação desses bens à execução dos verdadeiros 

credores, nem a testemunha SS declarou o que quer que fosse nesse sentido, como 

se verá mais adiante. 

As conclusões tiradas nos pontos 158.M. e 158.Q. da fundamentação da 

convicção, no sentido de que foi feita uma separação entre o património lícito – 

transmitido para a ZZZ - e património ilícito, cuja gestão a arguida assumiu 

fazer directamente (que acima se defendeu serem absurdas – conclusão 112º) não 

têm qualquer suporte nas declarações da arguida (nem das testemunhas  HH e SS, 

como adiante se referirá). 
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Prossegue a arguida o seu depoimento (a partir do minuto 53) relatando que, 

relativamente ao contrato-promessa de compra e venda da fracção na Expo Sul, 

tentou, logo no final de Novembro ou início de Dezembro, ceder a sua e de BB 

posição contratual, porque estava pago 55% do valor dessa compra e esse sinal era 

necessário para pagar aos credores. Não conseguiu que a construtora, que contactou 

para o efeito, encontrasse interessado na casa, a quem pudesse ceder a sua posição. 

Afirma que, em Janeiro de 2006, percebe que o prazo de construção previsto no 

contrato-promessa estava ultrapassado (a casa ainda estava em obras) e que usou a 

cláusula resolutiva que dele constava.  

Afirma ainda que, se não punha termo ao contrato, quando viesse a estar 

construída a casa, não poderia pagar o remanescente e portanto cumprir o 

contrato, incumprimento esse cuja consequência seria a perda do sinal. 

Afirma a arguida que, em Janeiro de 2006, fazendo uso daquela cláusula 

resolutiva, invocou o incumprimento por parte da construtora, a perda do 

interesse contratual pelos promitentes compradores, resolveu o contrato e 

reclamou a devolução do sinal em dobro. O que deu origem a negociações com a 

empresa construtora, logo em Janeiro, que vieram a resultar no acordo a que 

chegaram em Abril de 2006, de revogação do contrato-promessa, com devolução 

em prestações do sinal, acrescido de uma compensação (nos exactos termos 

constantes dos artigos 1552º e 1553º dos factos provados). 

Prossegue a arguida dizendo que, sendo sua intenção ceder a posição no contrato-

promessa referido e de vender a casa de Espanha, pede à irmã para esta abrir 

uma conta bancária (nota: que foi aberta a 13 de Dezembro de 2005 – artigo 1550º 

dos factos provados), que se destina a permitir depositar as verbas provenientes 

desses dois negócios e que seriam utilizadas para pagamento aos credores. 

Explica que não podia abrir a conta bancária em seu nome (como não podia ter 

bens em seu nome, e por isso foi criada a ZZZ) por causa dos títulos executivos 

que RR, não sendo credor, possuía, sendo certo que não teria possibilidades de 

caucionar e assim suspender qualquer execução que este intentasse. 

 



S. R. 
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 

82 
 

134º O depoimento da arguida até agora referido, e bem assim outros segmentos que 

mais à frente se indicam, conjugado com os depoimentos das testemunhas HH e 

SS, impõem que se dê como provado que o propósito da arguida foi o de impedir 

que RR se locupletasse com o património de BB e da arguida, em detrimento de 

quem era efectivamente credor de BB, que o objectivo da arguida foi o de pagar a 

quem era efectivamente credor de BB e que  foi com esse objectivo que a arguida 

decidiu vender a casa de Espanha e revogar o contrato-promessa da fracção 

autónoma em Lisboa, abrindo mão de todo o seu património. 

Impondo-se, assim, a resposta de provado aos artigos 110º e 126º da contestação, 

e de não provado aos artigos 1564º e 1690º da acusação. 

 

135º Este último segmento do depoimento da arguida, e bem assim outros que mais 

à frente se indicam, conjugado com o depoimento das testemunhas HH e SS, 

impõem que se dê como provado, no que se refere aos motivos da abertura da 

conta bancária em nome da irmã da arguida, os factos constantes dos artigos 

135º, 137º e 138º da contestação, e que se dê como não provado os factos dos 

artigos 1564º, 1689º e 1690º da acusação. 

 

136º Os factos provados reforçam as duas conclusões que antecedem. Ficou 

provado (artigo 1135º da acusação e artigo 120º da contestação) que foram 

alcançados acordos com os credores UUU, RRR, SSS, VVV e QQQ, e ficaram 

amplamente provados os pagamentos feitos a esses credores, com verbas 

provenientes da conta aberta em nome da irmã da arguida (designadamente no 

artigo 1136º da acusação e artigos 144º e 145º da contestação). 

Os pagamentos a esses credores provêm do produto da venda da casa de Espanha 

e das restituições derivadas da revogação do contrato-promessa celebrado com a 

AAA (artigos 144º e 145º da contestação). 

Têm a mesma fonte os pagamentos feitos à … Sintra (artigo 149º da contestação) e 

ao ... (artigo 150º da contestação), o pagamento de honorários a advogados (artigo 

146º da contestação) e a BBB (artigos 147º e 148º da contestação, provadas as 

transferências), que também era credora, designadamente por ter pago, como resultou 

provado, uma das prestações previstas naquele contrato-promessa. 
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137º A resposta de não provado ao artigo 135º da contestação (que aqueles 

valores não podiam ser creditados numa conta da bancária da arguida sob pena 

de serem alvo de penhoras ou de arrestos por parte de RR) não apenas contraria o 

depoimento da arguida (e das testemunhas HH e SS, como à frente se referirá), como 

revela que o Tribunal ignorou os factos que deu como provados que apontam que 

RR tinha na sua posse documentos (as três declarações de dívida e respectivos 

cheques - artigos 1057º a 1059º), sendo matéria de direito a qualificação desses 

documentos como títulos executivos, que lhe permitiria recorrer de imediato a 

esses procedimentos – o que teria determinado que a arguida ficasse impedida de 

efectuar pagamentos aos credores com esses fundos. 

 

138º Se a arguida não tivesse pedido à irmã e, mais tarde, ao seu pai, que lhe 

permitissem usar contas bancárias deles, a arguida não teria conseguido fazer os 

pagamentos que fez, posto que RR tinha títulos executivos – declarações de dívida – 

onde BB afirmava que as subscrevia também em nome da arguida e com «o expresso 

consentimento desta», sendo que fazia acompanhar essas declarações de uma 

procuração notarial FAL em que a arguida daria poderes ao marido para fazer aqueles 

reconhecimentos de dívida – o que foi do conhecimento da arguida logo no final de 

Outubro e início de Novembro de 2005. 

 

Refere ainda a arguida que, logo em Novembro de 2005, disse a BB que o casamento 

de ambos estava acabado, tendo o processo de divórcio por mútuo consentimento 

entrado nesse mês, mas que BB não aceitava a separação. Descreve e explica a 

situação que a impediu, contra a sua vontade, de se separar fisicamente de BB até 30 

de Julho de 2006, data em que saiu de casa com a sua filha (e que marca a separação 

definitiva).  

   

4º segmento de gravação, com início às 16h00m55s e termo às 17h08m23s – 

passagem do minuto 0 ao minuto 30 e do minuto 37 até ao minuto 48. 
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A arguida prossegue dizendo que os motivos para o seu divórcio foram o 

conhecimento do negócio de agiotagem e da falsificação da procuração, e que o 

divórcio não serviu para acautelar património, já que a arguida ficou sem nada. 

Refere que podia não ter feito nada, que as dívidas não eram comunicáveis, mas que 

não quis valer-se disso. 

Mais adiante (a partir do minuto 11), a arguida refere-se ao procedimento cautelar 

(artigo 1130º dos factos provados) e ao facto do Dr. HH ter transmitido ao Advogado 

do grupo angolano, com quem estava em negociações, a posição de BB aí defendida 

(no sentido da nulidade dos mútuos e consequentemente da nulidade da cedência de 

créditos que havia sido feita por RR). E que foi por essa via que RR tomou 

conhecimento dessa posição.  

Nessa sequência, várias pessoas (credores ou supostos credores) contactam BB a 

perguntar o que se estava a passar, e são encaminhados para o Dr. HH, que tenta 

chegar a acordo com eles, em alguns casos conseguidos. 

A partir do minuto 37 a arguida volta a referir-se à conta aberta em nome da irmã, às 

verbas nela depositadas, às prestações relativas à revogação do contrato-promessa 

que foram depositadas numa conta do pai da arguida e numa conta da própria 

arguida, de onde saíram também pagamentos a credores. 

 

139º Este último segmento do depoimento da arguida, conjugado com os factos 

provados – pagamentos à ..., ao ... e ao Dr. HH, constantes dos artigos 154º e 155º, 

provenientes da contestação, com as correcções que são referidas na conclusão 118º -, 

e pelas mesmas razões apontadas a propósito dos motivos que levaram à abertura da 

conta bancária em nome da irmã da arguida, impõem que se dêem como provados, 

relativamente à conta bancária em nome do pai da arguida, os factos constantes 

do artigo 151º da contestação. 

 

A arguida afirma (minuto 38.37 e ss.) que o cheque da venda da casa de Espanha 

era espanhol e que foi depositado cá, tal como o foram verbas em dinheiro 

provenientes da venda do seu mobiliário, o que afirma demonstra que a sua 

intenção não foi a de ocultar o que quer que fosse, mas poder pagar aos credores 

– apoia o afirmado na conclusão 132º. 
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A partir do minuto 40.45, a arguida refere-se à aquisição do veículo marca Jeep (a 

que se refere designadamente o artigo 1689º-A dos factos provados). 

Afirma a arguida que tinha dois carros, um Saab, de 1999, e uma carrinha Chrysler de 

2001, ambos com problemas de oficina caros; que não precisava de dois carros mas só 

de um e que entendeu que devia comprar um carro do qual necessitava e que não lhe 

desse despesas. Não tendo conhecimento da proveniência ilícita dos dinheiros e tendo 

a casa de Espanha sido vendida pelo dobro do preço que havia sido comprada, e 

estando os pagamentos aos credores em ordem, e sabendo que se esperasse mais o 

valor dos seus carros seria menor, entendeu fazer aquela aquisição e vender os dois 

que tinha. 

Refere que o Saab foi vendido particularmente e o cheque de € 12.500,00 foi 

depositado na conta da irmã (nota: o depósito está provado). 

Afirma que a carrinha foi dada em retoma e o seu valor foi descontado ao preço do 

Jeep (nota: daí os valores dados como provados nos artigos 1559º e seguinte). 

 

140º Este último segmento do depoimento da arguida e outros que mais à frente se 

indicam, conjugado com o depoimento da testemunha SS, impõe que se dê como 

provado que não foi com intenção de dissimular a origem do dinheiro que serviu 

para o pagar que este veículo foi comprado, já que a arguida, para além de 

desconhecer a proveniência ilícita daquela quantia, adquiriu o veículo para o 

utilizar, alienando concomitantemente outros dois veículos. 

O facto de o ter registado em nome do pai deriva de não poder tê-lo em seu nome 

pelos motivos acima referidos a propósito da transmissão de bens para a ZZZ e 

da abertura da conta bancária em nome da irmã. 

Pelo que se impõe a resposta de não provado aos artigos 1609º-A e 1690º 

provenientes da acusação, e de provado ao artigo 172º da contestação. 

 

Acta de 1 de Fevereiro de 2011: 

3º segmento de gravação, com início às 16h22m55 e termo às 17h25m53s – passagem 

do minuto 5 até ao minuto 37: 
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 A arguida afirma que não é verdade o que consta do artigo 1132º da acusação 

(nota: dizia-se aí que a arguida sabia que os cheques entregues aos chamados 

investidores não tinham sido entregues como contrapartidas do pagamento de 

empréstimos – sendo que a resposta dada pelo acórdão recorrido elimina esta parte), 

posto que o que a arguida sabia é que esses cheques tinham sido entregues para 

pagamento de capital e juros usurários acordados. 

  

 141º Este último segmento do depoimento da arguida, conjugado com o 

depoimento das testemunhas HH e SS, impõe uma resposta de provado ao artigo 

115º da contestação, primeira parte – em complemento com o que consta da 

conclusão 130º. 

 

 A arguida prossegue o seu depoimento abordando o que consta da nota 454 da 

acusação – queixa por difamação apresentada pela arguida, indicativa de que a arguida 

sabia dos factos ilícitos imputados ao seu marido, designadamente a burla piramidal – 

e o que consta do artigo 1688º-A da acusação – onde o Ministério Público afirma que 

esse conhecimento é confessado pela arguida no requerimento datado de 17.02.2006, 

dirigido ao Conselho Superior da Magistratura. 

A arguida refere que na sequência das negociações com os credores efectuadas pelo 

Dr. HH, não foi possível obter acordo com RR e com a sua família, nem com MM, 

pelo que foram intentadas por BB duas acções, alegando-se a nulidade dos 

mútuos, uma contra RR e família e outra contra MM (nota: nos termos que 

ficaram demonstrados – artigo 1137º dos factos provados). 

Prossegue a arguida afirmando que na contestação da acção intentada contra RR e 

família, da qual a arguida não era parte, dizia-se que as quantias recebidas pelo 

Rui eram objecto de aplicações financeiras e que ela arguida tinha tido, com BB, 

intervenção na recolha dessas quantias, que o casal tinha convencido essas 

pessoas a investirem, o que a arguida sabia que era absolutamente falso. Diz que 

essa contestação era um monte de atoardas, provindas de um indivíduo que não 

lhe merecia o menor crédito, sem concretizar nada que pudesse ter feito luz à 

arguida. 
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Afirma que entendeu participar formalmente a apresentação dessa contestação ao 

Conselho Superior da Magistratura, afirmando que tudo o que dela contra si constava 

era falso e que iria apresentar (como efectivamente apresentou) queixa-crime contra o 

advogado subscritor da contestação e os réus contestantes, e que essa participação não 

pode ser vista como confissão porque a arguida precisamente diz que esses factos não 

são verdadeiros. 

Refere que já anteriormente, em Novembro de 2005, tinha comunicado verbalmente 

ao Dr. QQQ, vogal do CSM, que tinha tido conhecimento de que o seu marido se 

envolvera num esquema de agiotagem, com um indivíduo perigoso, RR, e que em 

Dezembro do mesmo ano o Dr. QQQ a aconselhou a pedir protecção policial na 

sequência do ataque que foi feito a BB pelo pai de RR e pelo marido de NN, irmã 

dele, com um revólver, ataque esse ocorrido na manhã do dia em que foi 

constituída a ZZZ, em que além do mais lhe foi exigida a assinatura de uma 

declaração de dívida (nota: esta declaração de dívida está a fls. 88 dos autos, e 

alude ao valor de € 87.500,00, que o acórdão recorrido considerou ser devido. 

Remete-se para o que se afirmou nas conclusões 50º a 54º).   

   

Prossegue a arguida o seu depoimento (a partir do minuto 26.00) referindo-se ao 

procedimento de arresto a que alude o artigo 1138º. Diz que tanto ela como o Dr. 

HH sempre estiveram convencidos que BB era credor da BB, pois era isso que ele 

lhes havia afirmado. Prossegue relatando que foi BB quem recolheu os documentos 

demonstrativos do seu crédito sobre a CC, que foram entregues pela arguida ao Dr. 

HH em Novembro ou Dezembro de 2006, e que a decisão de propor o arresto contra a 

CC partiu directamente de BB, em Janeiro de 2006. 

 

Acta de 8 de Fevereiro de 2011: 

1º segmento de gravação, com início às 15h29m24 e termo às 16h03m12s – passagem 

do minuto 0 ao minuto 25 e do minuto 30 até final:  

Nesta sessão a arguida responde a perguntas feitas pelo Senhor Desembargador 

Presidente do colectivo. 
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Pergunta-se à arguida como é que BB explicou como fazia o recebimento dos 

dinheiros, e as aplicações financeiras ou não, a operação Monique, aplicações 

através do …, na Suiça, nos termos referidos na acusação. 

Responde a arguida que não tem conhecimento sobre nada disso. 

Sobre o nome Monique dado às operações, refere que o que o BB sempre lhe disse é 

que ele próprio usava canais próprios do … para investir em bolsa, no estrangeiro, 

pensa que não na Suíça, e que a funcionária do … com quem lidava se chamava 

Monique ou Mónica. 

Refere que o facto de BB investir em bolsa era do conhecimento comum, que ele 

falava disso em público, e que era um estudioso dos mercados financeiros, que 

acompanhava diariamente, sendo assinante do Wall Street Journal. 

Esses investimentos em bolsa e o que ganhava no câmbio com o dólar eram, segundo 

o que BB sempre disse à arguida, umas das fontes principais dos rendimentos dele. 

O que BB disse a RR não faz a mais pequena ideia, mas quando lê a já referida 

contestação percebe que nela se referem «aplicações Monique» pelo que percebe que o 

RR devia sabia dos investimentos de BB. 

A arguida afirma que quando teve conhecimento daquilo que qualificou como 

mútuos, BB jamais lhe referiu que essas entregas de dinheiro eram para ser 

aplicadas em bolsa. Perguntou-lhe expressamente se RR investiu com ele BB e BB 

respondeu-lhe que não. 

Afirma a arguida que BB falava publicamente dos seus investimentos em bolsa, mas 

que nunca falou em aplicações financeiras, muito menos em nome de outras pessoas. 

Pergunta-se à arguida como é que se processavam essas entregas e ela responde que, 

quando descobre os mútuos, BB lhe contou que só ao fim de alguns anos RR lhe 

contou que não era apenas ele quem lhe emprestava dinheiros, mas também outras 

pessoas. Não sabendo responder à pergunta porque nunca teve contactos com os 

«investidores», e que a única intervenção que teve foi a pagar-lhes, ainda assim por 

intermédio do Dr. HH. 

Prossegue a arguida afirmando que quem primeiro recorre aos tribunais é BB, com 

base (na nulidade) nos mútuos.  

Afirma que jamais, nem antes nem depois, BB passou à arguida a informação de 

que aquelas entregas eram para mais do que isso (mútuos), sendo que a 
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documentação por si analisada levava a essa conclusão – o que releva para o 

afirmado supra na conclusão 132º. 

Pergunta-se à arguida qual a necessidade que BB tinha de entrar no esquema 

descrito pela arguida. 

Responde ela que BB lhe disse que tinha tido que o fazer, pensando que estava a 

lidar apenas com RR numa fase anterior a 1997, para financiar a BB – o que 

releva para o afirmado infra na conclusão 143º, parte final. 

Afirma a arguida que perguntou a BB como é que tinha sido possível remunerar os 

juros, inicialmente na ordem dos 100%, tendo-lhe sido dito por BB que, no início dos 

anos 90, tinha proventos em bolsa que lhe davam para pagar isso e muito mais. 

A arguida afirma ainda que nunca viu BB mudar o seu nível de vida. 

Afirma que quando são transmitidos bens imóveis para a ZZZ, se apercebe dos 

empréstimos que BB contraiu para a CC, concluindo que BB se tinha arruinado para 

financiar a CC. Não tinha qualquer suspeita que não fosse BB a financiar a CC. 

Pergunta-se à arguida se BB lhe contou mais algum pormenor e se havia alguém 

que não tivesse sido trazido por RR e a arguida responde que não. 

 

2º segmento de gravação, com início às 16h13m41s e termo às 17h57m22s – 

passagem do minuto o até 1h33m: 

O Senhor Desembargador Presidente do colectivo questiona a arguida - quando 

viu a contestação, perguntou o quê ao marido. 

A arguida responde que interpretou a afirmação das aplicações financeiras como 

uma forma de defesa para fugir à qualificação de empréstimos, tentando criar 

uma figura jurídica nova. 

Confrontou BB com essa contestação e perguntou-lhe se RR (e os outros) tinha 

tido esses investimentos em bolsa e que BB lhe disse que nem pensar, se não 

tinha(m) que correr os riscos inerentes. 

Que aldrabices usou RR para convencer as demais pessoas não sabe, diz a arguida. 

 

142º Estes segmentos do depoimento da  arguida, prestado nos dias 1 e 8 de 

Fevereiro de 2011 e outros que adiante são indicados, conjugados com os 

depoimentos das testemunha HH e SS, contrariam o que na fundamentação da 
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convicção é afirmado a propósito de a arguida ter tomado conhecimento das 

burlas praticadas por BB com base nessa contestação, nos termos constantes das 

conclusões 96º a 99º e 102º. 

 

Mais adiante (a partir do minuto 41), a arguida refere que as queixas-crime contra si 

apresentadas (e contra BB) são posteriores ao conhecimento, por RR e demais pessoas, 

da posição defendida no primeiro procedimento cautelar (onde se afirmava a nulidade 

dos mútuos), a que se seguiram as negociações efectuadas pelo Dr. HH. E que só tem 

conhecimento do teor dessas queixas quando é interrogada na PGD de Lisboa – aí 

sendo-lhe exibida, pela primeira vez, a procuração falsa de que BB lhe tinha falado. 

É perguntado à arguida se BB nunca confessou que tinha praticado factos ilícitos 

e a arguida responde que não, salvo a falsificação da procuração.  

Volta a explicar como teve conhecimento dessa procuração falsa, no já referido fim-

de-semana, e afirma que essa questão foi abordada na primeira reunião que teve com o 

Dr. HH e que, como BB não sabia indicar a data da mesma nem o cartório onde tinha 

sido outorgada, a conselho do Dr. HH a arguida veio a revogar todas as procurações 

que BB pudesse ter emitido (nota: o instrumento de revogação, datado de 17 de 

Novembro de 2005, foi junto como doc. n.º 6 por ocasião do interrogatório da arguida 

em fase de inquérito, em Março de 2009).  

Volta a ser perguntado à arguida se BB não assumiu a prática de crimes, por ele, 

e a arguida responde que não só não reconheceu como negou – salvo a falsificação 

da procuração, tendo BB levantado a hipótese de haver ainda uma falsificação – a 

arguida não sabe dizer exactamente em quê, porque BB não o conseguiu especificar – 

em algum documento na … de Sintra. 

 

143º O depoimento prestado pela arguida até este momento, quer na sessão de 26 

de Janeiro, quer a 1 de Fevereiro, quer a 8 de Fevereiro de 2011, nos segmentos 

acabados de apontar, bem como noutros segmentos que mais adiante se assinala, 

conjugado com os depoimentos das testemunha HH e SS, impõe a conclusão de 

que BB não só não admitiu perante a arguida ter recebido dinheiros para 

aplicações em bolsa, nos termos descritos nos factos provados (que não são os 
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descritos naquela contestação apresentada por RR), como sempre negou tê-lo 

feito. 

A arguida não podia, assim, ter tido conhecimento da proveniência ilícita das 

vantages obtidas por BB junto dos chamados «investidores» por via de 

informações prestadas por este. 

BB jamais fez referência a que esses empréstimos se destinassem a ser aplicados em 

qualquer operação em qualquer instituição bancária. O que BB afirmou à arguida (e 

ao Dr. HH, como se verá) é que tinha canalizado as quantias recebidas para a BB, 

para fazer face às dificuldades crónicas de tesouraria desta instituição. 

 

Acta de 29 de Maio de 2012: 

144º Trata-se da última sessão de julgamento que precedeu as alegações, com 

interrogatório da arguida por parte do Senhor Desembargador Presidente do 

colectivo. 

O depoimento da arguida neste dia repete afirmações anteriores e aborda outras 

questões secundárias, nada acrescentando de relevante relativamente ao 

interrogatório da arguida efectuado nas primeiras sessões de julgamento. 

Pede-se a audição do depoimento prestado neste dia porque ele é demonstrativo de que 

a arguida respondeu a todas as questões que lhe foram colocadas e que manteve todo o 

depoimento anteriormente prestado. 

 

1º segmento de gravação, Título 1 - passagem do minuto 1.30 ao minuto 35: 

A arguida chama a atenção para as escutas telefónicas que são os únicos elementos no 

processo que provêm de si (porque na sessão da manhã tinham sido analisados emails 

e outros escritos de BB que não lhe eram dirigidos ou não tiveram resposta). 

Explica (volta a explicar) que BB não aceitou a separação que a arguida lhe impôs. 

Refere que a análise por junto dos emails, dos escritos de BB e das escutas telefónicas 

das suas conversas com a arguida revelam o estado de perturbação em que BB se 

encontrava e o intuito de prejudicar a arguida. 

A partir do minuto 13, a arguida explica (volta a explicar) por que é que só no final de 

Julho 2006 se consegue separar de BB. Refere que não houve nada de novo nessa data. 

Que queria ter-se separado mais cedo mas não podia fazê-lo porque os problemas 
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tinham que ser resolvidos – pagar aos credores, acautelar património, vender parte do 

património comum e aplicar o produto nesses pagamentos. Isso demorou tempo, a casa 

de Espanha só foi vendida no final de Julho de 2006. 

Volta a referir que BB estava com uma depressão, que ameaçava matar-se se a arguida 

se separasse dele e que se recusava a sair da casa onde moravam (...). A arguida não 

podia sair dessa casa levando a filha, teve que esperar pela venda da casa de Espanha e 

pela entrada de ambas em férias e então saiu ela arguida (com a filha) para .... 

Prossegue o interrogatório sobre a compra do Jeep, em termos repetitivos com o já 

antes afirmado. 

 

2º segmento de gravação, Título 2 – passagem do minuto 0 até final:  

Prossegue o interrogatório da arguida sobre a DDDD. 

A partir do minuto 8, a arguida repete o já afirmado em depoimentos anteriores sobre 

o fim-de-semana em que «fechou» o marido em ... e obteve dele as informações já 

relatadas.  

Afirma que esse fim-de-semana é posterior ao almoço que teve com o Ministro... de 

Angola, cujo conteúdo é abordado e de onde não resultou qualquer tipo de informação 

para arguida. 

 

3º segmento de gravação, Título 3 – todo o segmento: 

É analisada a declaração de dívida de 14 de Junho de 2005 (a favor de RR), e a 

arguida volta a repetir que primeiramente tomou conhecimento das duas últimas 

declarações de dívida (de Julho de 2005), e só mais tarde desta primeira. 

É questionada sobre as anotações feitas à margem, que afirma são suas e feitas depois 

do fim-de-semana do final de Outubro de 2005, já que continuou a procurar obter 

informações de BB, devendo-se a essas informações posteriores as anotações que fez. 

É abordada a questão da garantia bancária falsa. A arguida refere (repetição de 

depoimento anterior) que o que BB lhe contou foi que foi RR quem fabricou essa 

garantia e que mais tarde ameaçou BB dizendo que ia denunciar a falsificação da 

garantia, imputando-a a BB, para extorquir de BB nova declaração de dívida. 

A arguida refere que não viu a garantia naquele fim-de-semana do final de Outubro de 

2005, mas que posteriormente recolheu documentação e que teve conhecimento de 
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toda a documentação que foi junta à acção declarativa intentada por BB contra RR e 

família. 

É perguntado à arguida porque é que não avançou com um processo crime contra RR. 

Esta pergunta já lhe havia sido feita pelo Senhor PGA, no dia 8 de Fevereiro de 2011 - 

e a arguida responde o mesmo: que não configurou a usura como usura criminosa 

porque entendia que Rui não era vítima explorada, e que um processo crime não 

resolvia o problema que tinham pelo facto de RR, não sendo credor, ter títulos que lhe 

permitiam arrestar ou penhorar todo o património de BB e da arguida. Porque um 

processo crime não faz parar as execuções (nota: é matéria de direito), tanto assim que 

as execuções instauradas não foram suspensas. 

Afirma o Senhor Desembargador Presidente que estamos perante um caso evidente de 

extorsão em concurso com uma série de outros crimes que indica, e a arguida diz que 

não sabe de direito criminal o suficiente para fazer esse enquadramento. 

 

b) Depoimento da testemunha HH 

A testemunha prestou depoimento, conforme resulta das respectivas actas da audiência 

de julgamento, nos dias 4 de Maio de 2011, 23 de Maio de 2011, 25 de Maio de 2011, 

15 de Maio de 2012 e 22 de Maio de 2012. Interessam particularmente os depoimentos 

prestados nos dias 4, 23 e 25 de Maio de 2011, que são invocados na fundamentação 

da convicção do Tribunal, no acórdão recorrido. 

 

Acta de 4 de Maio de 2011: 

1º segmento de gravação, Título 1 - passagem do minuto 8 ao minuto 38.20: 

HH afirma que no final de 2005 foi contactado pela arguida que lhe pediu para receber 

BB. 

Afirma que a sua especialidade é direito societário e tomada de controlo de empresas. 

Que teve uma primeira reunião nada conclusiva com BB, que lhe expôs de forma 

confusa que era sócio maioritário da Uni mas que havia um problema com os 

accionistas e com RR, que estavam a tentar retirar-lhe o controlo da sociedade. 

A testemunha refere que pediu a BB que lhe desse documentos demonstrativos da 

distribuição do capital e dos órgãos sociais. 
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Refere que mais tarde, houve uma nova reunião, em que estiveram presentes BB e 

a arguida, tendo-lhe sido explicada pela arguida uma situação muito mais 

complexa. 

A arguida relatou-lhe, nessa reunião, em que teve um papel liderante, que depois de 

muito apertado por ela, BB lhe tinha falado dos empréstimos de algumas pessoas, 

todas angariadas por RR, com juros muito elevados, do que resultava uma 

situação devedora muito grave. Esses empréstimos eram titulados por 

declarações de dívida e cheques, já datados, com principal e juros. 

Pergunta o Senhor PGA se não pensou na D. Branca e a testemunha responde que não 

é criminalista nem se lhe levantou a questão, que eram empréstimos. 

Prossegue a testemunha dizendo que quando perguntou onde estava esse dinheiro, que 

BB lhe respondeu que tudo foi para financiar os deficits de tesouraria que a 

Universidade tinha – o que releva para o afirmado supra na conclusão 143º, parte 

final. 

 

Refere que viu algumas declarações, que falavam em empréstimos, que estavam 

mal feitas juridicamente, e solicitou que lhe fossem apresentadas todas as declarações. 

Foi-lhe dito que se os cheques fossem a pagamento não teriam provisão. 

Afirma a testemunha que BB lhe disse que RR e os angolanos estavam a coagi-lo e 

a exigir-lhe a sua participação na BB para pagamento de uma dívida que não 

tinha substância porque RR não era credor, era devedor. 

BB disse que assinava tudo o que lhe punham à frente. 

Prossegue referindo que se falou numa procuração que teria sido passada por BB e 

AA a RR e que a arguida disse que nunca tinha passado nenhuma procuração e 

que houve uma discussão entre eles. Refere que a arguida só tomou conhecimento 

dessa procuração nessa reunião. 

(Nota: trata-se de um ponto em que os depoimentos desta testemunha e da arguida não 

são rigorosamente coincidentes, devendo-se certamente a uma falha de memória da 

testemunha. A arguida teve conhecimento da falsificação antes. Também não se 

referiu que a procuração era passada a RR – mas a BB). 
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Na sequência do que foi efectuado o instrumento de revogação da procuração 

(nota: o instrumento de revogação, acima referido, refere-se a todas as procurações 

passadas pela arguida a BB, não a RR). 

Relata a testemunha que havia um conjunto de verdadeiros credores a quem se 

devia dinheiro, a quem queriam pagar. 

Quanto a RR a situação era muito mais complexa porque este, com base nas 

declarações, estava a tomar conta da CC. 

Refere que a arguida lhe disse que só uns dias antes se tinha apercebido da dimensão 

do problema e que tinha arrancado a informação ao marido. Trazia folhas 

manuscritas com compilação de todos os créditos, com cálculos de juros e entregas. 

A arguida estava envergonhada e disse à testemunha que percebia que não era a sua 

área e que podia não aceitar o caso. 

 

2º segmento de gravação, Título 2 – passagem do minuto 0 até ao minuto 16: 

Afirma a testemunha que nessa segunda reunião (a primeira com a arguida) viu 

também o acordo com uma «cessão de créditos» de RR para os angolanos, e que 

havia duas declarações de dívida no valor cada uma de dois milhões de euros (que 

eram uma duplicação, segundo BB), mas que das contas resultava que BB é que era 

credor de RR, ou seja, o saldo entre entregas e restituições era favorável a BB, o 

que veio a ser utilizado na acção posteriormente intentada. 

Disse que precisava de documentos de suporte, que lhe foram entregues 

posteriormente. 

Refere que se discutiu a estratégia de defesa. 

Os empréstimos foram qualificados como mútuos, nulos por falta de forma 

atendendo aos seus valores. Perante o que lhe era exibido, era a conclusão a tirar. 

Refere a testemunha que não lhe pareceu que coubesse nem que devesse ir pela figura 

da usura, quando podia obter o mesmo resultado pela falta de forma – não eram 

devidos juros. 

Quanto à cessão de créditos, afirma que, como RR não o tinha, não o podia ceder. 

Prossegue (a partir do minuto 11) afirmando que a arguida lhe diz que o património 

familiar tem que servir para pagar aos credores. 
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145º Deste depoimento resulta que, nesta reunião, a testemunha conclui, tal como 

a arguida, que RR não era credor de BB – o que apoia o que se afirma na 

conclusão 128º. 

 

146º Resulta que a testemunha, tal como a arguida, concluiu, em face dos 

documentos disponíveis, que as entregas se qualificavam como mútuos, nulos por 

falta de forma – o que apoia a conclusão 130º. 

 

A testemunha passa a referir-se às reuniões que teve com os credores, e à instauração 

do procedimento cautelar destinado a intimar os portadores dos cheques a não os 

apresentarem a pagamento. 

 

Acta de 23 de Maio de 2011: 

1º segmento de gravação, Título 1 – passagem do minuto o ao minuto 29.30 e de 

1h00m a 1h02m: 

A testemunha refere que, na sequência daquela reunião, foi proposto o procedimento 

cautelar e a acção em que se pedia a declaração da nulidade dos mútuos e do negócio 

com os angolanos. 

A partir do minuto 5, refere-se à ZZZ e diz que ela foi criada perante a iminência de 

um ataque de falsos credores. 

Refere que havia pessoas a quem BB devia dinheiro, e que foi a arguida quem lhe 

deu a lista de credores. Volta a referir-se aos manuscritos que a arguida trouxe para a 

reunião e ao facto desta ter dito que tinha passado o fim-de-semana todo a apurar a 

situação. 

 

147º Do depoimento prestado a 4 de Maio e deste último segmento resulta que a 

arguida havia recolhido dados sobre as pessoas que tinham feito os empréstimos e 

que havia quem fosse efectivamente credor, a quem a arguida queria pagar por 

força do património familiar – o que apoia as conclusões 129º, 132º e 134º. 

 

Refere a testemunha  que havia juros a várias taxas, dependia dos credores. 
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É perguntado à testemunha por que é que essas pessoas emprestaram a BB, e a 

testemunha responde que não se falou disso, por que emprestaram não sabe. 

Refere que BB lhe disse que em tempos tinha ido aos bancos, que tinha onerado 

bens pessoais e de família e que depois tinha recorrido a estes empréstimos. 

Refere que BB agiu como muitos empresários o fazem, na expectativa de que a 

empresa venha a recuperar. 

 

 

  

148º Deste depoimento não resulta qualquer referência ao facto de, nessa reunião, 

BB ter dito, e assim informado a testemunha e a arguida, que angariara esses 

dinheiros com prometidas remunerações em aplicações em operações bolsistas ou 

outras, todas inexistentes – ao contrário do que se afirma na fundamentação da 

convicção, no ponto 158.J. 

O que apoia as conclusões 102º, 131º e 132º. 

O que resulta deste segmento do depoimento, conjugado com o prestado no dia 4 de 

Maio, 1º segmento, e outros que à frente se referem, é que BB informou a arguida e 

a testemunha que os dinheiros daqueles empréstimos tinham sido por si usados 

para resolver problemas financeiros da CC. 

  

Prossegue o seu depoimento sobre a ZZZ, afirmando que a transmissão de imóveis 

para essa sociedade se destinava a possibilitar a obtenção de financiamentos para 

regularizar a situação dos credores. 

Refere que o capital da ZZZ foi subscrito por advogados com base em mandatos 

sem representação, numa lógica de confidencialidade, para não dar armas a RR 

para atacar as transmissões dos imóveis. 

A partir do minuto 1.00.00, refere que tentou-se obter financiamento junto do banco 

Primus, especializado em dificuldades financeiras, mas sem êxito. 

E que mais tarde foram feitas negociações com a … de Sintra, nas quais não teve 

intervenção, tendo porém autorizado a oneração de imóveis da ZZZ àquela instituição. 

 

2º segmento de gravação, Título 2 – passagem do minuto 7 até ao final: 
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Continua a referir-se à ZZZ e afirma que a ideia foi evitar a apreensão judicial dos 

bens para poderem ir à banca pedir financiamentos (o que não se conseguiu), 

destinados a pagar aos credores. 

 

149º Dos segmentos acabados de referir resulta que a ZZZ foi criada e para ela 

transmitidos bens imóveis com o objectivo de proteger esses bens de quem não 

era credor, e de os usar para obter financiamentos que permitissem pagar aos 

credores – o que apoia o afirmado na conclusão 133º, bem como na 134º. 

 

Mais adiante, a testemunha volta a referir-se às declarações de dívida e à procuração 

falsificada, e ao facto de haver o risco de RR associar a procuração (ou procurações) 

às declarações de dívida, que a arguida não assinara. 

Refere que essa procuração falsa foi usada por BB para todos os actos em que tinha 

sido necessário o consentimento da arguida. 

Afirma que lhe foi dito por BB, e que a arguida também estava nessa convicção, 

que a dívida da CC para com BB tinha sido alimentada pelos empréstimos (vd. 

conclusão 148º, parte final, supra). 

Refere que pediu documentos que demonstrassem o crédito de BB e descreve-os. 

Refere-se ao arresto e ao facto das testemunhas FFF, reitor da UNI, e o director 

financeiro terem corroborado o crédito. Só se apercebe – se é que é verdade – a 

confusão entre as contas de BB e da CC quando vê a acusação. Até aí não lhe passava 

pela cabeça que BB devesse dinheiro à CC, e a arguida tinha a mesma ideia. 

Relativamente a RR, havia documentos e chegou-se à conclusão que os dados 

fornecidos pela arguida eram verdadeiros. 

  

3º segmento de gravação, Título 3 – passagem do minuto 0 até ao minuto 27: 

A testemunha volta a referir-se aos manuscritos da arguida, que foram usados para o 

procedimento cautelar e para a acção de declaração de nulidade, confrontados com a 

prova documental que uma equipa do seu escritório analisou. 

Refere que esses manuscritos tinham sido feitos no fim-de-semana antes da reunião, 

no final de Outubro ou princípio de Novembro de 2005. 
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Questionado sobre as aplicações, refere que essa história só aparece na contestação 

e foi lida como efabulação. Que BB disse que não era assim e a arguida não tinha 

conhecimento. 

Afirma que teve reuniões com quase todos os credores e que nenhum dos credores 

referiu que tinha entregue aquelas quantias para aplicações financeiras, nessas 

reuniões. Falou-se sempre em empréstimos com juros. 

Refere ter estado reunido com MM, OOO e outros que eram credores. 

Refere-se (minuto 14 e ss.) à necessidade de proteger o património do casal dos 

Falsos credores, designadamente de RR e família – vd. conclusões 133º, 134º e 

149º. 

Quanto a OOO, refere que era credor, que teve com ele duas ou três reuniões, a 

propor-lhe o acordo, mas que este não o aceitava por causa do cunhado RR. Também 

ele não lhe Falou de aplicações financeiras. 

Confrontou BB quando viu a contestação e afirma que ele lhe disse que aquilo era 

mais uma maluquice de RR, e que ele (testemunha) já conhecia «a peça». 

Considerou por isso que se tratava de uma efabulação e de uma fuga em termos 

de excepção – não é mútuo, é aplicação financeira.  

 

150º Estes segmentos confirmam que a contestação não foi fonte do 

conhecimento, pela testemunha nem pela arguida, das burlas praticadas por BB 

no âmbito das aplicações financeiras – apoiando o afirmado na conclusão 142º. 

 

4º segmento de gravação, Título 4 – passagem do minuto 0 até ao minuto 45: 

Refere-se ao negócio do RR com os angolanos e à forma como foi atacado por via da 

acção já referida, e bem assim às negociações que teve com o advogado da DEA e 

com o Ministro... …. 

Refere-se à emissão de acções da CC e à assembleia geral de 30.03.2006, na qual a 

arguida não esteve presente, não sabendo a testemunha se a arguida era accionista 

(minuto 21 e ss.). 

Mais adiante (a partir do minuto 29) refere que não perguntou a BB onde é que ele ia 

buscar dinheiro para pagar os juros daqueles empréstimos. Apercebeu-se que este 

tinha um património avultado e que refere que havia um histórico de pagamentos. 
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Repete (minuto 35) que BB lhe disse que entregava na Uni o que recebia, a título 

de suprimentos ou empréstimos, que são reembolsáveis a qualquer momento. Não 

sabe se ele os levantou mas afirma que BB tinha um crédito sobre a CC que era 

um activo importante. 

Repete (minuto 37) a necessidade de proteger o património de falsos credores e a 

transmissão de imóveis para a ZZZ. Afirma que havia outros imóveis que ficaram 

de fora. 

 

Acta de 25 de Maio de 2011: 

1º segmento de gravação, Título 1 - passagem do minuto 0 até ao final: 

É-lhe perguntado se se convenceu que a CC era credora de BB e responde que não, só 

depois de ler a acusação do seu processo. 

Refere-se à revogação do contrato-promessa e à venda da casa de Espanha, cujos 

fundos se destinaram a honrar compromissos. 

Afirma que a arguida lhe disse que iria efectuar os depósitos numa conta da irmã 

porque havia títulos executivos e declarações de dívida e o risco de arresto ou de 

acções executivas por parte fundamentalmente de RR. 

Refere que os acordos foram pontualmente cumpridos com esses fundos, e que os 

fundos provinham dessa conta bancária. 

 

151º Este segmento do depoimento serve para reforçar as conclusões 132º, 134º, 

135º, 137º e 138º. 

 

Prossegue a testemunha (minuto 12 e ss.) afirmando que a arguida não teve 

intervenção na matéria relativa aos assuntos da CC. 

A partir do minuto 16, é confrontado com documentos, designadamente com os 

provenientes da Sociedade de Advogados a que pertence, onde todos os assuntos 

tratados são mencionados, com referência a datas, documentos esses que confirmam 

as declarações antes prestadas. 

 

2º segmento de gravação, Título 2 – passagem do minuto 0 até ao minuto 23: 

Prossegue com a análise dos mesmos documentos. 
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Refere o incidente ocorrido com o pai de RR e a irmã – caso de polícia, afirma o 

Presidente – e a extorsão a BB de uma declaração de dívida, o que reforçou a ideia da 

testemunha que do lado de lá estavam pessoas que não mereciam respeito. 

Repete (minuto 5 e ss.) que BB nunca lhe falou nas aplicações financeiras – o que 

releva para o afirmado supra na conclusão 132º. 

 

A partir do minuto 13, em resposta à questão colocada pelo Senhor PGD, que diz que 

não percebe por que razão avançaram no cível, quando podia haver crime, coacção, no 

caso de RR, a testemunha diz que reagiram criminalmente quanto à agressão de BB 

em Dezembro de 2005 e, no mais, pensaram nas alternativas e consideraram que o 

modo mais directo e pragmático era pelo cível. 

 

c) Depoimento da testemunha SS 

A testemunha prestou depoimento, conforme resulta da respectiva acta da audiência de 

julgamento, no dia 14 de Março de 2012. 

 

1º segmento de gravação, Título 1 - passagem do minuto 2.30 até ao final: 

Interrogada pelo Senhor PGD, a testemunha afirma que conheceu a arguida no STJ em 

1999, onde ambos foram assessores, e de onde ambos saíram em Setembro de 2003, 

passando ambos a trabalhar na 7ª Vara Cível de Lisboa, sendo amigos. 

Refere que dois anos depois, no fim das férias judiciais de verão, viu a arguida muito 

preocupada, porque o marido estava muito em baixo, pelo facto dos angolanos com 

quem a Uni tinha uma parceria em Angola estarem a tentar tomar o poder na 

Universidade. 

A arguida pediu-lhe para pensar, com ela, na escolha de um advogado que pudesse 

tratar dessa disputa societária, e acabou por escolher ela arguida o Dr. HH, com que 

BB marcou consulta. 

Não muito tempo depois, refere que viu a arguida muito em baixo e que esta lhe 

contou que o marido lhe tinha dito que o sócio dele, RR, se estava a arrogar credor 

dele por montantes elevadíssimos. 



S. R. 
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 

102 
 

Refere que a arguida se apercebeu que o marido estava a contrair empréstimos 

para alimentar a Universidade, e que os recebia não só de RR mas também de outras 

pessoas, o que a deixou aterrada. 

Afirma que a arguida pedira a BB para consultar documentação e que chegou à 

conclusão que RR tinha recebido tudo o que tinha entregue e ainda mais cerca de 

dois milhões de juros usurários. Que havia outras duas pessoas que já tinham 

recebido tudo mas que havia outras que não tinham sido ressarcidas do que 

tinham entregue, descontados os juros. 

Refere que não viu os documentos analisados pela arguida, mas que com base no que 

ela lhe referiu, por que se tratavam de entregas todas superiores a € 20.000,00, 

concluiu que se tratava de mútuos nulos por falta de forma, tal como a arguida, 

com quem discutiu a questão da qualificação desses negócios. 

 

152º Deste segmento, bem como de outros a seguir referidos, resulta que a 

testemunha e a arguida concluíram que se tratava de mútuos, nulos por falta de 

forma – o que apoia a conclusão 130º. 

 

Afirma que a arguida fez a opção de pagamento porque é uma pessoa séria, e que 

a testemunha nem a contestou, por saber disso, apesar das dívidas não serem 

comunicáveis. 

Refere que a arguida soube que BB falsificou a assinatura dela, em títulos de crédito 

na ..., pensa que em cheques e em declarações de dívida que acompanhavam esses 

cheques e que falavam no consentimento desta e numa procuração falsa. 

Afirma (minuto 17 e ss.) que o casamento da arguida estourou no momento em que ela 

soube dos empréstimos e das falsificações, conhecimento que a deixou em estado de 

choque. 

Refere ainda que a arguida estava em pânico, porque BB estava a ser ameaçado 

pelos angolanos. As ameaças, contra ela e contra a filha, chegaram-lhe pensa que 

por BB, e vinham de RR. Pensa que este terá utilizado os angolanos para fazer 

tais ameaças. Refere que a arguida era uma mãe em estado de pânico, tendo 

tomado providências junto do colégio para impedir que saísse sem ser com pessoas 

por ela autorizadas. 
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153º Este depoimento, conjugado com o depoimento da arguida, serve para 

impor uma resposta de provado aos artigos 65º e 66º da contestação, como se 

refere na conclusão 127º. 

 

Situa o conhecimento da arguida dos empréstimos e falsificações cerca do final de 

Outubro ou princípio de Novembro de 2005, antes do episódio com uma pistola 

ocorrido com BB, que situa em Dezembro desse ano. 

Respondendo à pergunta sobre se a arguida referiu para que foi usada a procuração 

falsa, responde que a procuração foi usada para as declarações de dívida que se 

referiam ao seu suposto consentimento. 

Não sabe precisar se foi usada para empréstimos bancários, já não se recorda. 

Refere (minuto 26) que a arguida descobriu que BB tinha uma dívida avultada na ..., 

que foi renegociada, e que os bens transmitidos para a ZZZ serviram para 

prestação de garantias reais. 

Volta a referir a separação no tempo entre o conhecimento da arguida da tomada de 

controlo da Universidade pelos angolanos, no regresso das férias judiciais, e o 

conhecimento da arguida dos empréstimos, das falsificações, e das ameaças. 

Afirma (minuto 28) que a arguida pegou na documentação que BB tinha, analisou 

quanto cada pessoa tinha entregue, quanto tinha recebido, os saldos, e tirou 

conclusões sobre a quem devia – e queria pagar – e a quem não devia – como RR. 

 

154º Deste depoimento resulta que a arguida conclui que RR não era credor, o 

que apoia a conclusão 128º. 

 

155º E que a arguida recolheu dados que lhe permitiram separar quem era e 

quem não era credor de BB, que apoia a conclusão 129º. 

 

Perguntado sobre qual foi a reacção da arguida, a testemunha refere-se à propositura 

da acção para declaração da nulidade dos mútuos, em que a arguida não foi parte, 

precedida de um procedimento cautelar para evitar a apresentação de cheques a 

pagamento, que não foi bem sucedido. 
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Refere que havia que retirar os bens da frente de RR, porque este tinha títulos 

que lhe permitiam arrestos e penhoras, e daí a criação da ZZZ.  

Para a ZZZ foi transmitida a casa de ..., que a arguida considerou «perdida», e 

que haveria de servir para pagar a credores. 

 

156º Deste segmento do depoimento, bem como de outro que abaixo se assinala, 

resulta que objectivo da criação da ZZZ foi o de defender os bens que lhe foram 

transmitidos dos ataques de RR, que não era credor, o que apoia as conclusões 

133º e 134º. 

 

Afirma que havia necessidade de movimentar créditos por uma conta sem ser em 

nome dela arguida, que não podia ser dela, que arguida não podia nem pode ter 

bens em nome dela. 

Volta a afirmar que a arguida considerou que tinha que pagar a quem BB devia e 

que entendeu fazer tudo para pagar. 

Tinha comprado uma casa em Espanha e vendeu-a e utilizou o que recebeu para 

pagar a pessoas que não eram credores dela, com quem foram feitos acordos de 

pagamento pelo Dr. HH, acordos esses que foram religiosamente cumpridos. Os 

pagamentos só terminaram por causa da apreensão de créditos efectuada neste 

processo, se não fosse essa apreensão essas pessoas teriam continuado a ser pagas. 

Refere (minuto 37 e ss.) que a arguida estava convencida que o marido era rico, pois 

este tinha fortuna de família, tinha casas e lojas e tinha investimentos em bolsa, 

relatando mais à frente (minuto 47 e ss.) dois episódios muito anteriores aos factos em 

discussão em que essas questões tinham sido abordadas pela arguida. 

Afirma que a arguida sabia e que não concordava que ele gastasse a fortuna dele na 

Universidade.  

Refere que o nível de vida durante o casamento foi sempre o mesmo e que, até ao 

momento em que BB deixou de poder cumprir o negócio dos empréstimos e entrou em 

depressão, a arguida não tinha sintoma nenhum (de problemas). 

Repete (minuto 41) que o que BB disse à arguida foi que esses empréstimos eram 

para a Universidade, e que depois soube-se que também havia empréstimos 

bancários. 
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157º O depoimento desta testemunha apoia a afirmação feita na parte final da 

conclusão 143º - o que BB disse à arguida foi que encaminhou as verbas dos 

empréstimos para a CC. 

 

Afirma novamente (minuto 43) que quando a Imposse foi constituída o objectivo 

era fugir de RR, mas também do próprio BB, porque este, no estado em que estava, 

podia ceder a pressões – vd. conclusão 156º 

É insistentemente questionado, pelo Senhor PGA, se a arguida tinha alguma 

desconfiança sobre a proveniência do dinheiro de BB e responde que não, que 

nunca teve a menor desconfiança, que nunca teve dados sobre a proveniência 

ilícita. 

Refere que o facto de ter conhecimento da falsificação da procuração – de que era ela 

a vítima – não significava que ela soubesse de outros crimes. Ela estava convencida 

que o dinheiro tinha entrado na Universidade, sabia que era vítima de falsificação e 

mais nada. 

Afirma que a arguida não tinha nenhuma consciência da ilicitude, que se tivesse 

conhecimento da ilicitude das verbas não vendia a casa de Espanha, ou se a 

vendesse não transferia o dinheiro para Portugal. 

 

158º Este segmento do depoimento da testemunha, bem como outros que se 

seguem, apoia o afirmado na conclusão 132º (e indirectamente nas conclusões 

131º, 142º e 143º) - a arguida nunca teve conhecimento da ilicitude da 

proveniência dos dinheiros usados por BB na aquisição de património. 

 

Na instância à testemunha, refere (minuto 55 e ss.) que trocou impressões com a 

arguida sobre todas as questões, como a criação da ZZZ e a qualificação dos mútuos. 

Refere que esses dinheiros vinham em cheques e que BB passava um ou vários 

cheques já com o valor dos juros usurários acumulado ao capital, que eram 

imediatamente entregues, com declarações de dívida a acompanhar (não viu a 

documentação, viu-a a arguida). Afirma que isto é mútuo remunerado, com juros 

usurários. 
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159º Este segmento do depoimento da testemunha apoia o afirmado na conclusão 

141º. 

 

Mais adiante, refere que a arguida sempre esteve convencida que BB alimentava a Uni 

e que era credor da CC.  

Prossegue (a partir de 01.11) referindo-se à compra do Jeep pela arguida. Diz que a 

arguida precisava de um (único) carro porque os dois carros que esta tinha (um 

Saab e uma carrinha) estavam com problemas mecânicos (descrevendo um problema 

com o Saab), e que o Jeep foi comprado com parte do dinheiro da venda da casa de 

Espanha. 

Refere que não ficou em nome dela porque a arguida não pode ter bens em nome 

dela. 

 

160º Este segmento do depoimento da testemunha apoia o afirmado na conclusão 

140º. 

 

Refere-se à abertura da conta em nome da irmã da arguida (01.13), dizendo que 

deu o seu aval, e que se a arguida lhe tivesse pedido a si para abrir a conta lhe teria 

dito que sim, tal era a ignorância sobre a proveniência ilícita. 

 

161º Este segmento do depoimento da testemunha apoia o afirmado nas 

conclusões 135º, 137º e 138º. 

 

Diz novamente que as dívidas não eram comunicáveis mas que apesar disso a arguida 

decidiu pagar aos credores, apesar de não serem credores dela. A arguida tinha 

vergonha da situação e queria pagar tudo o que BB devia, o que implicou perder a 

casa de Espanha e a canalização do dinheiro proveniente da sua venda e ainda do 

dinheiro proveniente da revogação do contrato-promessa para pagamentos aos 

credores. 

Quanto à revogação do contrato-promessa, refere que logo em Outubro ou 

Novembro BB diz à arguida que não tem dinheiro para pagar aos credores (nem o 
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tinha para pagar ao Dr. HH, teve que o pedir à mãe). Havia por isso risco de 

incumprimento do contrato-promessa e da perda do sinal. 

Diz que houve um golpe de sorte. A empresa construtora entrou ela própria em 

incumprimento e a arguida comunicou a perda do interesse e pediu o sinal em 

dobro. Negociaram, e a arguida recuperou o sinal e mais uma indemnização. O 

que permitiu canalizar esse dinheiro para pagar aos credores, se bem se lembra 

foi por aí que começaram a fazer os pagamentos. 

Refere que se a arguida tivesse conhecimento da proveniência ilícita entrava em 

incumprimento, não pagava. Não revogava o contrato e não vendia a casa de 

Espanha (vd. conclusão 158º). A arguida, nessa altura, já sabia que havia 

investigação, porque já se sabia que RR tinha feito queixa. 

Afirma que as verbas provenientes da venda da casa de Espanha e da revogação 

do contrato-promessa foram para a conta da irmã e para a conta do pai da 

arguida. 

 

162º Este segmento do depoimento da testemunha apoia o afirmado nas 

conclusões 135º, 137º, 138º e 139º. 

 

2º segmento de gravação, Título 2 – passagem do minuto 0 até ao minuto 13.30: 

É interrogada sobre a personalidade da arguida. 

Afirma (minuto 6) que é uma pessoa com toda a seriedade. Se suspeitasse da 

proveniência ilícita não teria tocado em nada, nunca utilizaria esses dinheiros. 

É-lhe perguntado pelo Senhor PGA pelo assunto D.Branca. Responde que a arguida 

nunca utilizou essa palavra, falou sempre em agiotagem, da parte de RR e familiares. 

Se houvesse usura, BB era a vítima, porque ele é que pagava juros usurários. 

Mais adiante (minuto 10.30), instado, esclarece o Tribunal que quando anteriormente 

referiu que BB vivia acima das possibilidades quis dizer acima do nível de vida dos 

restantes. 

 

163º Estes meios de prova impõem decisão diversa da recorrida, já que deles 

resulta à saciedade a falta de verificação do elemento subjectivo do tipo de crime 

de branqueamento.  
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164º Assim, devem ser dados como não provados, na parte impugnada, os factos 

constantes dos artigos 1528º e 1529º, 1543º, 1563º, 1564º, 1687º, 1688º, 1689º, 

1689º-A, 1690º e, por consequência, 1691º, todos provenientes da acusação, bem 

como os constantes dos artigos 34º, 68º, 117º e 118º, provenientes da contestação. 

 

165º E devem ser dados como provados os factos constantes dos artigos 40º, 44º, 

51º, 52º, 53º, 54º, 65º, 66º, 110º, 115º, 126º, 135º, 137º, 138º, 151º e 172º, 

provenientes da contestação, na parte em que não mereceram resposta ou 

mereceram resposta de não provado. 

  

166º De onde decorre que a arguida deve ser absolvida, por falta de verificação de 

factos que integrem o elemento subjectivo do tipo do crime de branqueamento. 

 

C) Da desproporcionalidade da pena aplicada à arguida  

 

167º A título subsidiário, já que a arguida entende que deve ser, em face de todo o 

exposto, absolvida da prática do crime de branqueamento, caso se entenda que a 

arguida o praticou, o recurso visa a reapreciação da medida da pena que lhe foi 

aplicada. 

 

168º À arguida foi aplicada a pena concreta de cinco anos de prisão, suspensa na sua 

execução por igual período, sujeita a regime de prova. 

 

169º Os factos provados quanto às condições pessoais da arguida foram os 

transcritos na motivação supra, referindo-se a maioria à situação profissional da 

arguida. 

 

170º Na fundamentação da convicção, parcialmente transcrita na motivação deste 

recurso, para onde se remete, fazem-se afirmações contra a arguida que esta 

considera inaceitáveis, que se tornarão circunstâncias agravantes. 
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Concretamente, no ponto 188. da fundamentação da convicção, o acórdão 

recorrido afirma as condições pessoais da arguida resultaram das suas declarações 

quanto a ter ficado com a filha a seu cargo após a separação, não tendo ficado fixados 

alimentos e que a arguida foi reservada quanto à sua condição económica. 

No ponto 188.B. diz-se que a arguida não quis dar detalhes sobre a regulação do 

poder paternal e a natural pensão de alimentos relativa à filha, que não foi 

fixada. E que a arguida manteve uma permanente postura de FALta de 

colaboração para a averiguação e descoberta de qualquer facto, e que durante as 

suas declarações tomou sempre uma postura reflectiva e esquiva. 

 

171º É completamente FALSO que a arguida não tenha querido dar detalhes 

sobre as suas condições pessoais e financeiras. O que aconteceu foi que a arguida 

não prestou declarações sobre as suas condições pessoais porque o Tribunal 

recorrido não lhe fez qualquer interrogatório a esse propósito.  

A produção de prova terminou no dia 29 de Maio de 2012. A arguida prestou 

depoimento nesse dia, respondendo a todas as perguntas que lhe foram feitas pelo 

Tribunal.  

O que seria expectável é que no final da produção de prova a arguida tivesse sido 

interrogada quanto às suas condições pessoais, eventualmente determinando-se a 

produção de outra prova relevante para a determinação da sanção. 

Mas nada disto foi feito, o Tribunal omitiu a produção de qualquer prova 

relevante para a determinação da sanção, designadamente o interrogatório da 

arguida a esse propósito. 

Ou seja, o Tribunal não deu cumprimento aos artigos 368º e 369º do C.P.Penal e 

vem agora encobrir essa FALta acusando a arguida de manter uma postura 

reservada e esquiva, e de FALta de colaboração para a averiguação e descoberta 

de qualquer facto. 

Bastará, para comprovar o que aqui se afirma, ouvir os depoimentos da arguida 

e em especial o prestado naquele dia 29 de Maio de 2012, que encerrou a 

produção de prova - na sessão seguinte, de 19 de Junho de 2012, foram produzidas as 

alegações orais (sessão em que a arguida também esteve presente e nada lhe foi 

perguntado pelo Tribunal, como resulta da respectiva acta). 
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172º A prova restritíssima sobre as condições pessoais da arguida resultou, de uma 

forma não sistemática, de outros pontos do seu depoimento que versaram matérias da 

acusação, das declarações das testemunhas de defesa e dos relatórios de inspecção que 

foram juntos com a contestação. 

 

173º A omissão da produção de qualquer prova relevante para a determinação da 

sanção, designadamente o interrogatório da arguida a esse propósito, em violação 

do disposto nos artigos 368º e 369º do C.P.Penal, conduz ao vício previsto na al. a) 

do n.º 2 do artigo 410º do mesmo diploma. 

 

174º Uma vez que o Supremo Tribunal de Justiça aprecia este recurso com 

poderes alargados à matéria de facto, a arguida requer que, nos termos do artigo 

430º, n.º 1 do C.P.Penal, se proceda perante V. Excelências, Colendos 

Conselheiros, à renovação da prova – depoimento da arguida – de forma a evitar 

o reenvio do processo ao Tribunal da Relação de Lisboa. 

 

175º Afirma-se na mesma fundamentação da convicção que a filha da arguida ficou 

a seu cargo após a separação, não tendo ficado fixados alimentos. 

O acórdão recorrido não explica como alcançou o conhecimento de tal facto. 

Este facto não é verdadeiro. 

 

176º O divórcio da arguida e de BB foi por mútuo consentimento, decretado a 10 

de Janeiro de 2006 (conforme consta do ponto 155.D. da fundamentação da 

convicção, e foi objecto de depoimento da arguida designadamente no dia 26 de 

Janeiro de 2011). 

 

177º Na legislação portuguesa nunca o divórcio por mútuo consentimento pôde 

ser decretado se os cônjuges não chegassem a determinados acordos, 

designadamente, havendo filhos menores, quanto à regulação do exercício do 

poder paternal (como na altura do divórcio da arguida ainda se chamava) – 

implicando essa regulação a atribuição da guarda do menor, um regime de visitas e a 
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fixação de uma pensão de alimentos a cargo do progenitor que não fica a viver 

com ele.  

Como não podia deixar, por lei, de ser, foi feita a regulação do poder paternal 

com todos esses elementos e portanto também com fixação de alimentos a cargo 

de BB, a favor da filha - embora tal acordo, que ficou, como os restantes, arquivado 

na Conservatória do Registo Civil, possa não constar destes autos nem da certidão 

integral do processo 140/06, junta aos mesmos.  

 

178º Se a arguida tivesse sido interrogada a propósito das suas condições pessoais 

e em concreto a propósito desta questão, teria esclarecido o Tribunal no sentido de 

que, como manda a lei, foram fixados alimentos – e ainda que, desde que foi preso 

preventivamente e até hoje, BB nunca mais pagou qualquer quantia a título de pensão 

de alimentos para a filha… 

 

179º No que diz respeito à referência de que é accionista maioritária (60%) da 

DDDD, nos termos por si declarados, pena foi que não se tivesse acrescentado que, 

também de acordo com as mesmas declarações da arguida, prestadas no dia 19 de 

Maio de 2012 (título 2, a partir do minuto 0), esta sociedade não tem bens nem 

actividade. A referência a esta participação social inculca a ideia errada de que a 

arguida tem proventos por essa via. 

  

180º Afirma-se na fundamentação da convicção que a arguida tomou sempre uma 

postura reflectiva e esquiva e que se furtou a colaborar para a descoberta de 

qualquer facto que não fosse obrigada a admitir pela sua evidência, prosseguindo 

com diversos exemplos. 

Da audição dos seus depoimentos resulta o contrário: a arguida, podendo ter 

escolhido calar-se, prestou o seu depoimento de forma ampla, em diversas sessões 

como acima se referiu, tendo respondido a todas as questões que lhe foram 

colocadas quer pelo Tribunal quer pelo Ministério Público. 

O que não era obrigada era a confessar factos que não praticou. Como não podia 

pronunciar-se sobre factos que eram imputados a BB (que duramente criticou, ao 
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contrário do que se afirma no acórdão recorrido) mas que eram do seu 

desconhecimento. 

 

181º Refere-se na fundamentação da convicção que a arguida apostou sempre na 

ignorância do tribunal, dando-se como exemplo a aquisição da casa de Espanha, 

afirmando-se que a arguida contornou a resposta quanto à forma e circunstâncias em 

que foi adquirida, sendo certo que na escritura de compra e venda consta que 

declararam, para efeitos do artº 1723º c) do Código Civil Português, e 1324º n º 3 do 

Código Civil Espanhol, “que el imubles es un bien privativo de Doña AA… adquirido 

com dinero que procede de venta de imuebles y muebles de sus abuelos”. E que se 

assim tivesse sido a arguida nunca teria deixado passar tal facto em claro sem que 

fizesse finca-pé e afirmação do mesmo. 

A afirmação de que a arguida apostou na ignorância do Tribunal chega a ser 

confrangedora. Como é que a arguida podia apostar na ignorância do Tribunal 

relativamente a um facto que consta de um documento autêntico junto aos autos? 

O que a arguida presume e só pode presumir é que o Tribunal conhece o 

processo! 

O que ocorreu foi que o seu depoimento, no que respeitou a factos constantes de 

documentos autênticos, foi extremamente abreviado, precisamente porque esses 

documentos constavam do processo, como o próprio Presidente do Tribunal lhe 

assinalou mais do que uma vez, fazendo-a avançar. 

Mais, a constatação de que a casa de Espanha estava inscrita como bem próprio 

da arguida, sem que esta tenha feito uso desse facto, só pode abonar a seu favor, 

já que está provado que a alienou e que com o produto da venda procedeu a 

pagamentos a credores do seu ex-marido.  

 

182º O acórdão recorrido entendeu não atenuar especialmente a pena, nos termos 

permitidos pelo n.º 8 do artigo 368º-A do Código Penal, apesar de reconhecer que 

houve reparação parcial. 

 

183º A arguida entende que a pena deve ser especialmente atenuada. 
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Está provado – respostas aos artigos 117º a 120º da contestação – que foram 

celebrados acordos com UUU, RRR, SSS, VVV, e QQQ, acordos esses que foram 

cumpridos até ao momento em que BB foi preso preventivamente, e apreendidos 

nestes autos os créditos sobre a AAA. A partir dessa apreensão, a arguida não 

tinha mais fundos para poder continuar a efectuar pagamentos. 

 

184º Algumas das pessoas que o acórdão recorrido considera serem credores – 

como MM e NN – não o são, nos termos expostos na primeira parte (A) deste 

recurso e como resulta dos factos provados (artigos 780º e 781º, relativamente a 

MM, e artigo 880º, relativamente a NN). 

  

185º Para além de pagamentos aos credores com quem se chegou a acordo, a 

arguida efectuou pagamentos de honorários de advogados, pelas verbas que 

constam dos artigos 145º, 146º, 149º 150º, 154º, 155º e 157º da contestação (vd. 

ponto A) 3. supra). 

 

186º O grosso do produto da venda da casa de Espanha e proveniente da 

revogação do contrato-promessa serviu para estes pagamentos aos credores. 

 

187º O que a arguida gastou consigo, comprovadamente, foram € 50.013,26 na 

compra do Jeep (artigo 1159º dos factos provados), e ainda € 1.890,00 numa viagem (e 

não os € 8.425,00 afirmados no acórdão recorrido – vd. ponto A)2. parte final, supra, 

conclusão 115º). Incomparavelmente menos do que pagou aos credores, que nem 

sequer eram seus credores, mas sim do seu ex-marido. 

 

188º Por outro lado, a reparação parcial só pode ser apreciada em face dos 

montantes que a arguida obteve com a venda da casa de Espanha e com a 

revogação do contrato-promessa. 

Esses valores nunca permitiriam pagar a todos os credores, muito menos reparar o 

prejuízo de milhões que se afirma BB provocou à CC. 
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189º Provada que está a reparação parcial, em montante significativo em face 

daquilo que eram as disponibilidades da arguida, deve atenuar-se especialmente 

a pena, nos termos do n.º 8 do artigo 368º-A do C.Penal. 

 

190º A pena abstractamente aplicável é de prisão de 2 a 12 anos – artigo 368º-A. Nos 

termos do artigo 73º, n.º 1, als. a) e b), o limite máximo da pena reduz-se de um terço, 

e portanto para 8 anos, e o limite mínimo da pena reduz-se ao mínimo legal, que é de 

um mês, cfr. artigo 41º, n.º 1, todos do C.Penal. 

 

191º Como se refere no acórdão recorrido, a arguida tem uma filha a seu cargo e, 

tendo 46 anos de idade, não há notícia da prática de qualquer outro facto censurável, 

encontrando-se plenamente inserida na sociedade e, em termos profissionais, é-lhe 

reconhecido o mais elevado nível de qualidade. 

Atendendo às muito diminutas necessidades de prevenção especial, a pena deve 

ser fixada em menos de um ano e substituída por multa, como o permite o artigo 

73º, n.º 2 e o impõe o artigo 43º, n.º 1, ambos do C.Penal. 

 

192º Para a fixação do valor da multa, será necessário apurar as condições 

económicas da arguida que, como se disse acima, ficaram por determinar, em 

termos que configuram o vício previsto no artigo 410º, n.º 2, al. a), do C.Penal. 

 

193º A recorrente mantém interesse na apreciação do único recurso retido, 

interposto a fls. 1302 e ss. Foi no âmbito da busca domiciliária a que esse recurso 

respeita que foi apreendida documentação que permitiu identificar o Jeep adquirido 

pela arguida. 

 

                                                         ******* 

 

     Apresentado o novo texto contendo o segmento conclusivo, a Exma. Procuradora-

Geral Adjunta neste Supremo Tribunal emitiu douto parecer constante de fls. 11.146 a 

11.245, defendendo a absolvição e para o caso de se entender que a aquisição do 

veículo automóvel integra crime, defende dever a recorrente beneficiar de atenuação 



S. R. 
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 

115 
 

especial, com aplicação da pena de um ano de prisão substituída por multa. 

      Termina com as seguintes conclusões:  

 

     1. Pese embora o aprovisionamento da conta n.º ..., titulada por BB na ..., com 

quantias da CC, RR e PP, não pode concluir-se que a aquisição do imóvel sito em 

Islantilla tivesse sido efectuada à custa de verbas àqueles pertencentes. 

     2. Os pagamentos do sinal e reforços, no âmbito do contrato-promessa de compra e 

venda do imóvel sito na Expo Sul, só foram possíveis em virtude do aprovisionamento 

da conta bancária titulada por BB no ... com verbas provenientes da CC e do apelidado 

“investidor” OO. 

     3. Não há factualidade objectiva donde se extraia que a recorrente conhecia que BB 

obtivera verbas pertencentes à CC em virtude da prática por este de crime de abuso de 

confiança contra aquela sociedade. 

     4. Também não foi produzida prova bastante para o Tribunal da Relação poder 

considerar provado o conhecimento pela recorrente da proveniência, decorrente da 

prática por BB de crimes de burla, das verbas utilizadas nos negócios referidos sob o 

artigo “1528º e 1529º” e “1563”. 

     5. Pelo que a recorrente deve ser absolvida da prática do crime de branqueamento 

por que se mostra condenada. 

     Caso assim não seja entendido, 

     6. Relativamente à transferência para a conta bancária da irmã da recorrente das 

verbas provenientes da venda do imóvel sito em Islantilla, não se pode ter por 

preenchido o tipo objectivo do crime de branqueamento. 

     7. Quanto às transferências, para as contas bancárias da irmã e do pai da recorrente, 

das verbas provenientes do acordo de revogação do contrato-promessa, não se pode ter 

por preenchido o tipo subjectivo do artigo 368.º-A do CP. 

     8. Relativamente à aquisição do veículo automóvel, registado em nome do pai da 

recorrente, com verbas parcialmente provenientes da venda do imóvel de Islantilla, 

não se pode ter por integrado o tipo subjectivo do artigo 368.º-A do CP. 

     9. Pelo que, também por estes motivos, a recorrente deve ser absolvida da prática 

do crime de branqueamento por que se mostra condenada. 
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     10. Para o caso de Supremo Tribunal de Justiça entender que a aquisição do 

veículo automóvel, registado em nome do pai da recorrente, com verbas parcialmente 

provenientes da venda do imóvel sito em Islantilla, ainda integra o referido crime de 

branqueamento, estando apenas em causa a aquisição dessa viatura e ponderando a 

reparação parcial do dano, os esforços encetados nesse sentido, só interrompidos com 

a detenção de BB e a apreensão das vantagens, e as provadas circunstâncias 

respeitantes à recorrente, sempre se justificará a atenuação especial prevista no n.º 8 do 

artigo 368.º-A, fixando-se a pena em medida não superior a um ano de prisão, 

substituída por multa ao abrigo das normas dos artigos 43.º, n.º 1, 72.º e 73.º, alíneas 

a) e b), todos do CP. 

 

                                                             ******* 

     Cumprido o disposto no artigo 417.º, n.º 2, do CPP (fls. 11.246), a recorrente 

silenciou. 

                                                             ******* 

    Por despacho de 19 de Março de 2014, a fls. 11.255/6, foi admitido o recurso e 

tendo sido requerida renovação da prova, nas conclusões 174.ª e 192.ª, foi a mesma 

admitida com âmbito restrito aos pontos focados no mesmo despacho.  

                                                             ******* 

     Colhidos os vistos, realizou-se a audiência de renovação da prova em 2 de Abril de 

2014, sendo as declarações gravadas em suporte digital através da aplicação “Habilus 

Media Studio”, conforme a acta de fls. 11.263/ 4. 

 

     De seguida veio a recorrente apresentar requerimento de fls. 11.269 a 11.271. 

     Indo os autos à Exma. Procuradora-Geral Adjunta, a mesma apôs “Visto” (fls. 

11.273). 

     Seguiu-se despacho de fls. 11.274. 

 

                                                             ******* 

     Cumpre apreciar e decidir. 

                                                     ******* 
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     Como é jurisprudência pacífica, sem prejuízo das questões de conhecimento 

oficioso – detecção de vícios decisórios ao nível da matéria de facto emergentes da simples 

leitura do texto da decisão recorrida, por si só ou conjugada com as regras da experiência 

comum, referidos no artigo 410.º, n.º 2, do Código de Processo Penal (neste sentido, o acórdão 

do Plenário da Secção Criminal, de 19-10-1995, proferido no processo n.º 46580, Acórdão n.º 7/95, 

publicado no Diário da República, I Série - A, n.º 298, de 28-12-1995, e BMJ n.º 450, pág. 72, que fixou 

jurisprudência, então obrigatória, no sentido de que “É oficioso, pelo tribunal de recurso, o 

conhecimento dos vícios indicados no artigo 410º, nº 2, do Código de Processo Penal, mesmo que o 

recurso se encontre limitado à matéria de direito”) e verificação de nulidades, que não devam 

considerar-se sanadas, nos termos dos artigos 379.º, n.º 2 e 410.º, n.º 3, do CPP – é pelas 

conclusões que o recorrente extrai da motivação, onde sintetiza as razões de 

discordância com o decidido e resume o pedido (artigo 412.º, n.º 1, do Código de Processo 

Penal), que se delimita o objecto do recurso e se fixam os limites do horizonte 

cognitivo do Tribunal Superior. 

 

                                                             ******* 

 

     Questões propostas a reapreciação e decisão 

   

     Recurso interlocutório 

 

     Na conclusão 193.ª (fls. 11.140), como o fizera na conclusão 231.ª da versão 

inicial, a recorrente declarou manter interesse na apreciação do único recurso retido, 

interposto a fls. 1032 e ss., por ter sido no âmbito da busca domiciliária a que o 

recurso respeita que foi apreendida documentação que permitiu identificar o jeep por 

si adquirido.     

     O recurso versa duas questões: a nulidade da busca domiciliária (proibição de 

prova), quanto a esta colocando três questões que constam da apreciação do recurso 

que se fará infra e a da falsidade do termo de constituição de arguida. 

         

 

     Recurso principal  
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     Como resulta das conclusões do presente recurso, onde a recorrente resume as 

razões de divergência com o deliberado pelo Colectivo da 5.ª Secção Criminal do 

Tribunal da Relação de Lisboa, as questões propostas a reapreciação por este Supremo 

Tribunal são as seguintes: 

     Questão I – Impugnação de matéria de facto; 

     Questão I - A – Vícios decisórios  

     Questão I - B – Impugnação nos termos do artigo 412.º- 3/4, do CPP  

     Questão II – Integração do crime de branqueamento de capitais 

     Questão III – Atenuação especial da pena  

     Questão IV – Espécie/Medida da pena 

                         

                                                      ************* 

     Apreciando. 

  

    Fundamentação de facto  

 

     Antes de avançarmos, atenta a especificidade do presente caso, cumpre anotar 

algumas observações.   

 

    Como já se referiu, a acusação neste processo foi gizada a partir da acusação 

deduzida no processo n.º 140/06.2JFLSB, como é salientado a fls. 4.421 do volume 

16, sendo praticamente cópia da já deduzida, tendo de novo a imputação de factos 

relativos à arguida e alterações introduzidas pela pronúncia lavrada no mesmo 

processo. 

     Como decalque que é na sua maior parte, é natural a presença de disfunções que há 

que ter em conta de modo a evitar contradições, tendo tido o acórdão recorrido a 

necessidade de afrontá-las. 

     A acusação no processo de origem assenta em imputação de associação criminosa e 

foi transcrita nos mesmos termos nesse aspecto, como se vê da pág. 4.422 do volume 
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16.º (e pág. 1 do acórdão e fls. 8.767 dos autos, pois que o acórdão recorrido começa 

por reproduzir a acusação). 

     A peça acusatória começa pelo título “I. O PLANO” – artigos 1 a 66 – seguindo-se 

“Estrutura interna” – artigos 67 a 82 – e “Estrutura externa” – artigos 83 a 94. 

     O “plano” era concebido por FFF, BB e RR, a quem é imputada associação 

criminosa. 

     O acórdão recorrido afastou a afirmação de existência do “plano”, com o qual a 

arguida nada tinha a ver.   

     O que resulta da resposta de não provado aos artigos da acusação 13 (pág. 585) e 

83 (pág. 605) e respostas restritivas, como nos artigos 238, pois o segmento onde se 

referia actuação “dentro do plano estrategicamente delineado”, não foi vertido no FP 

238 (cfr. págs. 67 e 656, volume 32), 245, onde constava “estratégia de FFF, BB e RR 

na constituição da CC” não foi vertido no FP correspondente (cfr. págs. 72 e 660) e 

415, a expressão inicial “na concretização do plano” não surge no FP correspondente 

(cfr. págs. 293 e 2031).  

     Nos FP 518, 525, 531, 540, 546, 547, 549, 550, 555, 561, 565, 570, 574, 578, 583, 

587, 588, 597, 599, 604, 605, 614, 620, 621, 625, 633, 658, 710, 712, 717, 720 (págs. 

2053/4/6/8/9, 2060/1/2/4/5/6/7/8/9, 2070/2/3/6/7/8, 2080/6, 2096/7/8) é colocado o trecho “com 

conhecimento e concordância de”, em vez das expressões constantes da acusação “em 

conluio com” ou “conluiada(os) com”, que tinham a ver com o “plano”.  

     O acórdão do Tribunal da Relação em muitos aspectos reescreveu o texto, alterando 

expressões que ficaram mais a par do que emergiu do julgamento e corrigiu lapsos de 

escrita manifestos que se continham na acusação.  

     Assim, quando na acusação figurava “A diferença entre as entradas e as saídas da 

CC para BB e deste para a CC, no total de (…) é favorável a esta sociedade”, o texto 

passou a ter outra redacção, colocando antes de “favorável” o advérbio 

“contabilisticamente”, introduzindo nas respostas aos artigos da matéria de facto 

provada a concretização explicativa das relações entre os movimentos de entradas e 

saídas das contas movimentadas por BB e as contas da CC e respectivos saldos. A 

explicação encontra-se no ponto 85.D, págs. 2596/7/8, referindo-se imediatamente a 

seguir, correcções de lapsos das perícias no ponto 85.E. 
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    Assim aconteceu nos FP 279 (págs. 1452, 1454, 1457), FP 280 (pág. 1472), FP 281 (págs. 

1560, 1564, 1567, 1570, 1574, 1577), FP 282 (pág. 1590), FP 283 (pág. 1596), FP 320 (págs. 

1892, 1893), FP 321 (págs. 1895, 1897), FP 322 (págs. 1899, 1901), FP 323 (pág. 1903), FP 

331 (pág. 1954), FP 334 (pág. 1969), FP 359 (pág. 2010), FP 364 (por seis vezes, págs. 2013 e 

2014), FP 366 (págs. 2014, 2015), FP 367 (pág. 2015). 

     Em variados casos o texto continha a expressão “pelo menos”, sempre de evitar 

pela incerteza e insegurança que introduz na realidade que se pretende transmitir. 

     O texto foi expurgado da maleita nos FP 411, 580, 757, 768, 772, 784, 786, 787/8, 

789/790, 815, 817, 820, 832, 842, 851, 853, 880, 903, 906, 908, apenas se mantendo e 

reforçando até, quando se refere a lapso da perícia, o que aconteceu no FP 356 e 357, 

pág. 2008.  

     Procedeu a correcção de meros lapsos materiais de escrita constantes da acusação 

no que respeita aos montantes indicados como patamar de análise de entradas e saídas 

nas contas bancárias, origem e destino dos movimentos, como por exemplo no FP 267 

(pág. 807) inscritos apenas os movimentos realizados de valor igual ou superior a 

2.000.00 € e não de 2.000.000,00 €, como se dizia na acusação por manifesto lapso de 

escrita; 268 (aqui, pág. 833, limite de 500,00 € e não 5.000.000,00 €); 269 (pág. 864 – 

100,00 € e não 10.000.000,00 €); 270 (pág. 879); 271 (pág. 951); 272 (pág. 1012); 273 

(pág. 1121); 275 (pág. 1179). 

    Noutro contexto no FP 278 (pág. 1279) consigna o saldo bancário reportar-se a final 

de “1997” e não “2007”, como por lapso manifesto se diz na acusação.  

    No FP 283 (pág. 1595) é corrigido total de entradas da CC em 2006, reduzindo o 

valor da acusação, por lapso na soma.  

    Procede a emenda da data de transferência proveniente da arguida no FP 292 (págs. 

1634/5). 

     É corrigido lapso material manifesto da acusação no FP 359 (pág. 2010, § 2.º), no FP 

360 (pág. 2011) e no FP 407 E (pág. 2029).     

     No FP 386 (pág. 2019) concretiza como tendo sido EEEE a beneficiar da viagem 

Lisboa/Florianópolis/Rio de Janeiro/Lisboa, em vez de “terceiro cuja relação com a 

CC não se identificou”, como constava da acusação. 

     Nos FP 415 a 418 (pág. 2031), a matéria de facto é reescrita de forma mais 

consonante com a presença de falsificação da assinatura da proprietária do imóvel na 
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procuração em causa, pois só quem tem o domínio e poder de disposição da coisa pode 

conferir a outrem poderes para alienar, não sendo pois feliz a redacção que se continha 

no artigo 417 da acusação. 

     Reescrito igualmente é o que ficou consignado no FP 422, pois em vez de “foi 

escrita pelo punho de RR a Acta n.º 188”, foi dado por provado que “RR, pelo seu 

próprio punho, elaborou um documento que denominou Acta n.º 188”. 

     No FP 423 (pág. 2032) o trecho “No dia 4 de Setembro de 1997 foi reconhecido 

notarialmente o conteúdo dessa acta” foi substituído por “No dia 4 de Setembro de 

1997 foi feita a “conferência da acta” no 15.º Cartório Notarial de Lisboa”. 

     No FP 428 (pág. 2033), ficou provado “… como substituta da notária, na falta da 

respectiva titular”, em vez de “… como notária, na falta da respectiva titular”. 

      No FP 515 (pág. 2052) é dado por provado ter sido FFFF (identificação explicada na 

nota de rodapé n.º 773, o que de resto, está em consonância com a intervenção no mesmo dia em outra 

falsificação conforme FP 526) a ajudante do 15.º Cartório Notarial que interveio na feitura 

da procuração de 25-06-2003 e reconhecimento de assinatura, imitada, de GGGG, 

sendo que da acusação constava não se ter apurado a identidade de tal ajudante, sendo 

incorporado o nome de tal ajudante no texto do FP 516, no lugar de “terceiro não 

identificado”, como co-autora da falsificação.    

     No FP 550 (pág. 2061) é rectificada a presença de assinatura falsificada de GGGG 

como figurando não apenas no verso, como constava da acusação, mas também no 

rosto da livrança. 

    No FP 559 (pág. 2063) é rectificada a data da perfeição do primeiro contrato de 

empréstimo celebrado com a CGD como tendo sido “19” de Maio de 1998 e não “6” 

de Maio, como constava da acusação. 

    No FP 594 (pág. 2071) é rectificada de “24” para “26” de Junho de 2002 a data 

constante do quinto contrato de empréstimo celebrado com a CGD. 

    No FP 618 (pág. 2077) – 6.º contrato de empréstimo celebrado com a CGD – é 

rectificada de “30” para “26” de Agosto de 2002 a data de perfeição do contrato.    

    No FP 648 (pág. 2084) é substituído “outro membro” (da então direcção da ...S) por 

“F...”, o que se mostra em consonância com a referência a “J...F... e... e F...” presente 

no FP 651 (pág. 2085). 
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    No FP 681 (pág. 2091) insere-se como data de pagamento do empréstimo a data de 

31.01.2004, em vez de 31.01.2003, que constava da acusação, a qual padecia de óbvia 

imprecisão, pois que o início do empréstimo teve lugar em 23-12-2003, como resulta 

do FP 678 (mesma pág. 2091). 

    Utiliza linguagem substitutiva, colocando “foram movimentadas para” em vez de 

“destinaram-se” no FP 362 (pág. 2012); “foram movimentadas” em vez de “entregues” 

nos FP 358 (pág. 2009) e FP 362 (pág. 2012); “movimentos” em vez de “devolveu”, no 

FP 361 (pág. 2011); “pagamento” por “entrega de quantia” nos FP 279 (pág. 1457), FP 

281 (págs. 1564, 1567 §§ 6 e 8), FP 282 (págs. 1588/9 e 1590), FP 283 (págs. 1595/6), FP 284 

(pág. 1603), FP 287 (pág. 1617, in fine); “rentabilidades”, no lugar de “juros” nos FP 754/5 

(págs. 2105/6), 773 (pág. 2111), 782/4 (pág. 2117), 787/8 (pág. 2118), 796 (pág. 2120), 805 

(pág. 2122), 827 (pág. 2131), 839 (pág. 2134). 

    No FP 705/6 (pág. 2095) foi corrigido o lapso no nome de rua de Rua Ramalho 

Ortigão, como por lapso constava da acusação para Rua João Ortigão Ramos, o que 

está em consonância com a morada constante dos FP 711 e 719, respeitante à mesma 

fracção. 

     No FP 762 (págs. 2107/8) é corrigido o valor total para 145.3999,92 em vez do 

constante da acusação de 147.893,91, sendo que o valor fixado é o que consta do 

quadro que se segue (pág. 2108). 

     Reescrita face a falsificações de assinaturas em procurações, livranças e mútuos 

bancários nos seguintes casos:     

     No FP 434/5 (pág. 2034), o texto foi reescrito de modo a descrever melhor a falta de 

autenticidade e a falsificação da assinatura de GGGG (dada aparentemente à primeira 

vista como certa e genuína no final do artigo 434 da acusação – “subscrita por 

GGGG”), que efectivamente não subscreveu a procuração para constituição de 

hipoteca, em representação da CC, sobre o imóvel da Cruz Quebrada a favor do Banif. 

     Do mesmo modo, o texto foi reescrito no conjunto de FP 497 a 499 (pág. 2048) no 

que respeita à imputada subscrição pela arguida de um aval em livrança em branco a 

garantir a empréstimo a conceder à CC pelo … em 28-02-2001. 

     Da mesma forma o texto foi reescrito no conjunto de FP 513 e 514 (págs. 2051/2), no 

que concerne à imitação da assinatura de GGGG em procuração de 25-06-2003, com 
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vista a constituir hipoteca para obtenção de empréstimo de € 2.000.000,00, junto do 

BES.  

     Do mesmo modo no FP 559 (pág. 2063), no que toca à falsificação de assinatura da 

arguida como fiadora em contrato de empréstimo celebrado com a CGD em 19-05-

1998. 

     Na acusação constava “E assinaram o contrato como avalistas (…) AA” e passou a 

provado “Do contrato constam como fiadores (…)” 

     Em termos similares no segundo contrato de empréstimo celebrado com a …, em 

4-01-2000, no FP 567 (pág. 2065), em que, de igual modo, a afirmada prestação de aval 

pela arguida deu lugar a suposição de prestação de fiança.   

     De novo em termos similares em subsequente contrato – o terceiro – com a …, 

datado de 18-02-2000, conforme FP 576 (pág. 2067), em que a substituição de escrita se 

processa em termos idênticos, em caso de alegada dação de fiança.  

     O mesmo ocorrendo com os subsequentes contratos, o quarto e o quinto, com a 

CGD celebrados em 10-07-2001 – FP 585 (pág. 2069) – e em 26-06-2002 – FP 594/5 

(pág. 2071/2), estando em causa a alegada dação de garantia. 

     Outrotanto, não ocorreu com o 6.º contrato de empréstimo celebrado com a CGD 

em 26 de Agosto de 2002 – FP 618, último parágrafo (pág. 2077) – onde por lapso se 

deu como provada a assinatura do contrato como fiadores de AA, GGGG e HHHH, 

razão pela qual se procederá a emenda neste particular, retirando tal referência, uma 

vez que a situação é idêntica às cinco anteriores. 

     O texto é igualmente reconfigurado no FP 629 (pág. 2079) uma vez que na acusação 

constava que AA e XXX haviam dado “deram” de hipoteca em 28-09-1998 dois 

imóveis a favor do …, como garantia em empréstimo de 20.000.000$00, quando de 

seguida constava a falsificação das respectivas assinaturas, e assim foi dada por 

provada a constituição de hipoteca e que na escritura constam como constituindo a 

garantia.  

     Do mesmo modo nos FP 657, 659, 660 e 661 (págs. 2086/7) o texto é reescrito de 

forma a melhor espelhar a fabricação de procurações e falsificação de assinaturas de 

AA e XXX e GGGG com vista a constituição de hipoteca sobre imóvel pertença de 

BB e irmão XXX a favor de ...S.   
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     Nos FP 442, 443, 444, 465, 466, 467, 486, 488, 503 e 553, 554 e 555 (pág. 2062), o 

texto é reescrito por forma a centrar o enfoque na aparente existência de garantia 

perante o … em vez de aparente solvabilidade da CC e no FP 538 o mesmo, mas agora 

perante o … e nos FP 563 e 565 e 572 e 573, 581, 591, 592, 612, 613, 614, 623, 624 

(págs. 2064/5/6/8, 2071/5/6/8), face à CGD, nos seis contratos de empréstimo com esta 

instituição bancária celebrados, nos FP 641 e 642 (pág. 2082), face ao …, no FP 667 

(pág. 2088) face à ...S.  

  

     Proceder-se-á a emendas, ao abrigo do disposto no artigo 380.º, n.º 1, alínea b) e n.º 

2, do CPP, nos casos de lapsos de escrita manifestos.   

      

     No FP 527 (pág. 2055), a referência aos “artºs 315 e 316 supra” deve-se a 

manifesto lapso de escrita, devendo ler-se “artºs 515 e 516 supra”.  

     No FP 618, último parágrafo (pág. 2077) referente ao 6.º contrato de empréstimo 

celebrado com a CGD em 26 de Agosto de 2002, consta na parte final “E assinaram o 

contrato como fiadores, BB, AA, GGGG e HHHH” (sublinhado nosso). 

     Acontece que neste contrato, como já referimos, como nos precedentes cinco as 

assinaturas dos três últimos foram falsificadas, tendo-se dado por provado no FP 619 

que “Porém, AA, GGGG e HHHH eram alheios a este contrato”, a exemplo do que foi 

consignado a propósito dos cinco anteriores contratos nos FP 560, 568, 577, 586 e 

596. 

     Tendo sido falsificadas as assinaturas destes três indicados fiadores, como foi dado 

por provado nos FP 620 (quanto a AA, feita por EEE) e 621 (quanto ao casal Labisa, 

feita por terceiro), há que proceder a rectificação de modo a ficar consentâneo com o 

que ficou provado nos antecedentes cinco contratos celebrados com a CGD, mais 

concretamente, com o constante da parte final dos FP 559, 567, 576, 585 e do FP 595, 

embora este com texto não coincidente na totalidade. (Quanto a BB foi dado por 

provado ter oferecido garantia através de subscrição de livrança, como de resto 

acontecera nos 1.º, 3.º e 4.º contratos, como resulta dos FP 559, 576 e 585).    

     Assim, onde na parte final do FP 618 se lê “E assinaram o contrato como fiadores, 

BB, AA, GGGG e HHHH” deve ler-se “Constam do contrato como fiadores BB, AA 

Verde, GGGG e HHHH”.      
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     No FP 657 (pág. 2086) consta a data 23 de Setembro de 2004, que não está 

correcta, pois a seguir nos FP 659 (pág. 2086) e 660 e 661 (pág. 2087), consta como 

mesma data a de 23 de Dezembro de 2004, o que está em consonância com a data da 

escritura realizada, conforme FP 665 (pág. 2088) em 30 de Dezembro de 2004.  

     Assim, no FP 657, onde se lê “23 de Setembro de 2004”, deve ler-se “23 de 

Dezembro de 2004”. 

     No FP 712 (pág. 2096) figura o nome de FFF, o que se deverá a mero lapso, pois 

estando em causa a abertura de contas na ...S sem autorização dos titulares e pedidos 

de empréstimos, tal nome, que constava da acusação, foi afastado no FP 708 em que é 

referido o plano para tal procedimento, e nos FP 710, 720, 725, 729 e 730, com 

concretizações de pedidos de empréstimos e definição do dolo. 

     Assim, ter-se-á por não escrito o nome FFF no FP 712. 

     No FP 766 (pág. 2109) surge a quantia de 7.381,97 €, como o correspondente às 

quantias tituladas pelos três primeiros cheques mencionados no FP anterior. Sendo de 

€ 2.493,99 o valor de cada cheque, o total dá € 7.481,97 (de resto quantia idêntica à 

que consta do FP 764). Assim na parte final do FP 766 onde se lê (7.381,97 €) deverá 

ler-se (7.481,97 €). 

     Na parte final do FP 936, pág. 2171, estão erradamente indicados os montantes 

creditados nas contas bancárias tituladas por AA e IIII, como se vê do que consta do 

quadro que integra o FP 932, a págs. 2165 e 2168, pelo que onde se lê “10.000.000,00 

€ e 3.000.000,00 €” deve ler-se “10.000,00 € e 3.000,00 €”. 

     Na pág. 2409 do acórdão e fls. 9.969 dos autos consta FP 1559 e 1600 quando deve 

ser 1560 em vez de 1600 

     No segmento dos FNP, pág. 2493, consta “Do artº. 138º da acusação”, quando 

correcto é  “Do artº. 138º da contestação”. 

    Nas respostas aos artigos 137º e 138º da contestação, a págs. 2493/4, fazem-se 

referências aos FP 1563, 1564, 1569 e 1560 (a referência aos dois últimos deve-se a 

lapso, uma vez que os artigos 1565 a 1592 não obtiveram resposta por não serem 

objecto dos presentes autos, como consta de pág. 2411 do acórdão recorrido e fls. 

9.970 dos autos). 

      Assim, é de excluir a referência a 1569 e 1560. 
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     NOTA 

 

     Em resultado da reapreciação da matéria de facto que vinha impugnada nas duas 

vias possíveis, houve que proceder a algumas modificações. 

     Acresce que por via da renovação da prova a que se procedeu, há que aditar novos 

factos. 

     Reconhece-se que a solução ideal seria apresentar um novo segmento, relativo à 

fundamentação de facto, contendo toda a matéria de facto dada por provada e não 

provada, incorporando as modificações ora introduzidas e a nova matéria emergente 

da renovação da prova.   

     Uma tal solução redundaria na necessidade de transposição para o novo segmento a 

introduzir do conjunto dos factos provados e não provados, o que no concreto caso, 

atento o tipo de letra utilizado (mais condensador do que o do acórdão recorrido), 

significaria o acréscimo de 1822 páginas ao já volumoso acórdão. 

     Neste pressuposto, e atendendo a que no contexto global, as alterações não são de 

monta, afigurou-se-nos que a solução passaria por aproveitar o texto do acórdão 

recorrido, nele deixando indicações dos pontos de facto alterados que depois só 

surgem no final, bem como os que provieram da audiência da renovação da prova. 

     Assim, utilizar-se-á o sinal * para significar que o ponto de facto foi alterado e o 

sinal ** para significar que tal facto passa para o lote dos factos não provados (FNP).  

       

     Em resultado da reapreciação da matéria de facto sofrem modificação os seguintes 

factos: 

 

     Factos Provados (FP): 344º a 347º; 360º; 916º; 1514º e 1515º; 1528º e 1529º; 564º; 

1647º a 1650º; 1687º; 1688º; 1689º; 1689º-A e ainda 137º, 155º e 157º da contestação.  

 

     Destes serão vertidos nos Factos não provados (FNP) a componente não provada 

(v.g. FP 344-347: retirar do intróito a referência a FFF e GGG e ficando não provado o 

constante da última frase dos n.º 6 e 7; no FP 1647 a 1650: não provados apenas os §§ 

5 e 11, em conexão directa com os FNP 803, referente a MM e 885, relativo a NN).   
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     Factos não provados (FNP): 803º; 885º, 1682º, 1685º 

 

     Relativamente ao segmento dos FNP provenientes da contestação, no artigo 137º 

retirar-se-á a referência a credores investidores, face ao que ficou provado, e no artigo 

155º retirar-se-á o primeiro parágrafo em função da alteração no campo dos factos 

provados. 

                            

                                                     ************ 

   

   

O Tribunal Colectivo da 5.ª Secção do Tribunal da Relação de 

Lisboa no acórdão ora recorrido deu como provados os factos 

seguintes:   

1º. 

Durante o ano de 1991 HHH, saiu da Universidade Autónoma de Lisboa (UAL) 

foi obrigado a sair dessa universidade, na qual exercia as funções de Reitor e onde BB, 

para além de regente de várias cadeiras, a convite do 1º exercia as funções de Chefe de 

Gabinete da … e Director do ... 

 

2º. 

Após a saída da UAL, BB foi trabalhar para o grupo “IPG” como director do 

gabinete jurídico da administração onde conheceu RR. 

 

3º.e 4º 

Assim, em data anterior a 1993, BB, FFF e RR decidiram actuar em conjunto 

para, de forma concertada e planeada, fundar uma Universidade. 

 

5º. 

                                       (Não provado.) 

 

6º.e 7º 
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Uma universidade porque FFF e BB conheciam, por força das funções 

desempenhadas na UAL, o modo de funcionamento bem como o estado em que se 

encontrava o nosso sistema de ensino superior privado. 

O mesmo passava pela deficiente supervisão por parte da entidade competente – 

Inspecção Geral do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. 

 

8º. 

Já RR gozava de boas relações com funcionários bancários e notariais. 

 

9º. 

Após o que só tinham que cativar o maior número de alunos, pois tal seria 

proporcional ao fluxo monetário que ali entraria, o que, à data, era fácil, face ao 

“numerus clausus” a que estavam sujeitos os candidatos às universidades públicas. 

 

10º. 

FFF, BB e RR resolveram desenhar uma estrutura empresarial, constituindo uma 

sociedade anónima, que seria a entidade instituidora de tal universidade, de forma a 

conferir-lhe credibilidade e legalidade - “CC” - e uma sociedade de domínio - “H”. 

 

11º. 

E, desde logo propuseram-se, não só, subscrever acções representativas da 

maioria do capital social, independentemente de terem capacidade económica para o 

realizarem ou de angariarem meios financeiros para tal, como também, convencer 

amigos e familiares a subscrever as restantes acções, que posteriormente dominariam, 

de molde a fazerem-se nomear e/ou a nomear pessoas da sua inteira confiança, e 

assim, ocuparem lugares na administração da sociedade, sem qualquer oposição ou 

mitigação por parte dos accionistas minoritários. 

 

12º. 

Começaram a prospectar pessoas da sua confiança, uns, para subscreverem parte 

do capital social da sociedade a constituir, outros, a serem colocados nos órgãos 

determinantes da sociedade, seja com funções deliberativas, da administração, de 
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representação e de fiscalização, criando, dessa forma, uma estrutura interna, que os 

apoiaria nas suas decisões. 

 

13º. 

                                         (Não provado) 

 

14º e 15º 

FFF, BB e RR pondo em execução o projecto descrito em 3º e 4º supra 

constituiram a “H - SOCIEDADE INDEPENDENTE DE PARTICIPAÇÕES E 

GESTÃO, LDA”. 

Assim no dia 29 de Janeiro de 1993 no 6º Cartório Notarial de Lisboa foi lavrada 

a escritura de constituição da sociedade “H – Sociedade Independente de Participações 

e Gestão, Lda, matriculada na 2ª Secção da Conservatória do Registo Comercial de 

Lisboa, sob o NIPC 3778/930305 (Reg. Com.) 1. 

 

16º. 

Cujo capital social inicial era de Esc. 4.900.000$00 (€ 24.441,10), 

correspondente à soma de quatro quotas, pertencendo: 

- 2.459.000$00 (€ 22.241,40) a FFF; 

- 2.401.000$00 (€ 11.976,14) a JJJJ; 

- 20.000$00 (€ 99,76) a BB; 

- 20.000$00 (€ 99,76) a LLLL. 

 

17º. 

Tendo como objecto social “A consultadoria global de empresas, gestão de 

projectos de engenharia, investimentos e gestão no sector terciário avançado”. 

 

18º. 

                                                           
1
 (Fls. 310 a 319 do Apenso 30H) 
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Podendo, nos termos do seu Artº. 9º “Participar no capital social de outras 

sociedades, ainda que com objecto social diferente, bem como fazer parte de 

consórcios ou outras associações em participações similares”. 

 

19º. 

No dia 1 de Setembro de 1993, em Assembleia Geral Extraordinária, decidiram 

aumentar o capital para Esc. 9.800.000$00 (€48.882,19), a realizar em dinheiro, 

passando a pertencer a cada um: 

 - 4.918.000$00 (€ 24.530,00) a FFF; 

- 2.401.000$00 (€ 11.976,14) a JJJJ; 

- 2.441.000$00 (€ 12.175,66)  a BB; 

- 40.000$00 (€ 199,52) a LLLL. 

 

20º. 

Na mesma altura, FFF cedeu a totalidade da sua quota, pelo seu valor nominal à 

Sociedade “E... – Participações Financeiras, SA”. 2. 

 

21º. 

No dia 12 de Setembro de 1994, BB, LLLL e HHH, em representação da “E...-

Participações Financeiras, SA”, estando assim representada a maioria do capital da 

“H” deliberaram aumentar o capital social desta última para Esc. 96.450.000$00 (€ 

481.090,57) 3. 

 

22º. 

Na mesma altura, o gerente LLLL foi substituído pelo representante da “E...”, 

HHH. 

 

23º. 

                                                           
2
 (Acta nº. 2, fls. 2 e 3 do Apenso 6-A) 

3
 (Acta nº. 5, fls. 6 e 7 do Apenso 6-A) 
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Tal aumento de capital foi realizado por BB e “E...” que passaram a deter uma 

quota de Esc. 44.528.000$00 (€222.104,73) e Esc. 49.481.000$00 (€246.810,19), 

respectivamente 4. 

 

24º. 

No dia 30 de Dezembro de 2001, foi aprovada a redenominação do capital social 

que passou de Escudos para Euros, estando a totalidade do capital social no montante 

de € 481.090,58, dividido por 5: 

- € 246.810,19 - “E...”; 

- € 222.104,73 - CC; 

- € 11.976,14 - JJJJ; 

- € 199,52 - LLLL. 

 

25º. 

No dia 31 de Janeiro de 2006 foram eleitos como gerentes para o triénio 2006-

2008 6: 

- HHH, 

- XXX. 

 

26º. 

No dia 29 de Janeiro de 1993 no 6º Cartório Notarial de Lisboa foi lavrada a 

escritura de constituição da sociedade “CC – Sociedade Independente para o 

Desenvolvimento do Ensino Superior, S.A”, doravante designada por “CC”, 

matriculada na 3ª Secção da Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, sob o 

NIPC 502974745 (Reg. Com.) 7. 

 

                                                           
4
 (Fls. 11 e 12 do Apenso 6-A) 

5
 (Acta nº. 13, fls. 20 e 21 do Apenso 6-A) 

6
 (Acta nº. 19, fls. 30 a 33 do Apenso 6-A) 

7
 (Fls. 171 a 183 do Apenso 3 C) 
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27º. 

Cujo capital social inicial era de Esc. 10.000.000$00 (€ 49.879.79), representado 

por 10.000 acções ao portador, no valor nominal de Esc 1.000$00/cada (€ 4,99), sendo 

accionistas fundadores: 

 

Identificação Nº de 

Acções 

% 

H – Sociedade Independente de Participações e Gestão,  

Lda., representada por CC e LLLL  
4.900  49% 

AA  331  3,3% 

MMMM  318  3,18% 

NNNN  318 3,18% 

RR  318 3,18% 

OOOO  318 3,18% 

GGGG  318 3,18% 

PPPP  318 3,18% 

QQQQ 318 3,18% 

RRRR 318 3,18% 

SSSS  318 3,18% 

TTTT 318 3,18% 

UUUU 318 3,18% 

VVVV 318 3,18% 

XXXX  318 3,18% 

 

28º. 

Tendo como objecto social “o desenvolvimento do ensino superior, universitário 

e politécnico, através da instituição de estabelecimentos – Universidades e Institutos 

Politécnicos – e na prestação de serviços conexos”. 

 

29º. 

Juntamente com a escritura de constituição da sociedade foram publicados os 

primeiros estatutos. 
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30º. 

As acções são ao portador, tituladas ou escritas, podendo haver títulos de 

uma, dez, vinte e cem acções. 

 

31º. 

A respectiva administração competia a uma Direcção, composta por 3 a 5 

membros, eleitos todos os quatro anos pelo Conselho Geral. 

 

32º. 

Sendo a “sociedade representada e obrigada por dois directores, ou um director e 

um procurador com poderes específicos, ou ainda por dois procuradores 

conjuntamente, também com poderes específicos, excepto os actos de mero 

expediente…” 8. 

 

33º. 

O Conselho-geral era composto por sete a onze membros. 

 

34º. 

Na mesma escritura foram igualmente designados os seguintes titulares dos 

órgãos sociais: 

DIRECÇÃO 9: 

- GGGG 

- MMMM (renunciou a 02.11.1993) 

- XXXX (renunciou a 07.10.1993) 

- e BB (a partir de 10 de Outubro de 1993) cfr resposta ao artº 41º adiante. 

CONSELHO GERAL: 

- OOOO - Presidente 

                                                           
8
 (Artº. 11º dos respectivos Estatutos – Fls. 178 a 185 do Apenso 3C e fls. 13.750 e 13.751 do 

44º Volume) 

9
 (Estatutos iniciais da CC - fls. 178 e ss. do Apenso 3 C e Apenso 13 F)) 
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- JJJJ – Vice – Presidente (destituído a 13.08.1993, registo a 22.08.1996) 

- RRRR 

- QQQQ – Vice – Presidente (renunciou a 23.03.1995) 

- NNNN 

- BB 

- LLLL (renunciou a 23.03.1995) 

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL: 

- PPPP - Presidente 

- SSSS – Vice - Presidente 

- TTTT – Secretário. 

 

35º. 

A “CC” fixou a sua sede inicial na Rua…, nº…, em Lisboa, alterada em 27 de 

Janeiro de 1994 para a Rua …, … e em 13 de Fevereiro de 1996 para a Avª …, área 

desta comarca10. 

 

36º. 

A “CC” requereu ao Ministério da Educação a instituição de um estabelecimento 

de ensino superior que denominou como “DD”. 

 

37º. 

Em simultâneo, requereu autorização para a criação e funcionamento, nesse 

estabelecimento, de vários cursos de ensino superior. 

 

38º. 

Em 21 de Dezembro de 1994 foi autorizada a denominação de “DD”, 

relativamente ao estabelecimento de ensino particular de que é entidade instituidora a 

“CC” 11. 

 

                                                           
10

 (Fls. 310 do Apenso 3 C) 

11
 (Fls. 235 do Apenso 13 F - DL nº. 310/94, de 21 de Dezembro) 
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39º. 

Pelo mesmo diploma foi ainda reconhecido o “Interesse Público” da “UNI”. 

 

40º. 

O estabelecimento de ensino superior – DD – iniciou a sua actividade no ano 

lectivo 1993 - 1994. 

 

41º. 

Em 7 de Outubro de 1993, XXXX renunciou às suas funções, enquanto membro 

da direcção, tendo sido substituído por BB que em 10 de Outubro renunciou às 

funções de membro do conselho geral. 

 

42º. 

Na Assembleia-geral de 27 de Janeiro de 1994, foram designados como 

membros do CONSELHO GERAL 12: 

- OOOO (presidente) 

- JJJJ (vice-presidente) 

- RRRR (vice-presidente) 

- QQQQ (vice-presidente) – (em 6.12.1995 foi registada a renúncia) 

- NNNN 

- LLLL – (em 6.12.1995 foi registada a renúncia) 

- YYYY. 

E também os membros da DIRECÇÃO: 

- GGGG (Director) 

- BB (Vogal Executivo) 

- ZZZZ (Vogal) – (renunciou ao cargo a 16.04.1995, registado em 24.02.1994). 

 

43º. 

                                                           
12

 (Alteração aos Estatutos da CC, decorrente da Escritura Pública de 21.12.1994 -fls. 84 e ss 

do Apenso 3  C) 
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Em 23 de Março de 1995, foram designados como membros do CONSELHO 

GERAL 13: 

- AAAAA (Vice-Presidente) 

- H – Sociedade Independente de Participação e Gestão, S.A., representada por 

PPPPPP de Lampreia HHH 

- SSSS 

- GGGGG 

- E... – Participações Financeira, S.A., representada por BBBBB 

- AA (cancelada por averbamento de 22.02.1996) 

- GGG – Empresa de Construções, S.A., representada por EE. 

E, em 13 de Agosto de 1996 (em substituição de JJJJ) foi designado: 

- CCCCC. 

 

44º. 

Na Assembleia-geral de 26 de Março de 1997 (1997/2000), foram designados 

como membros da14DIRECÇÃO: 

 

- GGGG (Director) 

- BB (Vogal) 

- DDDDD (Vogal). 

E do CONSELHO GERAL: 

- OOOO (Presidente) 

- AAAAA (Vice-Presidente) 

- NNNN (Vice-Presidente) 

- H – Sociedade Independente de Participação e Gestão, S.A., representada por 

AA (Vice-Presidente) 

- GGG – Empresa de Construções, S.A., representada por BBBBB (Vogal), 

substituída a 30.06.1997 por EEEEE15. 

                                                           
13

 (Acta nº. 7 da Assembleia-geral – fls. 34 do Apenso 3 C) 

14
 (Acta n.º 13, fls. 191 e ss do Apenso 3 C) 

15
 (Acta nº. 49 do C.a.s da “Cubo”, fls. 138 do Apenso 3-A) 
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- E... – Participações Financeiras, S.A., representada por FFF (Vogal), 

substituído a de 30.06.1997 por FFFFF (Vogal) 16.  

- CCCC (Vogal) 

- SSSS (Vogal) 

- GGGGG (Vogal) 

- XXX VVV (Vogal) 

- GGGG (Vogal) 

- HHHHH (Suplente) 

 

45º. 

Em 22 de Fevereiro de 2001 (2001/2004) foram designados como membros do 

CONSELHO GERAL: 

- IIIII (Presidente) – (renunciou a 28.05.2002 17) 

- JJJJJ (Vice-Presidente) – (renunciou a 28.05.2002 18) 

- GGG – Empresa de Construções, S.A., representada por EE (Vice-Presidente) 

- H – Sociedade Independente de Participação e Gestão, S.A., representada por 

OOOOOO (Vogal) 

- E... – Participações Financeiras, S.A., representada por LLLLL (Vogal) 

- MMMMM (Vogal) 

- NNNNN (Vogal) – (renunciou a 28.05.200219) 

- RR (Vogal) 

- GGGGG (Vogal)  

- SSSS (Vogal) 

- QQQ (Vogal) – (renunciou a 28.05.2002 20). 

 

                                                           
16

 (Acta nº. 7 do C.A. da “Esfera”, fls. 136 do Apenso 3-A) 

17
 (Fls. 276 do Apenso 3 A) 

18
 (Fls. 277 do Apenso 3 A) 

19
 (Fls. 279 do Apenso 3 A) 

20
 (Fls. 278 do Apenso 3 A) 
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46º. 

Em 11 de Maio de 2001 (2001/2004) foram designados como membros da 

DIRECÇÃO 21: 

- GGGG (Presidente) 

- BB (Vogal) 

- OOOOO (vogal). 

 

47º. 

Em 24 de Janeiro de 2003 foram designados mais dois membros da DIRECÇÃO 

(até ao final do mandato em curso 2001/2004, cujo registo foi efectuado a 5 de Maio 

de 2005 22): 

- BBBBB 

- RR. 

 

48º. 

Em 13 de Dezembro de 2004 foram designados como membros da DIRECÇÃO, 

cujo registo foi efectuado a 15 de Abril de 2005 23: 

- PPPPP (Presidente) – (pediu a demissão a 29.07.2005) 

- QQQQQ (Vogal) – (pediu a demissão a 29.07.2005) 

- BBBBB (vogal) – (pediu a demissão a 29.07.2005) 

- RRRRR (Vogal) – (pediu a demissão a 29.07.2005) 

- BB – (pediu a demissão a 29.07.2005). 

 

49º. 

Em 23 de Setembro de 2005 (2005/2007) foram designados como membros da 

DIRECÇÃO 24: 

                                                           
21

 (Fls. 321 e Acta nº. 22) 

22
 (Acta nº. 27 do Conselho-geral, fls. 258 do Apenso 3 A) 

23
 (Acta nº. 32 do Conselho Geral (cópia a fls. 249) e fls. 239, 2421, 222, 243 2 224, 

respectivamente, Apenso 3 A) 

24
 (Actas n.sº 33 e 34 do Conselho Geral da CC, fls. 183 e 232 e ss do Apenso 3 A) 
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- SSSSS (Presidente) 

- TTTTT (Vice-Presidente) 

- RR (Vogal) 

- BB (Vogal) 

- FFF (Vogal). 

Esta deliberação foi registada a 15 de Novembro de 2005, com a anotação de 

“provisória por natureza (…) e por dúvidas), sendo que a 13 de Março de 2006 foi 

anotada a recusa de converter este registo em definitivo.  

 

50º. 

Em 21 de Novembro de 2005 foram designados como membros do CONSELHO 

GERAL, cujo registo foi efectuado em 6 de Março de 2006: 

 

- UUUUU 

- FF 

- VVVVV 

- XXX  

- XXXXX 

- YYYYY 

- ZZZZZ. 

 

51º. 

Em 31 de Março de 2006, reuniu o Conselho Geral da CC, (BBBBB, XXX, 

AAAAAA, BBBBBB, em representação da sociedade H), que deliberou a destituição 

da Direcção e a nomeação de novos elementos para este órgão, para o mandato em 

curso: 

DIRECÇÃO: 

- BB 

- CCCCCC - Director Executivo (renunciou em 06/04/2006) 

- HHH – Vogal. 
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Estas designações foram registadas provisoriamente, por dúvida e por natureza, 

tendo sido canceladas a 24 de Maio de 2006, a requerimento de DDDDDD, advogada 

25. 

 

52º. 

Em 24 de Junho de 2006 (2006/2009), por deliberação de 30/03/2006 foram 

designados como membros da DIRECÇÃO 26: 

- BB – Presidente 

- CCCCCC - Director Executivo (renunciou em 06/04/2006) 

- HHH – Vogal. 

 

53º. 

Em 27 de Novembro de 2006, por deliberação de 22 de Novembro de 2006 (até 

ao final do mandato em curso 2006-2009) foi designada como membro da 

DIRECÇÃO 27: 

- EEEEEE (administradora executiva – destituída em 28 de Fevereiro de 2007). 

 

54º. 

Em 02 de Abril de 2007 BB e HHH cessaram funções, tendo como causa a 

“destituição” e em 4 de Abril de 2007, por deliberação de 28 de Fevereiro de 2007, 

foram designados como membros da DIRECÇÃO 28: 

- FFFFFF – Presidente (renunciou em 26 de abril de 2007) 

- GGGGGG – Vogal (renunciou em 26 de Abril de 2007) 

- HHHHHH – Vogal (renunciou em 19 de Abril de 2007). 

 

55º. 

                                                           
25

 (Fls. 26 do Apenso 3 B) 

26
 (Fls. 13.375 do 43º Volume) 

27
 (Fls. 13.376 do 43º Volume) 

28
 (Fls. 13.382 do 43º Volume) 
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Porém, só cessaram efectivamente tais funções em 31 de Julho de 2007. 

 

56º. 

Em 1 de Agosto de 2007, por deliberação de 31 de Julho de 2007, foram 

designados como membros da DIRECÇÃO 29: 

 

- IIIIII – Presidente (renunciou em 17 de Outubro de 2007) 

- JJJJJJ – Vogal (renunciou em 17 de Outubro de 2007) 

- LLLLLL – Vogal (renunciou em 17 de Outubro de 2007). 

 

57º. 

Em 28 de Setembro de 2008 foi designado 30 administrador judicial: 

- MMMMMM. 

 

58º. 

BB para além de desempenhar o cargo de Vice-Reitor, fez parte da respectiva 

Direcção, como vogal executivo desde Outubro de 1993 até ao dia 21 de Março de 

2007 (data da detenção), à excepção do período entre Setembro de 2005 e Março de 

2006 que foi vogal da direcção sem funções executivas e no período que mediou entre 

Janeiro/Fevereiro a 20 de Março de 2007, em que esteve impedido de entrar nas 

instalações da “UNI”. 

 

59º. 

Competindo-lhe, nomeadamente, a tomada de decisões ao nível da gestão 

financeira e da definição de critérios e prioridades de execução bem como a 

movimentação de todas as contas bancárias da “CC”, das quais foi co-titular com 

GGGG até meados de Dezembro de 2004 e depois com HHH, à excepção do período 

de Janeiro a Agosto de 2005 (IPAM) e de Setembro de 2005 a Março de 2006 (grupo 

de investidores angolanos), como adiante se descreverá. 

                                                           
29

 (Fls. 13.385 do 43º Volume) 

30
 (Fls. 13.386 do 43º Volume) 
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60º. 

Entre Abril a Novembro/Dezembro de 2006, os movimentos a crédito e a débito 

da “CC” foram realizados também através da conta bancária nº …, sedeada no BCP e 

titulada por FFF 31. 

 

61º. 

Não obstante, mesmo nesse período, todos os pagamentos a professores, 

funcionários e outros credores foram determinados pelos membros da Direcção, à 

data, BB e HHH e, a partir de Novembro/2006, também por C…C…. 

 

62º. 

FFF foi nomeado Chanceler e depois Reitor, desde a constituição até ao dia 28 

de Março de 2007 (data da detenção). 

  

63º. 

Tinha ainda dentro do seu quadro funcional a qualidade de Consultor da 

Direcção e, nessa qualidade, comparecia, por convite, às reuniões da Direcção, 

competindo-lhe, para além das questões académicas, “velar pela boa gestão global”, 

“acompanhar a execução dos orçamentos e a política financeira global da 

universidade”. Entre Abril de 2006 e Dezembro do mesmo ano foi ainda titular de 

conta bancária, que foi gerida como se de uma conta bancária da “CC” se tratasse 32. 

 

64º. 

A RR, secretário da direcção, gozando de boas relações com funcionários 

bancários e notariais, cabiam-lhe, entre outras, as relações com as instituições de 

crédito, sendo nele delegadas as funções de instrução dos processos com aquelas 

relacionada, nomeadamente, empréstimos, garantias bancárias e reconhecimentos 

                                                           
31

 (Despacho Executivo nº. 1 – subscrito por BB e HHH, a fls. 13.923 do 45º Volume) 

32
 (Actas da Direcção/Doc 40 e 41 (Acta nº. 141) do Apenso-N do Nuipc 83/06 e Fls. 186 do 

Apenso 13 F e fls. 25 a 29 do relatório pericial nº. 5, apenso aos nuipc’s 83/06 e 140/06) 
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notariais, bem como todas as diligências necessárias ao registo dos aumentos de 

capital da “CC”, atribuições que exerceu desde 1993 até 30 de Março de 2006 33. 

  

65º. 

Para além disso, em 2001 foi designado vogal do Conselho Geral, onde se 

manteve entre Fevereiro desse ano até Janeiro de 2004, altura em que foi eleito para a 

Direcção, funções que exerceu até Dezembro de 2004. Em 23 de Setembro de 2005 foi 

novamente eleito para membro da Direcção, situação que durou até 30 de Março de 

2006. 

 

66º. 

(Provado o que consta da resposta ao artº 12º da matéria provada.) 

 

67º. 

GGGG, foi designado para Presidente da direcção da “CC”, competindo-lhe, 

nomeadamente, assinar conjuntamente com BB todos os cheques pertencentes a contas 

bancárias de que a “CC” era titular, controlar e assegurar que todos os subscritores do 

capital social o haviam realizado, representar a “CC” nas escrituras relacionadas com a 

realização do respectivo capital social, representar a “CC” ou fazer-se representar nas 

escrituras de compra e venda de património, escrituras com prestação de garantias para 

obtenção de financiamentos, funções que iniciou em Janeiro de 1993 e terminou em 

Dezembro de 2004 34. 

  

68º. 

A “CC” era ainda, legal e estatutariamente, representada e obrigada por GGGG e 

BB, excepto quando delegavam por procuração com poderes específicos essa 

representação num procurador 35. 

                                                           
33

 (Actas nºs. 22 e 48 do Doc 40 do Apenso-N do Nuipc 83/06 e Fls. 186 do Apenso 13 F) 

34
 (Fls. 284 e segs do Apenso 13 F) 

35
 (Artº 11º dos respectivos Estatutos) 
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69º. 

DDD, ex-empregado da “P…”, sociedade da qual FFF fora presidente do 

conselho de administração e entretanto declarada falida, foi para a “UNI” a seu convite 

e exerceu as funções de tesoureiro de caixa e de chefe dos serviços financeiros/director 

financeiro, entre 1994 e 2004, período durante o qual o mesmo: 

- Estabeleceu contactos com os bancos e efectuou a verificação de saldos; 

- Estabeleceu a relação com os Roc’s; 

- Acompanhou, juntamente com GGGG, as realizações de capital social; 

- Geriu a tesouraria (bancos, numerário, pagamentos); 

- Preparou conjuntamente com EEE a emissão de cheques, posteriormente 

assinados por BB e GGGG; 

- Reembolsou RR de todas as despesas que realizava, nomeadamente, com os 

reconhecimentos notariais, realização de escrituras; 

- Determinou que todas as quantias entregues por, BB, RR e FFF/NNNNNN ou 

das sociedades que dominavam, à “CC”, fossem contabilisticamente creditados na 

conta 26, como se de empréstimos destes accionistas à “CC” se tratassem; 

- Pagou ou determinou o pagamento de todo o tipo de despesas particulares 

realizadas por FFF, BB e RR ou de outros pertencentes à estrutura da “CC”, desde que 

por eles fosse determinado, maioritariamente efectuados em numerário e cujas facturas 

justificativas fazia registar ou mandava registar posteriormente numa conta de classe 6 

– custos 36.   

70º. 

OOOOOO, foi aluna da DD, a convite de FFF exerceu as funções de 

administrativa e quando ingressou na direcção de recursos humanos passou a gerir 

contratos e a processar salários, onde se manteve até finais de 2004. Em todo o tempo 

prestou apoio administrativo a DDD. Para além disso, foi nomeada para os corpos 

sociais de algumas das sociedades de BB ou actuou, por conta dele, como gestora de 

negócios 37. 

                                                           
36

 (Acta nº. 22 do Doc 40 do Apenso 5 ao Nuipc 83/06, fls. 6 a 14 do Apenso L) 

37
 (Fls. 15 a 17 do Apenso 10-L) 
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71º. 

SSSS, a convite de FFF exerceu as funções de assessor da direcção, sendo 

secretário da assembleia-geral, elaborou planos de viabilização económico financeiros 

e redacção das actas da Direcção. Para além disso, foi nomeado para os corpos sociais 

de algumas das sociedades de BB e/ou da “família …” 38. 

 

72º. 

BBBBB, filha de FFF, ingressou na “CC” e aí exerceu as funções de auditora de 

contabilidade e, posteriormente, as de directora de pessoal. Entre Dezembro/Janeiro de 

2004/2005 e Outubro/Novembro de 2005 coadjuvou BB na área financeira. 

Esteve suspensa de funções entre Outubro/Novembro de 2005 (após a entrada do 

grupo dos “Angolanos” como adiante se exporá), sendo-lhe instaurado processo 

disciplinar e no dia 1 de Abril de 2006 a nova direcção da “CC” decidiu a anulação 

daquele processo e a respectiva reintegração 39. 

 

73º e 74º 

PPPPPP, filho de FFF, depois de terminar o curso de gestão na “UNI”, o que 

aconteceu em 1995/96, ingressou como assistente na “UNI”, assumindo em 1997 a 

direcção de “Marketing” e, a partir de 2004/2005 assumiu a expansão Internacional da 

“UNI”, à excepção da referente a Santa Catarina, Brasil.  

Para além disso, em 1993/1994 foi gestor, juntamente com a irmã OOOOOO 

(também filha de FFF) do “centro de cópias” da Universidade, através da sociedade, a 

seguir identificada. Assim: 

 

75º. 

Para tanto, no dia 27 de Setembro de 1993 foi constituída a sociedade “H... – 

Actividades Logístico-Culturais, Lda”, tendo como objecto social “o comércio de 

                                                           
38

 (Fls. 96, 186 e 192 do Apenso 13 F e Doc 40 do Apenso N do Nuipc 83/06) 

39
 (Acta nº. 2, a fls. 3 e 4 do Apenso 19-B)  
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livraria, papelaria, actividades de reprodução de cópias, reprografia….”, da qual foi, 

conjuntamente, com a sua irmã OOOOOO, sócio-gerente 40. 

   

76º. 

O capital no valor de 400.000$00, estava dividido em duas quotas, no valor de 

190.000$00 (€ 947,72) e 210.000$00 (€ 1.047,48), pertencentes ao HHH e OOOOOO, 

respectivamente. 

  

77º. 

Em 10 de Maio de 1994 e 24 de Março de 1997, OOOOOO e PPPPPP 

renunciaram à gerência. 

 

78º. 

A qual passou, a partir de 24 de Março de 1997, a ser exercida unicamente por 

FFF. 

 

79º. 

Em 12 de Setembro de 2007, PPPPPP e OOOOOO transmitiram aquelas quotas 

à “CC” e em 12 de Novembro de 2007 foi registada a dissolução e encerramento da 

liquidação e cancelamento da matrícula da sociedade “O H...” 41. 

 

80º. 

AAAAAA, é licenciado em Direito e leccionou na “UNI”. Para além disso, 

exerceu mandato forense, em representação pelo menos de, FFF, “GGG”, “BB” e CC, 

agindo contra os interesses da “CC” – ao subscrever a transacção referida nos artigos 

1165º a 1167º - e não emitindo os recibos correspondentes aos valores que a mesma 

lhe pagou. 

 

81º. 

                                                           
40

 (Apenso 30L) 

41
 (Fls.12 a 15 do Apenso 30 L) 
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QQQQQQ, foi aluno da “UNI” e depois de terminar o curso de direito em 

1997/98 foi convidado para leccionar, o que fez até 2007. Depois de terminar o estágio 

da advocacia passou a reconhecer as assinaturas que constavam de procurações e/ou 

de outros documentos bem como a certificar fotocópias de actas. 

 

82º. 

Todos agiram sob as ordens e instruções de BB. 

 

83º. 

                                        (Não provado.) 

 

84º a 87º 

RR mantinha boas relações com RRRRRR, ajudante principal no 15º Cartório 

Notarial de Lisboa até Julho de 2005, e com SSSSSS, 2ª ajudante do mesmo cartório, 

desde 1977 até Julho de 2005, de onde transitou para a Conservatória de Registos 

Centrais e depois para o 25º Cartório Notarial de Lisboa, às quais (RR) retribuía os 

favores feitos, como autenticação de documentos, reconhecimentos e escrituras - que 

adiante se descreverão, - com dinheiro, almoços e ofertas como telemóveis. 

  

88º a 94º 

UUUUUU iniciou funções na Caixa ... em 1994 e a partir de 2000, promovido a 

subgerente, foi responsável pelo balcão e subordinado de TTTTTT, competindo-lhe 

além do mais, recepcionar os documentos de abertura de conta e concessão de 

créditos, e emitir pareceres a submeter ao gerente, assinar garantias bancárias e 

representar a Caixa em escrituras públicas. 

TTTTTT iniciou funções na Caixa ... em 1999 como subgerente, sendo 

promovido a gerente no ano imediato, e a quem cabia além do mais, recepcionar os 

documentos necessários à abertura das contas e concessão de crédito, controlar os 

ratios prudenciais e dá-los a conhecer à Direcção para aprovação, aprovar empréstimos 

até 12.500 euros, permitir os descobertos em conta, assinar garantias bancárias e 

representar a Caixa em escrituras públicas. 
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VVVVVV apresentou UUUUUU e TTTTTT a RR, que por sua vez os 

apresentou a BB. 

A partir de então a BB, CC e RR, como clientes da ..., passaram a ter da parte de 

TTTTTT e de UUUUUU um tratamento de favor: com concessão de créditos sem 

garantias; contas a descoberto; emissão de garantias bancárias sem autorização da 

direcção; e financiamentos através de contas bancárias abertas em nome de terceiros e 

sem conhecimento destes (NNNNNN, BBBBB e XXX). 

TTTTTT e UUUUUU actuaram a troco do ganho de dinheiro, almoços e jantares 

em restaurantes e hotéis de Lisboa e de outras ofertas como viagens e lugares do 

camarote de que RR era titular no estádio do Sporting Clube de Portugal, onde 

assistiam a jogos de futebol.  

 

95º. 

Em 23 de Setembro de 1993, em Assembleia-geral, foi deliberado o aumento do 

capital social para 30.000.000$00 (€ 149.639,73) e alterar parcialmente o contrato 

social (ao art. 4º). 

 

96º. 

Em 28 de Fevereiro de 1994 foi outorgada no 17º C.N. de Lisboa, a escritura de 

aumento de capital, sendo a “CC” representada por GGGG 42. 

 

97º. 

Foi efectuado um reforço de 20.000.000$00 (€ 99.759,58), realizado em 

dinheiro, por entrada na “Caixa Social” e foram emitidas 20 mil acções de 1.000$00 (€ 

4,99)/cada, subscritas pelos accionistas: 

 

[…] 

Identificação Nº de 

Acções 

Total 

                                                           
42
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H – Sociedade Independente de Participações e Gestão, Lda. 9.800 14.700 

AA  718 1.049 

GGGG 1.012 1.330 

OOOO 694 1.012 

PPPP 694  

QQQQ 376 694 

XXXXXX 318 636 

NNNN 694  

RRRR 694  

LLLL 376  

BB 692  

RR 978  

TTTT 318  

UUUU 318  

VVVV 318  

YYYYYY 2.000  

 

 

98º. 

Passando o capital social para 30.000.000$00 (€ 14.963,94), representado por 30 

mil acções de 1.000$00 (€ 4.99) cada. 

 

99º. 

O segundo Aumento do Capital Social da CC:  

A 27 de Janeiro de 1994, foi deliberado em Assembleia-geral o aumento de 

capital social da CC para 100.000.000$00 (€ 49.879,79). 

 

100º. 

A 21 de Dezembro de 1994, foi outorgada no 17º C.N. de Lisboa, a escritura de 

reforço de capital e alteração parcial do contrato social (aos arts. 2º, 4º, 5º/1, 6º/2, 7º e 

12º/1) - registado na C.R.Com. a 02.11.1995, por RR. 

 

101º. 
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O capital social foi aumentado de 30.000.000$00 (€ 149.639,37) para 

100.000.000$00 (€ 498.797,90), representado por 100.000 acções de 1.000$00/cada. 

 

102º. 

A CC foi representada na Escritura Pública por, GGGG, segundo a qual foi 

efectuado um reforço de Esc. 70.000.000$00 (€349.158,53) realizado em dinheiro, por 

entrada na Caixa Social 43. 

  

103º. 

As 70 mil novas acções foram subscritas por: 

 

Identificação Nº de Acções 

H – Soc Ind Part e Gestão, Lda 31.300 

AA  1.452 

GGGG 1.370 

NNNN 814 

RRRR 814 

BB 990 

RR 704 

JJJJ 10.760 

ZZZZ 9.833 

ZZZZZZ 130 

YYYY 9.833 

GGG – Empresa de Construção,SA 2.000 

TOTAL 70.000 

 

 

104º. 

Em 24 de Março de 1994, em Conselho Geral da CC, foram aprovadas as contas 

referentes ao exercício de 1993 44. 
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 (Fls. 75 a 82 do Apenso 3-C) 
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 (Acta nº. 3 do Conselho Geral, fls. 100 do Apenso 3-C) 
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105º. 

Compareceram, ou estiveram representados, nessa Assembleia-geral os 

accionistas que a seguir se identificam, da seguinte forma: 

H – Sociedade Independente de Participações e Gestão, Lda., representada por 

BB e LLLL: 27.400 acções. 

AA: 1.948 acções (representada por BB, seu marido – conforme fls 85 e 

seguintes do Apenso 3-C)). 

QQQQ: 694 acções. 

GGG – Sociedade de Construções, S.A.: 2.000 acções. 

YYYY: 6.800 acções. 

GGGG: 2.230 acções. 

OOOO: 1.012 acções 

PPPP: 1.012 acções 

NNNN: 1.612 acções 

RRRR: 1.612 acções 

SSSS: 315 acções 

LLLL: 694 acções 

BB: 1.610 acções 

RR: 1.500 acções 

AAAAAAAA: 636 acções 

UUUU: 636 acções 

VVVV: 636 acções 

YYYYYY: 8.800 acções 

ZZZZ: 6.800 acções 

ZZZZZZ: 96 acções 

 

106º. 

Em 17 de Dezembro de 1971 foi constituída a sociedade anónima “GGG”, tendo 

por objecto “Compra para venda de prédios rústicos e urbanos, a construção de prédios 
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urbanos para venda e, em geral, a industria de construção civil em qualquer das suas 

modalidades e a realização de empreendimentos de obras públicas e particulares” 45. 

 

107º. 

O capital social no montante de € 99.800,00 mostra-se dividido pelos seguintes 

accionistas 46: 

 

- FFF, BBBBB, BBBBBBB, HHH e “E...”. 

 

108º. 

A sociedade obriga-se com a assinatura de dois administradores, sendo um deles 

sempre o presidente do conselho de administração ou o administrador-delegado. 

 

109º. 

A Administração é exercida por um conselho de administração composto por três 

membros eleitos de 3 em 3 anos, sendo designado entre os membros um presidente e 

um administrador-delegado. 

 

110º. 

Para o triénio 1993/1995 foram eleitos como membros do Conselho de 

Administração: 

- AA– Presidente; 

- BB – Administrador-delegado; 

- XXXXXX – vogal. 

 

111º. 

Para o triénio 1996/1999 foram eleitos como membros do Conselho de 

Administração: 

- AA – Presidente; 

                                                           
45

 (Fls. 9332 a 9347 do Apenso 29º e Fls. 13.417 a 13.421 do 43º Volume) 

46
 (Apenso 24-G) 
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- BBBBB – Vogal (renuncia em 11/05/96) 

- HHH – Vogal (renuncia em 11/05/96). 

 

112º. 

Para o mesmo triénio 1996/1999 foram eleitos como membros em substituição 

dos membros que renunciaram Conselho de Administração: 

 

- CCCCCCC – Vogal;  

- GGGGG – vogal. 

 

113º. 

Por deliberação de 30 de Março de 2002 foram eleitos para membros Conselho 

de Administração para o triénio (2002/2004): 

- AA – Presidente; 

- GGGGG – Administrador-delegado (renuncia em 15/05/2006); 

- DDDDDD (renuncia em 01/04/2006). 

 

114º. 

Por deliberação de 28 de Junho de 2006, FFF foi designado como Administrador 

Único. 

115º. 

              (Respondido adiante no artº 118º da acusação) 

 

116º. 

A escritura de aumento de capital da “CC” foi outorgada no Cartório Notarial de 

Odivelas a 28/12/1995, sendo a “CC” representada por GGGG que declarou que o 

referido montante, totalmente realizado em dinheiro, “já deu entrada na caixa social” e 

alterado o artº 4º dos estatutos, registado na CRComercial a 09/01/1996, apresentado 

por RR 47. 
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117º. 

Foi efectuado um reforço de 100.000.000$00 (€498.797,90), mediante a emissão 

de 100 mil acções de 1.000$00 (€4,99) cada, subscritas pelos seguintes accionistas: 

 

[…] 

 

118º. 

Em 23 de Março de 1995, em Assembleia-geral da CC 48, presidida por PPPP, foi 

deliberado o aumento do respectivo capital social de 100.000.000$00 (€ 498.797,90) 

para 200.000.000$00 (€ 997.595,79), a realizar até 31.12.1995, mediante a emissão de 

100.000 novas acções de 1.000$00 (€  4,99) cada 49. 

 

119º. 

Este aumento foi justificado por GGGG, que referiu ser a única forma de 

financiar a “UNI”, que contava ainda com escasso número de alunos (525), já não 

sendo possível obter financiamentos em condições favoráveis 50. 

 

120º. 

Em 3 de Abril de 1967 foi constituída a sociedade por quotas “E... – 

Participações Financeiras, Lda” e em 15 de Setembro de 1993 foi transformada em 

sociedade anónima 51.  

 

121º. 

Tendo por objecto social a “Participação na constituição e ou exploração de 

actividades económicas de qualquer âmbito que sejam e assumam elas a actividade 

                                                           
48

 (Acta (n.º 7), fls. 34 e ss., Ap. 3-B) 

49
 (Escritura de Aumento de Capital, fls. 13 e ss., e da Acta n.º 7, fls. 34 e ss., todas do Ap. 3-C) 

50
 (Fls. 34/40 do Apenso 3-C) 

51
 (Fls. 17 a 24 do Apenso 30-B - I Volume) 
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empresarial regular ou se limitem a simples empreendimentos de ocasião; a gestão de 

bens móveis ou imóveis de qualquer natureza e propriedades próprias ou alheias”. 

 

122º. 

Na mesma data, ou seja, em 15 de Setembro de 1993, o capital social foi também 

aumentado de um milhão de escudos para cinco milhões e duzentos mil escudos, assim 

divididos: 

- Esc. 3.150.000$00 (€15.712,13) – FFF 

- Esc. 1.150.000$00 (€5.736,18) – AA  

 

123º. 

Porém, a parte de FFF foi dividida da seguinte forma: 

- Esc. 26.000$00 (€129,69) – FFF; 

- Esc. 78.000$00 (€389,06) – AA  

- Esc. 3.692.000$00 (€18.415,62) – BB 

- Esc. 52.000$00 (€259,37) – EEEEEEE 

- Esc. 52.000$00 (€259,37) – FFFFFFF 

Passando BB, consequentemente, a sócio maioritário. 

 

124º. 

Em 30 de Dezembro de 2000 foi, de novo, aumentado o capital social que passou 

de Esc. 5.200.000$00 (€ 25.937,49) para Esc. 10.024.144$00 (€ 50.000,22) e 

redenominado o capital social expresso em Escudos para o valor equivalente em 

Euros, através do método da alteração unitária. 

 

125º. 

Passando para € 50.024,00 a totalidade do capital social, dividido em 5.200 

acções, no valor nominal de €9,62, representadas por títulos de 1, 10, 50 e 100 acções 

ao portador.  

 

126º. 



S. R. 
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 

156 
 

Em 7 de Dezembro de 1995, foi deliberado em Assembleia-geral da CC o 

aumento do respectivo capital social para 400.000.000$00 (€ 1.995.191,59). 

 

127º. 

A escritura de aumento de capital foi outorgada no Cartório Notarial de Odivelas 

a 18 de Junho de 1996, sendo a “CC” representada por GGGG que declarou que o 

referido montante “já deu entrada na caixa social” 52. 

 

128º. 

Assim, foi efectuado um reforço de 200.000.000$00 (€997.595,79), mediante a 

emissão de 200.000 acções de 1.000$00 (€4,99) cada, subscritas pelos seguintes 

accionistas: 

 

[…] 

 

 

129º. 

A 25 de Junho de1996 foi registado este aumento de capital por RR. 

 

130º. 

Em 19 de Dezembro de 1997, foi deliberado o aumento do Capital Social da CC 

(Acta n.º 14), para 500.000.000$00 (€ 2.493.989,49). 

 

131º. 

A escritura de aumento de capital foi outorgada no 15º Cartório Notarial de 

Lisboa a 16 de Dezembro de 1998, sendo a “CC” representada por GGGG que 

declarou que o referido montante foi realizado em numerário 53. 

 

132º. 

                                                           
52
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Assim, foi efectuado um reforço de 100.000.000$00 (€ 498.797,90), mediante a 

emissão de 100.000 acções de 1.000$00 (€ 4,99) cada, subscritas pelos seguintes 

accionistas: 

 

[…] 

 

 

133º. 

Em 13 de Setembro de 1999 foi registado este aumento do capital social da CC 

por RR. 

  

134º. 

Em 17 de Outubro de 2001 foi outorgada no 6º Cartório Notarial a escritura 

pública de reforço de capital, passando de 500.000.000$00 (€ 2.493.989,49) para 

1.000.000.000$00 (€ 4.987.978,97), sendo a “CC” representada por GGGG, que 

declarou já se encontrar realizado o montante de Esc. 375.000.000$00 (€ 

1.870.492,11), em numerário, devendo o remanescente 125.000.000$00 (€ 

623.497,37) ser realizado no prazo de cinco anos a contar da referida deliberação e 

cujos subscritores não estão identificados nesta escritura nem na acta referente a esta 

decisão 54. 

 

135º. 

Em 16 de Julho de 2002 foi outorgada no 6º Cartório Notarial a escritura pública 

de reforço de capital e redenominação automática, passando de € 4.987.978,97 para € 

5.000.000,00, através do reforço de € 12.021,03, pela modalidade de incorporação de 

reservas legais e através da renominalização das acções para o valor nominal de € 

5,00, cada uma, sendo a “CC” representada por GGGG 55. 

 

136º. 
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O capital social passou, assim, para € 5.000.000,00, realizado quanto a € 

4.376.502,63, representado por 1.000.000 de acções com o valor nominal de € 

5,00/cada. 

 

137º. 

Não havia contabilidade regularmente organizada nem certificação de contas por 

revisor Oficial de Contas externo à sociedade. 

 

138º. 

Subscritores do aumento do capital social 56. 

 

Na conta corrente das diversas sub-classes da conta 2642 (Subscritores de 

Capital) do ano de 2001, identificaram-se os subscritores de capital, os montantes de 

subscrição e respectivas percentagens relativamente ao total (500.000.000$00). 

Assim: 

 

[…] 

 

139º. 

Decorre dos saldos iniciais dos extractos de conta corrente de todas as sub-

classes da conta 2642-Subscritores de Capital que foi realizado capital social no 

montante total de 125.000.000€ em anos anteriores a 2000, o qual foi realizado pelas 

seguintes entidades e montantes: 

[…] 

 

140º. 
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 (Contas do POC – 264/Subscritores de Capital; 25/Suprimentos; 261/Imobilizado; 
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Forma de realização do capital social em 1999 57: 

[…] 

 

141º. 

Durante o ano de 2000, foram realizados mais 125.000.000$00 relativos ao 

referido aumento de capital social subscrito (500.000.000$00). Assim, cada uma das 

entidades abaixo identificadas realizou nesse ano o montante que segue: 

[…] 

142º. 

Forma de realização do capital social em 2000 58. 

 

[…] 

143º. 

Assim: 

[…] 

A H, durante o ano de 2000, realizou 64.388.000$00 referentes a capital social, o 

que fez da forma que segue: 

- 3.500.000$00 - por conversão de créditos da conta corrente de adiantamentos 

de órgãos sociais pertencente a BB, através da conta 26 como se de empréstimos à CC 

se tratassem. 
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- 10.608.250$00 - são provenientes de uma conta de custos diferidos referentes a 

publicidade a realizar no futuro, e que nunca foram realizados – conta …, .  

Esta conta compreende custos que se deveriam reconhecer em anos posteriores, 

não sendo, consequentemente, apropriado utilizá-la para a declarada “realização de 

capital”.  

Isto significa que o H realizou 10.608.250$00 de capital, por conta de créditos 

futuros referentes a também futuros serviços de publicidade que esta prestaria, os 

quais nunca foram prestados. 

O restante foi realizado através de depósitos bancários: 

- Depósito na conta da … nº … pertencente à CC em 16/3/2000 no valor de 

2.279.750$00 que é uma parte de um depósito total de 10.000.000$00. 

- Depósito na conta do … nº … pertencente à CC em 22/3/2000 no valor de 

10.000.000$00. 

- Depósito na conta da … nº … pertencente à CC em Maio do ano de 2000 no 

valor de 11.000.000$00. 

- Depósito na conta do … nº … pertencente à CC em Maio do ano de 2000 no 

valor de 13.000.000$00. 

- Depósito na conta da … nº … pertencente à CC em Maio do ano de 2000 no 

valor de 4.000.000$00. 

- Depósito na conta do ... nº … pertencente à CC em Maio do ano de 2000 no 

valor de 10.000.000$00. 

 

144º. 

[…] 
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BB realizou 9.079.000$00 referentes a capital social no ano de 2000.  

145º 

Desse total, 4.974.000$00, é proveniente da atribuição executada por DDD a 

favor de BB, nos termos referidos na resposta ao artº 69º da acusação, a título da 

pretensa conversão de créditos registados na conta 26 (…), como se de empréstimos à 

CC se tratassem. 

146º. 

O restante foi realizado através de dois depósitos bancários na conta da … nº … 

pertencente à CC, conforme acima se descreve. 

Um dos depósitos atrás referidos, no montante de 3.380.000$00, é parte de um 

depósito total de 10.000.000$00 – o qual tem origem no cheque nº …, constante de fls 

514 e 515 do 2º volume ao apenso XIV dos presentes autos, sacado sobre a conta nº … 

do …, titulada por BB - o qual foi também utilizado para realizar capital social de 

outras pessoas e sociedades como, a seguir, se demonstrará. 

 

147º. 

[…] 

Donde resulta que, AA realizou 1.584.000$00 referentes a capital social, através 

de um depósito bancário na conta da CGD nº … pertencente à CC em 16/3/2000. Este 

valor é parte do mencionado (resposta ao artº 146º da acusação,) supra - depósito total 

de 10.000.000$00, efectuado por BB. 

 

148º. 
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[…] 

Donde resulta que também, GGGGG realizou 229.000$00 referentes a capital 

social, através de um depósito bancário na conta da … nº … pertencente à CC em 

16/3/2000. Este valor é parte do mencionado depósito total de 10.000.000$00, 

efectuado por BB. 

149º. 

[…] 

 

XXX realizou 31.500$00 referentes a capital social, através de um depósito 

bancário na conta do Banco … nº … pertencente à CC. Esse valor é parte de um 

depósito total de 613.000$00. O restante do depósito de 613.000$00 serviu para 

realizar capital de GGGGGGG. 

150º. 

[…] 

Também a GGG realizou 1.574.750$00 referentes a capital social, através de um 

depósito bancário na conta da … nº … pertencente à CC em 16/3/2000. Este valor é 

parte do mencionado depósito total de 10.000.000$00, efectuado por BB. 

 

151º. 

[…] 

A E... realizou 952.500$00 referentes a capital social, através de um depósito 

bancário na conta da … nº … pertencente à CC em 16/3/2000. Este valor é parte do 

mencionado depósito total de 10.000.000$00, efectuado por BB. 

152º. 
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[…] 

RR realizou 20.000.000$00 referentes a capital social, através de um depósito 

bancário na conta do Banco … nº .. pertencente à CC, vide fls. 326 do apenso LXXI. 

153º. 

[…] 

A realização do capital social de YYYYY no valor de 500.000$00 foi feita 

através da pretensa conversão de créditos registados na conta 26, efectuada por DDD a 

seu favor, proveniente da conversão de dívidas de honorários da BB a JJJJJJJ. 

154º. 

[…] 

 

 

A realização do capital social de GGGG de 6.334.500$00 foi feita através de um 

depósito bancário do mesmo na conta do … nº … pertencente à CC, cfr. fls. 144 e 145 

do Apenso XCVII. 

155º. 

[…] 

A realização do capital social de DDD realizou, no ano de 2000, foi feita através 

de uma atribuição executada pelo próprio DDD, a título de pretensa conversão de 

créditos registados na conta 26 (2681121).  

156º. 

Porém, aquando da transferência do montante de realização a conta corrente em 

nome de DDD era devedora à CC, só se tornando credora através do movimento pelo 
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próprio registado na contabilidade em 31/12/2000 de 3.000.000$00 referentes a 

honorários, quando, na verdade àquela data a conta tinha saldo devedor. 

157º. 

Donde resulta que foram convertidos créditos em capital social, que à data da 

realização não existiam. 

158º. 

[…] 

A realização do capital social de DDDDD, no ano de 2000, através de uma 

transferência da conta corrente na contabilidade da CC em seu nome. Aquando da 

transferência do montante de realização, a conta corrente em nome de DDDDD era 

devedora à CC, só se tornando credora através de um movimento registado na 

contabilidade em 31/12/2000 de 15.000.000$00 referente a honorários.  

159º. 

Donde resulta que foram convertidos créditos em capital social, que à data da 

realização não existiam. 

160º. 

[…] 

 

A realização do capital social de GGGGGGG foi feita através de um depósito 

bancário na conta do Banco … nº … pertencente à CC. Esse valor é parte do depósito 

total de 613.000$00, já atrás referido aquando da realização de capital de XXX. 

 

161º. 
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[…] 

 

A realização do capital social de HHHHHHH, no ano de 2000, foi feita através 

de uma atribuição executada por DDD, relativa a uma transferência da conta corrente 

na contabilidade da CC, a qual, aquando da transferência do montante de realização, 

era devedora à CC - só se tornando credora através de um movimento registado na 

contabilidade em 31/12/2000 de 1.900.000$00 (€ 9.477,16) referente a uma 

transferência da conta corrente da FAL, como fornecedora de imobilizado. 

162º. 

Donde resulta que foram convertidos créditos em capital social, que à data da 

realização não existiam. 

163º. 

[…] 

A realização do capital social de IIIIIII foi feita através de um depósito bancário 

(cheque nº … da conta nº … da CGD) na conta da … nº … pertencente à CC. 

164º. 

[…] 

 

A realização do capital social de LLLLLLL, no ano de 2000, foi feita através de 

uma atribuição executada (com referência à conta 2671076) por DDD, relativa a uma 

transferência da conta corrente existente na contabilidade da CC, como se de um 

empréstimo se tratasse, a qual, aquando da transferência do montante de realização de 

capital era devedora à CC - só se tornando credora através de um movimento registado 

na contabilidade em 31/12/2000 de 5.746.136$00 referentes a honorários.  

165º. 
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Donde resulta que foram convertidos créditos em capital social, que à data da 

realização não existiam. 

166º. 

[…] 

A realização do capital social de OOOO foi feita através da atribuição, executada 

por DDD, da pretensa conversão de créditos existentes a seu favor relativos a 

honorários registados na conta 261105. 

167º. 

As entidades, a seguir identificadas, realizaram capital social através de 

depósitos bancários na conta do Banco … nº …. pertencente à CC. Assim: 

168º. 

[…] 

169º. 

[…] 

 

170º. 

[…] 

 

171º. 

[…] 

172º. 

[…] 
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173º. 

Foram identificadas entradas de capital de MMMMM (10.000.000$00) e a 

MMMMMMM (1.000.000$00) por estas terem sido consideradas pela contabilidade 

no ano de 1999 mas entregues em 2000 (cfr. o Quadro na Resposta ao artº 142º da 

matéria provada). 

174º. 

Durante o ano de 2001, deveriam ter sido realizados mais 125.000.000$00 

relativos ao aumento de capital social subscrito (500.000.000$00). 

Porém, cada uma das entidades abaixo identificadas realizou nesse ano o 

montante que segue: 

[…] 

(Os montantes da realização do capital social do H e o do total são diversos do 

que constava da acusação, - que eram de 63.172.000$00 e de 91.352.000$00 

respectivamente - cfr. resposta adiante aos artºs 176º e 177º da acusação.) 

175º. 

Forma de realização do capital social em 200159. 

[…] 

176º e 177º 

 

A diferença (resposta ao artº 174º supra) entre o valor subscrito (91.352.000$00) 

e o realizado acima identificado (87.458.750$00) justifica-se, como a seguir se diz, 
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com os montantes de (3.818.250$00 e 75.000$00), efectuados por transferência de 

capital já realizado em anos anteriores (1999) de BB e OOOO para a H. 

Assim: 

[…] 

O “H” realizou, neste ano o capital social subscrito no ano de 2001, através da 

conversão de créditos existentes por parte das entidades supra identificadas. Sendo 

que: 

- 43.278.750$00 provêm de uma conta em nome de BB de adiantamentos dos 

órgãos sociais à sociedade, que se caracteriza pela existência de diversos movimentos 

de entradas e saídas de dinheiro e cujo saldo contabilístico é favorável para BB em 31 

de Dezembro de 2001 (52.663.810$00/€262.685,98). 

 

- 16.000.000$00, provêm de uma dívida da CC registada na conta de “Outros 

devedores e credores”, em nome de AA, constando do extracto de conta corrente que 

esta é proveniente de três movimentos de depósito na conta de bancos da contabilidade 

“...-8410001”: 

- 5.000.000$00 (€ 24.939,89) em Fevereiro de 2001; 

- 4.500.000$00 (€ 22.445,91) em Abril de 2001; 

- 6.500.000$00 (€ 32.421,86) em Abril de 2001. 

 

178º. 

[…] 
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O montante de 3.380.000$00, de realização de capital efectuada no ano de 2001 

é resultante da atribuição executada por DDD, da pretensa conversão de créditos 

registados na conta 26 de Adiantamentos de Órgãos Sociais em nome de BB, a qual, 

como já se disse, incorpora uma série de movimentos de entradas e saídas de dinheiro, 

e como de empréstimos se tratassem. 

179º. 

[…] 

O valor realizado relativo a capital social subscrito por AA no ano de 2001 é 

resultante da atribuição executada por DDD, da pretensa conversão de crédito 

registado na conta 26 de Adiantamentos de Órgãos Sociais em nome de BB, como se 

de empréstimos se tratasse. 

 

180º. 

[…] 

 

O valor realizado relativo a capital social subscrito por GGGGG no ano de 2001 

é resultante da atribuição executada por DDD, da pretensa conversão de crédito 

registado na conta 26 da conta de Adiantamentos de Órgãos Sociais em nome de BB, 

como se de empréstimos se tratasse. 

181º. 

[…] 

O valor realizado relativo a capital social subscrito por XXX no ano de 2001 é 

resultante de um depósito do mesmo na conta de bancos da contabilidade “BCP conta 

nº 233484724. 

182º. 
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[…] 

O montante realizado relativo a capital social subscrito pela GGG no ano de 

2001 é resultante da atribuição executada por DDD, da pretensa conversão de créditos 

registados na conta 26 de Adiantamentos de órgãos sociais em nome de BB. 

183º. 

[…] 

O montante realizado relativo a capital subscrito pela E... no ano de 2001 é 

resultante da atribuição executada por DDD, da pretensa conversão de créditos 

registados na conta 26 (26291101) de Adiantamentos de órgãos sociais em nome de 

BB, como se de empréstimos se tratassem. 

184º. 

[…] 

A realização de capital social subscrito por parte de RR durante o ano de 2001, é 

resultante da atribuição executada por DDD, da pretensa conversão de créditos 

registados na conta 26 (2681079 “RR”).  

185º. 

                                               (Não provado) 

 

186º. 

[…] 

A realização de capital subscrito, por parte de YYYYY, no ano de 2001, é 

resultante da atribuição executada por DDD, da pretensa conversão de créditos 

registados na conta 26 (…) que esta tinha provenientes remunerações em dívida. 
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187º. 

[…] 

A realização de capital subscrito, por parte de GGGG, no ano de 2001, é 

proveniente de um depósito do mesmo na conta do … nº … pertencente à CC em 

Junho de 2001. 

188º. 

[…] 

A realização de capital subscrito por parte de, DDD, no ano de 2001, é resultante 

da atribuição executada por DDD, da pretensa conversão de créditos registados na 

conta … provenientes remunerações em dívida. 

189º. 

Os montantes realizados pelas entidades abaixo identificadas são resultantes da 

atribuição executada por DDD, da pretensa conversão de créditos registados na conta 

26, como se da conversão de dívidas de honorários que estas entidades tinham com a 

CC se tratasse: 

190º. 

[…] 

                   191º.     

[…]       

       

                   192º.     

[…]     

                     193º.     

 

[…]     

       

       

       

       

                 194º.     

[…]     
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A realização de capital por parte de ZZZZZZ é resultante da atribuição 

executada por DDD, da pretensa conversão de créditos registados na conta 26, como 

se da conversão de dívidas de honorários de JJJJJJJ à CC se tratasse. 

195º. 

[…] 

A realização de capital por parte de GGGG é resultante de um depósito do 

mesmo na conta do … nº … da CC, em Junho de 2001. 

196º. 

Dos balancetes analíticos de 31 de Dezembro dos anos de 2002 e 2003, ou seja, 

nos saldos finais das diversas subcontas da conta “264 - Subscritores de capital” há 

uma diminuição da dívida dos sócios relativas à subscrição de capital social. 

Assim: 

[…] 

197º. 

[…] 

 

198º. 

Até ao final do ano de 2001 o registo contabilistico indica que as entidades 

subscritoras realizaram um total de 341.352.000$00 (€1.702.656,60), dos 

500.000.000$00 (€2.493.989,49), relativos ao aumento de capital social ocorrido em 

2001, faltando, consequentemente, realizar nesse ano e nos termos da escritura de 17 

     



S. R. 
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 

173 
 

de Outubro de 2001, (a qual dispunha que 125.000.000$00 seriam a realizar em cinco 

anos) 138.648.000$00 60.  

[…] 

199º. 

Porém, o relatório de auditoria do exercício de 2001 diz expressamente que nessa 

altura faltava realizar 162.541.000$00 61. 

 

200º, 201º e 202º 

(Não respondidos por conclusivos e versarem matéria de direito) 

 

203º. 

Todas as escrituras acabadas de descrever e realizadas em 28 de Fevereiro 

de 1994, 21 de Dezembro de 1994, 28 de Dezembro de 1995, 18 de Junho de 1996, 

16 de Dezembro de 1998 e 17 de Outubro de 2001entre 1993 e 2001, referentes 

aos aumentos e reforços de capital social da “CC” dizem expressamente que os 

montantes aí identificados foram realizados em numerário que deram entrada na 

“Caixa Social” – com ressalva da escritura de 17 de Outubro de 2001 em que 

parte do aumento do capital social seria realizado em cinco anos (cfr. resposta 

supra ao artº 198º da acusação). 

 

204º e 205º 

Ao invés do aí referido expressamente, tal numerário nunca deu entrada na 

caixa social. 
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Como acabado de descrever, entre 1994 e 2001, parte do capital social foi 

considerado como realizado, por atribuições executadas ou mandadas executar 

por DDD, com 62: 

- dinheiro da própria “CC”/“UNI”; 

- dinheiro que entrou nas contas 26, respectivamente de BB e RR, como se 

de empréstimos de sócios se tratassem, mas que resultava de valores que estes 

obtiveram da própria “CC” e dos denominados “investidores” em aplicações 

financeiras; 

- conversão de créditos, relacionados com salários em dívida; 

- conversão de créditos, relacionados com prestação de serviços futuros, 

nunca foi realizados; 

- em 1994, por conversão de dívidas, relacionados com as rendas devidas 

pela ocupação do edifício sito na Rua …, em … de que JJJJ era dono e onde 

funcionou inicialmente a “UNI”. 

 

206º. 

As realizações de capital social por conversão dos supra aludidos créditos, 

considerados como bens diferentes de dinheiro não foram precedidas de relatório 

de um revisor oficial de contas (ROC) externo à sociedade, com vista a certificar 

os créditos e/ou dívidas. 

 

207º. 

Em 1 de Junho de 1995, a direcção da “CC”, representada pelo Presidente e 

vogal GGGG e BB, respectivamente e na presença do Chanceler, à data, FFF 

elaboraram a Acta nº. 94, através da qual registaram a decisão da “CC” comprar à 

“GGG – empresas de construções, S.A” o prédio urbano sito em …, designado por 

“Quinta do …”
 
 63: 

 

208º. 
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Tal aquisição tinha, como ali se diz, entre outros, os seguintes objectivos: 

a) Liberar a subscrição da “GGG” no aumento de capital em curso e naqueles 

que viessem a ter lugar até que se atingisse a situação do capital da “CC” apenas ser 

regularmente reforçado por força da retenção de resultados; 

b) Alcançada essa situação, proceder-se-ía à devolução à “GGG” da parte do 

valor do imóvel que não tivesse sido utilizada nas subscrições de capital da “CC” que 

houvesse feito ou, em alternativa a “CC” devolveria à “GGG” o próprio imóvel, 

realizando a “GGG” a dinheiro o somatório das subscrições feitas, actualizadas em 

qualquer caso por aplicação da taxa de desconto do Banco de Portugal. 

c) Para os fins da operação indicada na alínea b) o valor do imóvel no momento 

da liquidação da operação descrita seria o que fosse atribuído pelo Banco … para 

efeito de garantia do empréstimo que se dispusesse a conceder à “CC”, actualizado por 

aplicação da taxa de desconto do Banco de Portugal.  

 

209º. 

Tal imóvel havia sido propriedade da “P… – Armaduras para Betão, SA”, da 

qual o arguido HHH fora, no triénio 1993 a 1995, Presidente do Conselho de 

Administração. 

 

210º. 

Em 6 de Julho de 1993, ou seja, cerca de um ano e dois meses antes da data de 

apresentação do requerimento de recuperação de empresa, a sociedade “P… – 

Armaduras para Betão, SA” era dona e possuidora, entre outros, do acima identificado 

prédio urbano. 

 

211º. 

E, em 7 de Julho de 1993, por escritura de permuta outorgada por FFF, por si e 

em representação da “P…, SA” aquele cedeu a si próprio o prédio supra identificado, 

propriedade daquela sociedade, ao qual atribuiu o valor de Esc. 60.000.000$00, 

recebendo, por contrapartida, o prédio urbano correspondente ao nº. …, freguesia da 

…. 
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212º e 213º. 

O prédio sito na Avenida … estava ocupado por arrendatários antigos, os quais 

pagavam rendas de baixo valor, sendo o seu valor real inferior àquele que lhe foi dado 

na escritura de permuta – Esc. 60.000.000$00 (€ 299.278,74), ao invés do prédio 

correspondente à Quinta … que valia, à data, mais que o prédio permutado sito no nº 

… da Avenida …, em …. 

 

214º. 

FFF veio a ser acusado e condenado pela prática do crime de insolvência dolosa 

da “P… SA” 64, e para a qual contribuíram estes factos (descritos supra nas respostas 

aos artºs 210º a 213º da acusação). 

 

215º. 

Em 7 de Janeiro de 1994, FFF vendeu e a “GGG”, representada por BB, 

comprou a “Quinta do …”. 

 

216º. 

                                          (Não provado) 

 

217º. 

Assim, em consequência do decidido na referida Acta nº. 94 da Direcção da 

“CC”, por escritura de compra e venda realizada em 2 de Junho de 1995, a “GGG”, 

representada por NNNNNN (ex-mulher de FFF) e BB, na qualidade de Presidente e 

Administrador-Delegado, respectivamente vendeu à “CC”, representada por GGGG e 

pelo preço de Esc. 80.000.000$00 a Quinta do … 65. 

 

218º. 

Tal venda foi efectuada para realização do capital social da “GGG” de 

forma condicionada. 
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219º. 

A aquisição deste bem não foi previamente aprovada por deliberação da 

Assembleia Geral. 

 

220º. 

Para pagamento do dito imóvel, GGGG e BB, em representação da “CC” 

preencheram, assinaram e entregaram à “GGG” o cheque nº. …, da conta nº. … do …, 

titulada pela “CC”, datado de 15 de Julho de 1995, no valor de 80.000.000$00. 

 

221º. 

Tal cheque foi endossado por NNNNNN, em representação da “GGG” à “H” e 

HHH, em representação da “H”, endossou-o novamente e entregou-o à “CC” 66. 

 

222º. 

                                          (Não provado) 

 

223º e 224º 

O imóvel foi, entretanto, dado para realização parcial da participação da “E...” do 

capital social subscrito pela “H” ainda que, como consta da resposta ao Artº 20º, à 

data, FFF já não tinha qualquer participação nesta última sociedade porquanto cedera a 

totalidade da sua quota à “E...”. 

Tudo conforme declaração de 20 de Junho de 2004, subscrita, por BB e GGGG 

em representação da “CC”, e FFF em representação da “E...”, - a fls. 37 e 38 do 

Apenso 18-A, nos termos da qual a “… Quinta do … serviu para realização parcial da 

participação da “E...” no capital social da “H” “….” e, subsequentemente, para a 

realização parcial da participação da “E...” no capital social da “CC” ….” 67. 

 

225º. 
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Também a entrada de bens imóveis para realização de capital social não foi 

precedida de um relatório elaborado por um ROC externo à sociedade.  

 

226º. 

Entretanto, NNNNNNN liquidatário da “P…” intentou uma acção pauliana que 

ainda se encontra pendente. 

 

227º. 

Acresce que, pelo menos, em 1 de Outubro de 1999, BB, GGGG e NNNNNN 

entregaram os montantes de Esc. 7.300.000400 (€ 36.142,25), Esc. 7.300.00$00 (€ 

33.155,10) e Esc. 6.334.500$00 (€ 36.412,25), respectivamente, cujos cheques foram 

depositados na conta nº. … do …, titulada pela “CC” para realização do capital social 

68. 

 

228º. 

Sucede que tais valores foram nesse mesmo dia (1 de Outubro de 2000), 

levantados pelos mesmos, à excepção, do valor entregue por NNNNNN, cujo 

montante titulado pelo cheque nº. …, no valor de 7.300.000$00 (€ 36.412,25) foi 

emitido à ordem de “Prof. Doutor FFF” mas depositado na conta nº. …, do Banco …, 

titulada por NNNNNN 69. 

 

229º. 

Também, em 29 de Junho de 2001, GGGG entregou à “CC” a quantia de Esc. 

7.300.00$00 (€ 33.155,10) para realização do capital social e, no mesmo dia, foi 

emitido um cheque do mesmo valor que foi depositado na conta bancária por si 

titulada 70. 
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69
 (Fls. 16 do Relatório Pericial nº 1 e fls. 15 do Relatório Pericial nº 5 e fls 163 e 167 Apenso 

LXVII) 

70
 (Fls. 135 do Relatório Pericial 2) 
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Esta quantia de € 33.155,10 é resultante da soma de 2 (dois) cheques que GGGG 

entregou por si e pelo seu filho GGGG, respectivamente de 6.334.500$00 (€ 

31.596,35) e de 312.500$00 (€ 1.558,749. 

Conforme respostas aos artigos 187º e 195º e também o Relatório Pericial nº 3, 

fls. 135. 

 

230º. 

Com data de 17 de Maio de 2000, HHHHH preencheu, assinou e entregou à 

“CC” o cheque nº. …, no montante de Esc. 208.000$00 (€ 1.037,50) para pagamento 

da sua participação social, cheque esse que não foi depositado 71. 

 

231º. 

E, quanto ao 6º aumento do capital social, (cfr respostas aos artºs 198º e 199º da 

acusação, supra) cuja escritura realizada, - conforme respostas aos artigos 198º e 199º 

- no dia 17 de Outubro de 2001, refere que do aumento de 500.000.000$00 (€ 

2.493.989,49), FALtava realizar 125.000.000,00 (€ 623.497,37), o próprio relatório de 

auditoria do exercício de 2001 diz expressamente que tal não era verdade e que nessa 

altura FALtava realizar, pelo menos, 162.541.000$00 (€ 810.751,09) 72. 

 

232º. 

Durante os anos de 1999 e 2000, as contas de BB – ..., … e … – foram 

previamente provisionadas com montantes provenientes da “CC”, “CCCC”, RR e 

investidor – MM, montantes esses que cobriram, total ou parcialmente, o valor dos 

cheques que emitiu para realização do capital social da “H”, dele próprio e de 

terceiros, nomeadamente, de AA, “GGG”, GGGGG e “E...” 73 

 

233º. 

                                                           
71

 (Fls. 3 do Apenso 6B) 

72
 (Fls. 220 e 221 do Apenso 64) 

73
 (Fls. 1 a 3 do Mapa 22, fls. 6 do Mapa 20 e fls. 1 do Mapa 19, todos do Relatório Pericial nº. 

3, anexo aos nuipc’s 83/06 e 140/06) 
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Em 26 de Novembro de 2004, bem sabendo que o capital social relativo ao 

último aumento não se encontrava integralmente realizado, BB elaborou e assinou 

uma declaração, cujo registo requereu na Conservatória do Registo Comercial, 

segundo a qual, a parte que faltava realizar do capital social, no montante de € 

623.497,40 (correspondentes aos 125.000$00 do último aumento de capital) tinha sido 

integralmente realizada em dinheiro, em 31 de Outubro de 2003 74. 

  

234º. 

FFF, BB, RR, DDD e GGGG sabiam que, pelo menos, desde o 2º aumento de 

capital, realizado em 1994 até ao último, realizado em 2001, foram lavradas seis 

escrituras públicas das quais constavam que as quantias correspondentes ao capital 

social realizado tinham dado entrada em numerário na Caixa Social, o que sabiam não 

ser verdade. 

 

235º. 

Todos – referidos na resposta ao artº 234º (FFF, BB, RR, DDD e GGGG) - 

sabiam também que não tinham sido realizados relatórios por um ROC externo à 

sociedade, nos quais se deviam ter descrito os bens, identificar os seus titulares, avaliar 

os bens indicando os critérios utilizados, e por fim declarar se os valores encontrados 

atingiam ou não os valores nominais das participações sociais - com vista ao respeito 

pelo princípio da plena realização do capital social. 

 

236º. 

Os quais não foram pedidos nem executados permitindo-lhes com recurso às 

diversas manobras, acabadas de descrever, darem uma aparência de terem realizado o 

capital social da “CC”, no montante de € 5.000.000.000,00, o que sabiam não ser 

verdade. 

 

237º. 

                                                           
74

 (Fls. 273 do Apenso 3-A) 
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E, fizeram tais operações e escrituras públicas para criarem a aparência do 

integral cumprimento da obrigação legal de realização do capital social da CC, de 

modo a que aparecesse com uma melhor imagem junto do público em geral, de 

potenciais alunos e professores, de potenciais fornecedores que preferem negociar com 

empresas/sociedades que mais e melhores garantias oferecem, da Banca que utiliza o 

montante do capital social como um dos critérios orientadores para a concessão do 

“plafond” de crédito. 

 

238º. 

FFF, BB, RR, DDD e GGGG agiram mediante acordo prévio e em conjugação 

de esforços. 

 

239º. 

Bem sabendo que, dessa forma, debilitavam a credibilidade das pessoas, em 

geral, quanto à exactidão merecidas pelo narrado naquelas escrituras públicas. 

 

240º. 

Causando, assim, prejuízos à sociedade CC, o que quiseram. 

 

241º. 

FFF, BB e RR, nos anos de 1992 a 2006 declararam, a título de rendimentos, os 

seguintes montantes: 

HHH, NIF: … 

 

[…] 

 

 

 

242º. 

 

BB, NIF: … 

 

[…] 
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AA, NIF: … 

 

[…] 

 

     
 

 

 

243º. 

 

RR, NIF: … 

 

[…] 

  

 

 

FF, NIF: … 

 

[…] 

    

 
       

       

        

 

244º. 

(Conclusivo) 

 

245º. 

(Não provado) 

 

246º. 

Entre 1997 e Dezembro de 2004, BB, - cuja assinatura conjuntamente com 

GGGG permitia a movimentação de todas as contas bancárias da CC – conluiado com 

RR, iniciou uma rotação de cheques (“roulement“) das contas da CC e de outras, que 

adiante se referirão, assim como a celebração de empréstimos bancários em nome da 

CC, a fim de posteriormente dela, BB, procederem à retirada de valores para si 

próprios. 
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247º. 

BB e RR definiram uma outra estratégia que visava a obtenção de quantias 

monetárias para si próprios através da angariação de quantias monetárias junto de 

terceiros. 

 

248º. 

As quantias monetárias obtidas pelas vias descritas nos artºs 246º e 247º supra 

serviram para pagamento de despesas particulares - tais como aquisição de imóveis, 

carros, viagens, hotéis, vestuário e objectos de ourivesaria. 

 

249º e 250º 

Para levar a cabo os seus intentos descritos no artº 246º BB, de forma a 

confundir o património da CC com o dos próprios (de BB e RR) procedeu á rotação de 

cheques (“roulement “) das contas da CC e de outras e procedeu à abertura e/ou 

utlização de inúmeras contas bancárias. 

Assim: 

 

251º. 

Contas Bancárias tituladas pela “CC”: 

 

[…] 

 

252º. 

 

Contas bancárias tituladas por BB, sociedades que dominava e família. 

Tituladas por BB: 

 

[…] 

 

 

Titulada por “V...F...”: 
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[…] 

 

Titulada por “V... I...”. 

 

[…] 

 

 Titulada por “C...T...”: 

 

[…] 

 

Tituladas por BBB: 

 

[…] 

 

253º. 

Contas bancárias tituladas por EEE e DDD pessoas com relação de grande 

proximidade pessoal e funcional com BB, FFF e RR: 

Titulada por EEE: 

 

[…] 

 

Tituladas por DDD: 

 

[…] 

 

254º. 

Contas bancárias tituladas por RR e sociedade que dominava – “CCCC” e 

família. 

Assim: 

Tituladas por RR: 

 

[…] 
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Tituladas pela “CCCC”: 

 

[…] 

 

 

Contas bancárias tituladas por, III: 

 

[…] 

255º. 

 

Contas bancárias tituladas por FFF e sociedade que domina – “GGG”, de 

familiares, BBBBB, HHH e NNNNNN (ex-mulher de FFF). 

Assim: 

Tituladas por, FFF: 

 

[…] 

 

Titulada pela “GGG”: 

 

[…] 

 

Tituladas por, BBBBB: 

 

[…] 

 

Tituladas por, HHH: 

 

[…] 

 

Tituladas por, NNNNNN: 

[…] 
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256º. 

E também, pelo menos – três contas da ...S, abertas e utilizadas à revelia e sem o 

consentimento dos seus titulares – BBBBB, NNNNNN e XXX. 

Assim: 

Conta bancária aberta em nome de BBBBB: 

 

[…] 

 

Conta bancária aberta em nome de NNNNNN: 

 

[…] 

 

Conta bancária aberta em nome de XXX: 

 

[…] 

 

257º. 

Todas estas contas bancárias serviram para executar a referida rotação de 

cheques (“roulement”) entre umas e outras, sendo BB, entre 1997 e Dezembro de 

2004, co-titular de todas as contas bancárias da “CC”, cujos cheques eram assinados 

obrigatoriamente pelo próprio e GGGG. 

 

258º. 

Através da emissão diária de cheques das contas bancárias da “CC” e cujos 

valores passavam de umas contas para as outras, BB provocou movimentos constantes 

de dinheiro entre as várias contas, havendo montantes que entraram numa conta e no 

mesmo dia saíram para outra e desta para outra conta e, às vezes, regressaram à 

primeira. 

  

259º. 
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Através da rotação do mesmo dinheiro entre as várias contas BB criava a ilusão 

de haver muito dinheiro em circulação e liquidez. 

 

260º. 

Nessa tarefa DDD e EEE, de acordo com instruções de BB, em contabilidade 

paralela à da CC, diariamente, procediam à conferência das contas bancárias, fazendo 

o controlo dos levantamentos, depósitos efectuados bem como das contas a 

descoberto, e, por via das indicações dadas, procediam a um cruzamento sistemático 

de cheques, destinados a cobrir parte dos saldos negativos. 

 

261º. 

Até finais de 2004, muito desse movimento bancário passava ainda pelas contas 

contabilísticas na CC de BB (26.28.101) e de DDD (26.810121), ainda que 

relativamente a DDD numa menor escala, cujas contas funcionaram na maior parte das 

vezes como placa giratória dos movimentos de todas as outras contas bancárias, com 

especial incidência das contas bancárias tituladas pela “CC”, sendo através delas que 

se realizaram o maior número de movimentos bancários com as consequentes entradas 

e saídas de quantias monetárias. 

 

262º. 

                                         (Argumentativo) 

 

263º. 

É, nesse vaivém de quantias monetárias que saem das contas bancárias da “CC” 

para as contas bancárias de BB e de DDD e para as outras contas e, destas, novamente, 

para as contas da “CC”, verifica-se que ficam sempre nessas contas quantias 

monetárias pertencentes à “CC”, pois os retornos são sempre inferiores aos montantes 

aí creditados; as maiores diferenças entre o recebido e o devolvido registam-se nas 

contas bancárias de BB. 

Também é das contas de BB que depois saem os maiores montantes para as 

contas de RR, dos investidores das denominadas “aplicações financeiras” de DDD e 

de BBB. 
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264º. 

Assim: 

CONTAS BANCÁRIAS TITULADAS PELA CC  

Banco: … 75 Conta n.º - … 

Período do extracto - 1994 a 2006 

Origem e Destino dos Movimentos realizados de valor igual ou superior a 

2.500,00€ (Anos de 1997 e 1998), de valor igual ou superior a 10.000,00€ (a partir de 

1999). 

Assim: 

[…] 

 

EMPRÉSTIMOS 76 

 

De 1994 a 1999 

A CC obteve entre os anos de 1994 a 1999, pelo menos, 440.000.000$00 

(2.194.710,75€), de empréstimos bancários. Assim:  

[…] 

 

Débitos/Saídas 

Conta corrente … - 140.000.000$00 (698.317,06 €) 

Este crédito teve início em 1994 e foi regularizado ou liquidado em 08.01.1997, 

logo após o crédito do empréstimo de 170.000.000$00 (847.956,43 €) que, a seguir, se 

descreve. 

Conta empréstimo … - 170.000.000$00 (847.956,43 €) 

                                                           
75

 (Apenso LXVII) 

76
 (Quadro XIV) 
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Esta verba entrou na conta bancária da CC em 08.01.1997, e foi repartida pelos 

seguintes destinos: 

- 11.513.533$30 (57.429,26 €), foram absorvidos pelo saldo a descoberto que 

existia na conta bancária à data. Para este saldo contribuiu o pagamento de uma letra, 

no valor de 8.800.000$00 (43.894,21 €), em 07.01.1997; 

- 140.000.000$00 (698.317,06 €), destinaram-se a liquidar o empréstimo anterior 

obtido no …, 

- E, 18.396.068$70 (91.759,20 €) é o valor que entretanto fica em saldo na conta 

bancária, apesar de se terem verificado outras entradas de valores na conta. 

Até 23.01.1997 já tinham sido movimentados 17.257.750$00 (86.081,29€) de 

cheques. Desse montante, o total de 68.477,39 € foi repartido pelas seguintes 

entidades:  

- 6.140.000$00 (30.626,19€) RR 

- 796.119$00 (3.971,02€) … 

- 500.000$00 (2.493,99€) CC 

- 440.640$00 (2.197,90€) … 

- 250.103$00 (11.223,47€) … 

- 323.700$00 (1.614,61€) … 

- 39.500$00 (197,03€) EEE 

- 3.238.422$00 (16.153,18€) Seguro e imposto selo 

Conta Corrente 207820076 - 30.000.000$00 (149.639,37€) 

Esta verba entrou na conta bancária da CC em diversas prestações, no período de 

17.07 a 04.08, de 1997 e foi repartida pelos seguintes destinos: 
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(Antes da entrada de cada uma das prestações deste empréstimo, a conta bancária 

da CC apresentou sempre saldos a descoberto.) 

- Relativamente à tranche de 10.000.000$00 (49.879,79 €) que entra na conta da 

CC em 17.07.1997: 

5.818.617$10 (29.023,14 €), foram absorvidos pelo saldo a descoberto, em 

virtude de terem sido movimentadas duas quantias: 783.280$00 (3.906,98 €) destinado 

ao pagamento de leasing e 5.000.000$00 (24.939,89 €) [cheque ao portador] destinado 

à conta bancária …, do …, titulada por NN. 

Após, a conta da CC apresenta um saldo positivo no valor de 4.181.382$90 

(20.856,65 €). Contudo, até 18.07.1997 já tinham sido movimentados cheques no 

valor total de 4.519.859$00 (22.544,96 €), cujo destino não se identificou. Entretanto, 

a conta bancária fica com saldo de 193.963$00 (967,48 €). 

- Relativamente à tranche de 5.000.000$00 (24.939,89 €) que entra na conta da 

CC em 21.07.1997: 1.255.166$10 (6.260,74 €), foram absorvidos pelo saldo a 

descoberto, em virtude de terem sido movimentados dois cheques: Cheque nº. …, de 

700.000$00 (3.491,59 €), foi emitido a RR, mas destinado a H...T..., e Cheque nº. …, 

de 779.130$00 (3.886,28 €).  

Entretanto, a conta da CC ficou com saldo positivo de 3.744.833$90 (18.679,15 

€). Contudo, logo após, em 22.07.1997, foram movimentados cheques no total de 

3.479.400$00 (17.355,17 €), até a conta ficar com um saldo de 265.433$90 (1.323,97 

€).  

Parte deste montante de 3.479.400$00 (17.355,17 €), serviu para: 

Cheque …, no valor de 700.000$00 (3.491,59 €), a favor de RR e destinado a 

C...A...de E...G... (BI 1163764). 

- Relativamente à tranche de 5.000.000$00 (24.939,89 €) que entra na conta da 

CC em 23.07.1997: 1.766.373$10 (8.810,63 €), foram absorvidos pelo saldo a 

descoberto que existia na conta bancária, por terem sido movimentados três cheques. 
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Destes três cheques que totalizam 2.061.807$00 (10.284,25 €), foi emitido: 

Cheque …, no valor de 650.000$00 (3.242,19 €), a favor de BB. 

Após, a conta fica com saldo de 3.233.626$90, e de imediato, ainda em 

23.07.1997, foram movimentados cheques/quantias que totalizaram 3.140.709$00., 

repartidas pelas seguintes entidades: 

79.000$00 (39.405,05€)  EEE 

739.638$00 (368.929,88€) … 

154.026$00 (76.827,84€) imposto selo e despesas bancárias 

583.105$00 (290.851,55€) leasing 

- Relativamente às tranches de 2.500.000$00 (12.469,95 €), cada, que deram 

entrada nas conta da CC em 25.07.1997 e 28.07.1997, e que perfazem o total de 

5.000.000$00 (24.939,89 €), destinaram-se a:  

- Cobrir o saldo a descoberto que a conta apresentava em 25.07.1997 no 

montante de 652.143$10 (3.252,88 €) e 

- Até 28.07.1997 movimentar cheques no total de 4.447.499$00 (22.184,03 €).  

- Relativamente à tranche de 5.000.000$00 (24.939,89 €), que deu entrada na 

conta da CC em 04.08.1997, destinou-se a:  

Esta quantia foi totalmente absorvida pelo saldo a descoberto que existia na 

conta bancária, no valor de 5.697.005$30 (28.416,54 €). 

Imediatamente antes, ou seja, em 01.08.1997, foram movimentadas 

quantias/cheques, no total de 3.539.159$00, das quais, pelo menos 1.867.445$00, 

destinaram-se ao pagamento de juros. 

 

Conta Empréstimo … - 30.000.000$00 (149.639,37 €) 

Este empréstimo destinou-se a regularizar/liquidar, em 09.02.98, a anterior conta 

corrente (…), no valor de 30.000.000$00, cujo movimento não ficou reflectido no 

extracto bancário da conta à ordem.    
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Conta Empréstimo … - 20.000.000$00 (99.759,58 €) 

A quantia deste empréstimo deu entrada na conta da CC em 14.10.1998, e 

destinou-se a regularizar parte do saldo a descoberto que existia na conta bancária, no 

valor de 30.340.249$90 (151.336,52 €). 

Parte das saídas, movimentadas entre 01.10.1997 e 14.10.1998 (data do 

empréstimo), foram repartidas pelos seguintes destinos:   

1.620.670$00 (8.083,87€) ...................................................................... Juros 

258.750$00 (1.290,64€) .......................................................... Cartão crédito 

10.000.000$00 (49.879,79€), em 09.10.98 ............................................... RR  

 

Conta Empréstimo … - 50.000.000$00 (249.398,95 €) 

Esta verba entrou na conta da CC em 15.07.1999 e destinou-se a: 

14.051.301$20 (70.087,59 €) foram absorvidos pelo saldo a descoberto que 

existia na conta bancária, a qual encontrava-se nessa situação desde 18.05.1999 (logo 

após a movimentação do cheque …, no valor de 522.666$00).  

Entre 18.05.99 e 15.07.99, apesar de se terem registado alguns depósitos de 

valores, os mesmos não foram suficientes para colmatar todas as saídas de valores 

entretanto verificadas.  

Parte das saídas, no montante de 14.163.578,79 €, movimentadas entre 

18.05.1999 e 15.07.1999, foram repartidas pelos seguintes destinos:  

3.266.211$00 (16.291,79€) RR 

5.668.000$00 amortização de capital 
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1.172.532$00 pagamento de cartão crédito 

565.863$00  … 

193.976$00 LLLLLLL 

2.416.304$00 Juros 

365.337$00 Leasing 

531.566$00 Seguros 

Entretanto, a conta bancária fica com saldo positivo de 35.948.698$00.  

 

Esta quantia foi de imediato utilizada, sendo: 

791.499$00 (3.947,98 €), para pagamento de imposto selo e despesas bancárias, 

10.000.000$00 (49.879,79 €), para liquidar o empréstimo bancário que existia na 

conta nº. …, …, da CC (15.07.1999). Esta conta estava associada à conta de depósitos 

à ordem …, .., BB, e 

25.086.546$80 (125.131,16 €), destinaram-se ao pagamento de parte de um 

efeito (letra), no valor total de 30.000.000$00. De seguida, a conta fica, novamente, 

com um descoberto de 4.913.453$20.  

 

Outros financiamentos obtidos no …: 

Para além do total de 2.194.710,75€, já identificados, a CC obteve junto do … 

outros empréstimos de financiamento, embora associados a outras contas de depósitos 

à ordem. Assim: 

   

Conta … - A CC tinha uma conta corrente caucionada (…) associada à conta de 

depósitos à ordem …, cujo financiamento totalizou 99.760,00 €; 

Conta … - Conta corrente caucionada (…) a utilizar até ao montante de 

10.000.000$00 (49.879,79 €) por contrapartida da conta de depósitos à ordem 

7874849. 
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Este empréstimo (…) foi liquidado, em 16.07.99, com verba do empréstimo … 

creditado na conta depósitos à ordem … e acima referido. 

 

 De 1997 a 1999, outros movimentos bancários  

 

Os movimentos de entradas e saídas foram as seguintes: 

Quadro 2  

[…] 

 

 

Assim. 

≫ Entre 1997 e 1999, saíram diversas quantias destinadas ao pagamento de 

despesas com juros, seguros, leasing, … e amortização de empréstimos; 

≫ Em 01.10.99, foi depositado nesta conta …, …, a quantia total de 173.132,75 

€, referente à realização de capital social da CC. 

 Deste depósito fazem parte, entre outras, quantias entregues por GGGG, BB e 

NNNNNN. 

Contudo, ainda com data de 01.10.99, foram movimentados cheques de valor 

igual ao depósito, destinados a GGGG, BB e NNNNNN. 

Ou seja, as quantias entregues para realização de capital social por parte dos 

accionistas GGGG, BB e NNNNNN, foram, em igual montante, de imediato 

levantadas pelos mesmos accionistas.  

 

≫ Entre 1997 e 1999, BB entregou e recebeu diversas quantias da CC.  

No entanto, tais valores são apenas uma parte do encontro de contas entre 

BB/CC, como adiante melhor se verá, ou seja, nos Artºs. referentes às contas bancárias 

de BB. 
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≫ Entre 1997 e 1999, RR recebeu da CC inúmeras quantias, entre elas, alguns 

cheques emitidos à sua ordem mas destinados a terceiros.  

No entanto, tais valores são apenas uma parte do encontro de contas entre 

RR/BB, como se verá nos Artºs. referentes às contas bancárias de RR e “CCCC”. 

 

≫ Neste período, a conta apresenta, com frequência, saldos a descoberto.  

Para além de outras saídas de valores, muitos dos cheques destinaram-se a outras 

contas da CC, para regularização do(s) saldo(s) a descoberto aí existentes, entre elas, 

as quantias destinadas à conta da CC no ....  

Por sua vez, em Agosto de 1999, entraram nesta conta diversas quantias oriundas 

do empréstimo bancário obtido no Banco …. 

Quando estas quantias entraram no BCP a conta estava com descoberto em 

virtude dos débitos referentes a juros e a prestações de empréstimo.  

 

Anos de 2000 e 2001 

As saídas de valores mais significativas reportam-se a amortização de 

empréstimos e a créditos de curto prazo, que foram sendo sucessivamente creditados e 

pagos. 

 

 

Ano de 2003 

.  

Créditos/Entradas 

São provenientes de outras contas bancárias tituladas pela CC, do …, da …, do 

…, do ..., e da …, que totalizaram 251.053,00 €. 

 

Débitos/Saídas 

35.476,48 €, destinaram-se aos pagamentos efectuados por conta de cartão de 

crédito.  

 

Ano de 2004 
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Durante o primeiro semestre registaram-se inúmeros movimentos, muitos 

deles com data de movimento do mesmo dia, quase exclusivamente referentes 

a movimentos entre contas bancárias da CC, e entre a CC e BB, que 

envolveram os seguintes valores:  

  

          
Quadro 3  
 

[…] 

 

       

265º 

 

Banco: …77 

Conta n.º - … 

Período do extracto - 1998 a 2005 

 

Origem e Destino dos Movimentos realizados de valor igual ou superior a 

10.000,00€ (Ano de 2003), de valor igual ou superior a 5.000,00€ (a partir de 2004): 

 

[…] 

 

 

 

 EMPRÉSTIMOS 78 

 

 De 1997 a 1999 

 

Assim: 

 

Quadro 4  

[…] 

 

                                                           
77

 (Apenso XIVA) 

78
 (Quadro XIV) 
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a) Deste total de 1.378.018,96 €, a quantia de 149.639,36 €, de 20.05 e 29.05, de 

1998, não foi localizada no extracto da conta à ordem, 

b) Este valor foi localizado no extracto da conta à ordem mas não se identificou o 

contrato de empréstimo associado, 

c) Deste total, a parcela de 27.433,88 €, de 16.03.2001, não foi localizada no 

extracto da conta à ordem,  

d) Este contrato foi liquidado com verba da conta …, empréstimo da Causa 

Traditions, como adiante se verá. 

 

1. Contrato … (MLP), valor de 249.398,94€ 

Esta quantia entrou na conta …, …, da CC, em diversas parcelas, em Maio de 

1998.  

Débitos/ Saídas 

Quanto às quantias de 124.699,47 € e 24.939,89 €, não se identificaram os 

destinos por não terem sido creditadas nesta conta à ordem da CC. 

Quanto à verba restante, de 99.759,58 €: 

Foram efectuadas duas transferências bancárias, no valor total de 98.638,82 €, 

para a conta …, …, da CC. 

Os restantes 1.120,76 €, destinaram-se ao pagamento de empréstimo. 

 

2. Crédito na conta à ordem de 99.759,58€, em 20.Julho.1998 

Débitos/ Saídas 

 

[…] 

 Total 99.014,80€ 

 

3. Crédito na conta à ordem de 99.759,58€, em 04.Janeiro.1999 
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Quando esta quantia entra na conta à ordem da CC, a mesma estava com um 

descoberto de 29.925,64 €. 

Parte deste descoberto justifica-se com as saídas de valores para (cheques 

emitidos a): 

[…] 3.591,34€ 

[…] 2.493,99€ 

[…] 1.042,10€ 

[…] 875,39€ 

[…] 2.244,59€ 

 Total 10.247,42€ 

Débitos/Saídas 

Entretanto, a conta fica com saldo positivo de 69.833,94€. Após, parte desse 

saldo foi repartido pelos seguintes destinos: 

[…] .................................................................................................. 897,84€ 

[…] ............................................................................................. 21.454,04€ 

[…] ............................................................................................... 1.496,39€ 

[…] ............................................................................................... 1.795,67€ 

AAAAAA ..................................................................................... 7.481,97€ 

LLLLLLL ..................................................................................... 3.298,05€ 

Débito empréstimo .......................................................................... 502,21€ 

[…] ............................................................................................... 2.704,08€ 

[…] ............................................................................................... 1.625,68€ 

ZZZZZZ ....................................................................................... 2.091,97€ 

[…] ............................................................................................... 1.393,44€ 

 Total 44.741,34€ 

 

4. Contrato …, no total de 259.873,70€, de 22.03 a 22.11, de 2000 
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Em Março de 2000 e quando cada uma das quantias entra na conta à ordem da 

CC, no total de 49.879,79 €, esta apresentava sempre saldo a descoberto, pelo que as 

entradas do empréstimo destinaram-se exclusivamente a regularizar esses saldos 

negativos.  

Em 12.04.2000 e quando a quantia de 17.457,93 € entrou na conta da CC, esta 

apresentava um saldo a descoberto de 86.813,62. Parte desse valor destinou-se a BB. 

Assim: 

Débitos/Saídas 

Em 12.04.2000, cheque no valor de 5.736,18 €, destinado a BB.  

Créditos/Débitos 

Em 13.04.2000, entra na conta da CC outra parcela no valor de 32.421,86 €, 

altura em que a conta apresentava um saldo descoberto de 35.044,20 €. Parte deste 

saldo resultou das saídas para as seguintes entidades: 

[…]  22.597,42€ 

CC, ct …, […] .............................................................................. 6.234,97€ 

DDD  ............................................................................................ 1.147,24€ 

[…]  .............................................................................................. 1.400,56€ 

[…]  .............................................................................................. 1.496,39€ 

[…]  ................................................................................................. 997,60€ 

[…]  ................................................................................................. 831,33€ 

 Total 34.705,50€ 

Créditos/Débitos 

Em 16.06.2000, entra a quantia de 49.879,79 €, quando a conta da CC 

apresentava um descoberto de 56.344,52 €. Parte deste saldo resultou das saídas para 

as seguintes entidades: 

HHHHH ....................................................................................... 2.493,99€ 

[…]  .............................................................................................. 3.397,93€ 
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[…]  .............................................................................................. 1.077,47€ 

[…]  .............................................................................................. 6.983,17€ 

  Total 13.952,56€ 

Entre 31.07 e 20.11, de 2000, deram entrada na conta da CC mais seis parcelas 

do empréstimo, que totalizaram 82.800,45 €. 

Logo a seguir à entrada da tranche no valor de 41.899,79 €, de 17.08.2000, foi 

movimentada a quantia de 42.729,30 €, destinada à I…, e antes da entrada da tranche 

de 17.457,93 €, foi movimentado um cheque no valor de 1.246,99 €, destinado a BB.  

Em 22.11.2000 entra a quantia de 27.433,88 €, altura em que a conta apresentava 

um descoberto de 31.750,10 €. Parte deste saldo resultou das saídas para as seguintes 

entidades: 

Débitos/Saídas 

[…]…………………………………………           ……..11.084,99€ 

[…]…………………………… ................................................... 1.246,99€ 

[…] ............................................................. ……………..            2.627,51€ 

[…] ............................................................................................... 1.741,80€ 

CC ................................................................................................. 4.239,78€ 

Chq ao portador ............................................................................ 2.493,99€ 

 Total 23.435,07€ 

 

5. Contrato …, no valor de 99.759,58 €, em 18.07.2000  

 

Quando a quantia de 99.759,58 € entra na conta da CC, esta encontrava-se com 

um descoberto de 18.816,07 €.  

Débitos/Saídas 

Entretanto, a conta fica com um saldo positivo de 80.943,51 € e parte das saídas 

foram repartidas pelos seguintes destinos:  

 

[…]  .................................................................................................... 1.774,12€ 
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[…] ..................................................................................................... 2.786,88€ 

[…]  .................................................................................................... 1.255,18€ 

[…] ..................................................................................................... 4.085,15€ 

[…] ..................................................................................................... 1.161,33€ 

[…] ..................................................................................................... 1.246,99€ 

[…] ….. .............................................................................................. 1.699,84€ 

[…] ................................................................................................... 14.465,14€ 

Débito empréstimo ........................................................................... 49.263,58€ 

Cheques cujo destino não foi identificado ......................................... 4.177,73€ 

 Total 81.915,96€ 

 

6. Contrato …, 2001, no total de 194.531,17 € 

 

Em 12.01.2001, entrou na conta a quantia de 9.975,96 €, a qual encontrava-se 

com um descoberto de 6.685,27 €, e para este saldo contribuíram as seguintes saídas: 

 

[…]  .............................................................................................. 2.420,57€ 

[…] ……… .................................................................................. 2.668,57€ 

[…]   ……….….. ......................................................................... 1.776,30€ 

[…] ............................................................................................... 1.070,75€ 

 Total 7.936,19€  

De seguida, foi ainda movimentado um cheque para:  

[…] ............................................................................................... 1.496,39€ 

 

Em 19.01.2001, entrou a quantia de 14.963,94 €.  

Esta verba, em conjunto com outra depositada imediatamente antes, no valor de 

7.107,87 €, regularizaram o saldo a descoberto que existia na conta, no valor de 

18.592,30 €. Para este saldo contribuíram as seguintes saídas de valores: 

 

[…] ............................................................................................... 1.041,09€ 

[…] .................................................................................................. 846,21€ 
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[…] ............................................................................................... 3.491,59€ 

RR (emitido à CCCC) .................................................................. 2.743,39€ 

 Total 8.122,28€ 

 

Em 24.01.2001, entrou a quantia de 24.939,89 €, quando a conta apresentava um 

descoberto de 16.058,69 €.  

Débitos/Saídas 

 

[…] ............................................................................................... 1.047,48€ 

[…]  .............................................................................................. 1.910,40€ 

[…] ............................................................................................... 2.376,77€ 

[…] ............................................................................................... 2.182,24€ 

[…].. ..................... ……………………………………………..  1.435,79€ 

[…] ............................................................................................... 1.246,99€ 

[…] ............................................................................................... 1.771,89€ 

Cheques cujo destino não foi identificado ................................... 6.176,05€ 

 Total 18.147,61€ 

 

Entretanto, a conta fica com um saldo disponível de apenas 8.881,20 €. De 

seguida, com o pagamento à I…, de 43.669,64 €, a conta da CC fica, novamente, com 

um descoberto de 32.074,70 €.  

Entre 13 e 16, de Fevereiro, de 2001, entraram na conta três parcelas do 

empréstimo, que totalizaram 49.879,79 €. 

 

Débitos/Saídas: 

[…] ............................................................................................... 1.310,96€ 

[…] ............................................................................................... 1.436,54€ 

[…] ............................................................................................... 1.070,75€ 

[…]……. ...................................................................................... 1.225,55€ 

[…]…, … ................................................................................... 36.272,58€ 

Transfª com destino não identificado ........................................... 8.750,46€ 
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 Total 50.066,84€ 

  

Em 14.03.2001, entrou na conta da CC a quantia de 9.975,96 €, que foi 

regularizar parte do saldo a descoberto aí existente, de 23.130,47 €, parte do qual foi 

para:  

 

Débitos/Saídas 

CC……. ........................................................................................ 4.987,98€ 

[…]  .............................................................................................. 4.987,98€ 

[…] ............................................................................................... 1.446,51€ 

 Total  ............................................................................ 11.422,47€ 

 

 

Em 10.04.2001, foi creditada a quantia de 34.915,85 €. Nesta data a conta da CC 

apresentava um descoberto de 63.906,46 €. 

Imediatamente antes foram movimentados os seguintes valores (destino): 

 

Débitos/Saídas 

CC (outras cts ) ................................................................. 52.872,58€ 

[…] …. ............................................................................... 1.406,82€ 

[…] 4.517,48€ 

[…] Material Cientifico ...................................................... 1.296,87€ 

CC 4.987,98€ 

 Total 65.081,73€ 

 

Em 22.11.2001, entrou na conta da CC a quantia de 32.422,00 €, quando a 

mesma apresentava um descoberto de 31.412,36 €, ou seja, este empréstimo 

regularizou a totalidade do saldo negativo. Para este saldo contribuíram, em parte, as 

seguintes saídas de valores: 

 

Saldo após pagamtº à I… .................................................... 25.653,12€ 
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(outras contas ) ............................................................................. 2.743,39€ 

[…]  1.270,06€ 

[…] 1.745,79€ 

Total 31.412,36€ 

 

Parte do saldo a descoberto de 25.653,12 € ocorreu com o pagamento de 

41.950,09€, à I…, em 20.11.2001.  

 

Entretanto, a quantia que fica em saldo, de 1.009,64 €, serviu para pagar uma 

despesa com empréstimo no valor de 902,01 €.  

   

Em 04.12.2001, entrou na conta da CC a quantia de 17.457,78 €, quando o saldo 

da conta estava com um descoberto de 46.149,02 € para o qual contribuíram em parte 

as seguintes saídas: 

 

Débitos/Saídas 

 

[…] ……………………………………………  …5.162,66€ 

[…] (outras cts ) ............................. ………………..        ………2.992,79€ 

[…] …………………                                    … .......................... 7.337,37€ 

 Total                                    15.492,82€ 

 

 

7. Verba de 27.433,88 €, de 16.03.2001  

 

Este valor é relativo ao empréstimo concedido à CC, mas a verba não deu 

entrada na conta de depósitos à ordem da CC, não se tendo identificado o seu destino. 

 

 

8. Contrato … (…), de 99.599,96 €, em 16.07.2001  

  



S. R. 
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 

205 
 

Em 16.07.2001, foi creditada a quantia de 99.599,96 € quando o saldo da conta 

apresentava um descoberto de 18.480,44 €. Assim: 

 

[…] 1.272,93€ 

[…] 1.272,93€ 

[…] 4.346,03€ 

 Total 6.891,89€ 

 

Entretanto, saíram da conta diversas quantias no total de 79.478,58 €. Assim: 

 

Débitos/Saídas 

[…] 

… 3.242,19€ 

… 2.319,41€ 

… 5.873,75€ 

… 1.246,99€ 

Débito empréstimo ................................................................ 4.366,84€ 

… 1.272,93€ 

… 1.741,80€ 

… 1.995,19€ 

… 1.928,65€ 

… 2.927,71€ 

… 1.246,99€ 

…  1.828,09€ 

… 1.246,99€ 

… 2.369,29€ 

… 1.065,72€ 

… (outras cts) ...................................................................... 42.148,42€ 

… 1.909.40€ 

… 748,20€ 
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 Total 79.478,58€ 

 

9. Contrato … (…), de 247.902,56€, em 26.06.2002  

 

Em 26.06.2002 entrou na conta à ordem da CC a quantia de 247.902,56 €, 

referente a um empréstimo de médio e longo prazo, altura em que a conta apresentava 

um saldo a descoberto de 16.888,69 €.  

 

Débitos/Saídas 

 

Após, a conta ficou com saldo positivo de 231.013,87 € e parte das saídas foram 

repartidas pelos seguintes destinos: 

 

Pagtº empréstimo ............................................................... 136.659,16€  

… Publicidade ..................................................................... 10.000,00€ 

… 1.400,00€ 

… 5.802,35€ 

…, … ................................................................................... 40.000,00€ 

…, …  .................................................................................. 28.500,00€ 

………….. ............................................................................. 2.500,00€ 

 Total 224.861,51€ 

 

 

Este empréstimo foi liquidado com verba da conta …, …, proveniente de um 

empréstimo obtido pela sociedade “C… T…”. 

 

 Anos 2003 e 2004 

 

Entradas/Saídas 

 

Quadro 5 
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[…] 

 

 

Entrada de valores provenientes da F… 

 

Entre 29.01.2003 e 03.03.2003, foram transferidas para esta conta bancária 

diversas quantias provenientes da conta n.º …, …, da CC, no total de de 2.965.400,00 

€, provenientes da operação F… que a seguir melhor se descreverá.  

Assim, nesse período: 

Para além dessa quantia de 2.965.400,00 €, apenas deram entrada na conta mais 

1.250,00€, também provenientes da conta …, …, da CC,  

Imediatamente antes da entrada da primeira tranche de 50.000,00 €, em 

29.01.2003, a conta n.º …, …, apresentava um descoberto de 22.318,27 €, que ficou 

entretanto regularizado,  

Seguidamente, quando cada uma das outras parcelas deu entrada na conta …, …, 

até perfazer o total de 2.965.400,00 €, esta encontrava-se sempre com saldo a 

descoberto. 

 

Débitos/Saídas 

 

Parte desse montante foi repartido pelos seguintes destinos:  

FFF 10.000,00€ 

… Publicidade ..................................................................... 10.000,00€ 

Débito de empréstimo ........................................................... 6.066,10€ 

Telag .................................................................................... 12.836,88€ 

, ct …, ... ......................................................................... 2.114.000,00€ 

     , ct …, … ............................................................................ 612.500,00€ 

,ct …, … .............................................................................. 90.000,00€ 

 Total 2.855.402,98€ 
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Donde, 2.816.500,00 €, foram de imediato transferidos para outras contas 

bancárias tituladas pela CC, junto do B…, E… e ..., pelo que, o destino das quantias 

movimentadas por conta da operação F…, a seguir melhor se descreverão. 

 

Outras entradas de valores  

 

Entre 11.03.2003 e 31.12.2003, a quase totalidade das verbas que entraram nesta 

conta são provenientes da conta …, B…, da CC.  

Contudo, a conta B… encontrava-se sempre a descoberto imediatamente antes de 

movimentados os cheques com destino à conta da …, da CC.  

E, quando as verbas entram na conta da …, em geral, servem para regularizar 

saldos que se encontravam a descoberto nesta conta.  

Ou seja, para regularizar saldos a descoberto na … são utilizadas verbas da conta 

BES, a qual também apresenta saldos a descoberto.  

 

266º. 

Banco: ... 79  

Conta n.º - … 

Período do extracto - 1999 a 2006 

Origem e Destino dos Movimentos realizados de valor igual ou superior a 

5.736,00€ (Set/96 a Junho/2004), de valor igual ou superior a 10.000,00€ (a partir de 

Julho/2004)  

[…] 

 

Entradas/Saídas 

 
 

Quadro 6 

 

 

[…] 
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 (Apenso IA) 
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Créditos/Entradas 

 

Esta conta foi alimentada essencialmente com valores provenientes de outras 

contas bancárias da CC. 

 Com efeito, nos anos de 1999 e 2001, 2003 e 2004, apresenta-se frequentemente 

com saldos a descoberto que vão sendo cobertos com valores oriundos de outras 

contas da CC, contas essas que também apresentam muitas vezes saldos negativos, 

entre eles, as contas dos Bancos …, … e …. 

Os financiamentos de curto prazo, o desconto e reforma de letras/livranças 

(financiamentos de curto prazo) servem na altura do financiamento para diminuir o 

descoberto que logo a seguir, ou seja, aquando das operações de reforma ou de 

liquidação provoca o aumento dos saldos negativo.  

Em 30.01.2003, foram depositadas diversas quantias no montante de 

2.114.000,00 € (altura em que a conta já apresentava um saldo a descoberto de 

62.798,70 €), todas provenientes da conta …, da …, da CC, na qual tinham entrado 

verbas com origem na operação F….  

 

Débitos/Saídas 

Parte desse montante, ou seja, pelo menos 2.047.000,00 €, foram repartidos pelos 

seguintes destinos: 

Cheque …  .............................................................................. 50.000,00€, DDD 

Cheque … ............................................................................... 47.000,00€, DDD 

Cheque … .............................................................................. 1.150.000,00€, CC 

Cheque … ........................................................................... 750.000,00€, V...F... 

Cheque … ................................................................. 50.000,00€, Mª NNNNNN 

 

Após a movimentação do cheque n.º …, para a V...F..., a conta fica com saldo de 

2.314,19 €.  
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O destino de cada uma destas parcelas, ver-se-á, a seguir, na descrição dos 

movimentos bancários de cada um deles (BB e V...F..., NNNNNN e DDD).  

Em 27.05.2003, entram nesta conta 300.000,00€ (transferência), com origem na 

conta …, ..., de NNNNNN.  

A conta da CC registava, nesta data, um saldo a descoberto de 321.315,83 €, por 

causa da liquidação de três letras/livranças, no valor de 50.000,00 €, 124.000,00 € e 

125.000,00 €, que totalizam 299.000,00 €.  

Em 2000 e 2001, OOOOOOO recebeu da CC três cheques que totalizaram 

94.771,60 €.   

 

Conta n.º - … 

[…] 

 

Créditos/Entradas 

Depósitos e cheques provenientes de outras contas bancárias da CC. 

Em 2002 e 2003 entram também quantias provenientes do IEFP e Centro de 

Formação. 

Entregas de BB   (2003/04)  35.400,00 € (origem conta ..., ...) 

Débitos/Saídas 

Transferência para V...F... (2004) ....  10.000,00 € (destino conta …, ...) 

 

267º. 

Banco: Banco … 80  

Conta n.º - … 

Período do extracto - 1999 a 2006 

                                                           
80

 (Apenso LXXIII) 
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Origem e Destino dos Movimentos realizados de valor igual ou superior a 

2.000,00 € (e não de 2.000.000,00 €, como se dizia por manifesto lapso de escrita na 

acusação). 

EMPRÉSTIMOS 
Quadro 7 

 

[…] 

 

 

Débitos/Saídas 

   Quadro 8  

[…] 

 

Os cheques … e …, de 3.500.000$00 (17.457,93 €), e 4.300.000$00 (21.448,31 

€), respectivamente, destinaram-se ao …, conta …. 

Quando estas quantias entram na conta BCP, a mesma encontrava-se com um 

saldo a descoberto, motivado, em parte, pela amortização do empréstimo aí contraído. 

Ou seja, parte do empréstimo bancário obtido no Banco … foi utilizada no 

pagamento da amortização do empréstimo no …. 

Por sua vez, este empréstimo foi liquidado em 27.12.2006, com o cheque …, no 

valor de 104.662,51 €, da conta …, da …, titulada pela sociedade C… T…, Lda. 

 

C/corrente caucionada … ................................................. 85.800.064$00 

 

Anos 2000 a 2002 

 

Esta quantia, de 85.800.064$00 (427.968,91   €), deu entrada na conta de 

depósitos à ordem em diversas parcelas.  

A conta é alimentada pelas entradas de valores provenientes da conta corrente 

caucionada pelo que as saídas são quase totalmente suportadas por esse financiamento. 

 

Débitos/Saídas 
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Emissão de cheques destinados a empresas/entidades, como a V…, a A.., a S…, 

a I…, a … Publicidade, a Viagens …, a …, a …, a I…, e a Associação Académica da 

UNI e para docentes/funcionários.  

Outros cheques, no total de 36.400.000$00 (169.591,29 €) destinaram-se a outras 

contas bancárias da CC.  

Esc. 4.674.399$88 (23.315,80 €).  

 

Anos 2003 a 2006  

Entradas/Saídas 

Quadro 9  

  […] 

 

 

Para além das entradas provenientes de outras contas bancárias da CC, a conta 

também regista alguns movimentos com financiamentos de curto prazo, através de 

livranças, sobretudo em 2003. 

Algumas das importâncias oriundas de outras contas bancárias da CC, 

nomeadamente do …, destinaram-se à liquidação letras/livranças já vencidas.   

Desses financiamentos a “CC” não pagou o montante de 79.864,39 €, ainda em 

dívida (Reclamados no processo de insolvência da “CC”, a correr termos sob o Nuipc 

881/08.0TYLSB – Fls. 13.902 do 45º. Volume). 

 

 

Conta n.º … 

 

Anos 2003 a 2006 

 

A conta apresentou durante estes anos poucos movimentos. 

Ainda assim, em 2003 foram realizados os movimentos que a seguir se 

descrevem. Assim: 
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Entradas/Saídas  

Quadro 10 

[…] 

 
Sem movimentos relevantes para os anos de 2004 a 2006 

 

 

 

268º. 

Banco: Banco …. 81 

Conta n.º - … 

Período do extracto - 2000 a 2006 

 

Origem e Destino dos Movimentos realizados de valor igual ou superior a 500,00 

€ (e não de 5.000.000,00 €, como por manifesto lapso de escrita consta da acusação). 

[…] 

 

Entradas/Saídas 

Quadro 11 

 

[…] 

 

 

Em 17.04.2000, logo após a movimentação do cheque n.º …, de 11.000.000$00 

(54.867,77€), que se destinou à conta n.º …, …, da CC, a conta fica com saldo 

negativo de 1.753.724$00 (8.747,54 €). 

Créditos/Entradas 

Entradas provenientes de contas da CC ............................... 26.425.000$00 

Entradas provenientes de BB ................................................. 5.500.000$00 

 

Débitos/Saídas 
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 (Apenso LXXI) 
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Saídas destinadas a diversas contas da CC .......................... 66.600.000$00 

Saídas destinadas a contas de BB .............................................. 500.000$00  

 

EMPRÉSTIMOS 

 

Anos 2000 a 2004 

Quadro 12 

[…] 

 

Ano de 2000 – Empréstimo de 30.000.000$00 (149.639,37€) 

 

Utilização do empréstimo 

 

Regularizou o saldo a descoberto existente à data, 02.08.2000, no valor de 

9.717.799$00 (98.351.97 €).  

Logo a seguir, a conta ficou com um saldo positivo de 10.282.201$00 

(51.287,40€), mas que se esgotou com a movimentação de 5 cheques, que totalizaram 

11.335.805$00 (56.542,76€), ficando a conta novamente com um descoberto de 

1.053.604$00 (5.255,36 €). 

Assim: 

Esc 400.000$00 (1.995,19€) - cheque n.º …, destinou-se a V… de M…; 

Esc. 653.604$00 (3.260,16€) não identificados. 

 

 

Ano de 2001 – Empréstimo de 85.000.000$00 (423.978,21€) 

 

O empréstimo bancário foi sendo creditado em diversas parcelas e momentos 

temporais distintos. Assim: 
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Esc 35.000.000$00 (174.579,26€), foram creditados entre 16.07 e 03.08, de 

2001. 

Neste período de tempo as entradas em conta são quase exclusivamente 

oriundas do financiamento bancário, e a conta esteve sempre com saldo a 

descoberto. 

 

Destino do empréstimo 

Dos cheques movimentados, pelo menos, o montante de 25.447.001$00 

(126.929,11€), foi repartido pelas seguintes entidades: 

…  .......................................................................................................... 421.083$00 

… .................................................................................  (37.409,84€) 7.500.000$00 

… ........................................................................................................... 586.798$00 

… Publicidade .................................................................................... 2.000.000$00 

… ........................................................................................................ 8.100.000$00 

… ................................................................................   (27.433,88€) 5.500.000$00 

… ........................................................................................................... 558.720$00 

… ........................................................................................................... 810.400$00 

 

A verba (acima referida) de 5.500.000$00, destinada a BB foi movimentada 

através do cheque …, em 20.07.2001, ou seja, exactamente no mesmo dia e no mesmo 

montante, em que foi creditada na CC a parcela proveniente do financiamento 

bancário.  

Após a entrada da última parcela deste empréstimo de 35.000.000$00, o saldo da 

conta ficou negativo em 14.692.616$00 (73.286,46 €). 

Entre 03.08 e 25.10, de 2001, registaram-se várias entradas e saídas de valores de 

pequena quantia bem como a saída de quatro cheques, no total de 1.450.000$00 

(7.232,57,00€), destinaram-se a BB 

Em 25.10.2001 entraram Esc. 50.000.000$00 (249.398,95€), data em que a 

conta apresentava um descoberto de 17.913.345$00 (89.351,39 €).  
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Donde resulta que parte deste financiamento se destinou a regularizar o saldo 

negativo existente na conta.  

 

Depois, a conta ficou com saldo de 32.086.655$00 (160.047,56€), montante 

que foi repartido por: 

 

Imposto de selo .................................................................... 266.278$00 

Juros  .................................................................................... 381.969$00 

…, Informática Aplicada, Ldª .............................................. 250.000$00 

Amortização capital (174.579,26€) ................................. 35.000.000$00 

 

Após, o pagamento da amortização de capital, a conta fica novamente com um 

descoberto de 3.811.592$00 (19.012,14€). 

A partir de 31.12.2001 a conta esteve sempre a descoberto - o saldo negativo era já 

de 77.382,13 € - até à data da obtenção do financiamento que, a seguir, se descreve. 

Assim: 

 

Ano de 2002 – Empréstimo de 175.000,00 €(35.084.350$00) 

 

Em 15.07.2002, entrou este empréstimo, altura em que a conta já apresentava um 

descoberto de 78.566,31 €.  

 

Destino do Empréstimo 

Parte do financiamento serviu para regularizar este saldo negativo.  

Outra parte, ou seja, 104.307, 83 € foi repartida pelos seguintes destinos:  

 

… Publicidade ........................................................................ 2.992,78 € 

…  ........................................................................................... 1.458,98 € 

… Comunicações ................................................................... 1.016,00 € 

… ............................................................................................ 1.500,00 € 



S. R. 
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 

217 
 

… ............................................................................................ 9.500,00 € 

…, cts bancárias ................................................................... 87.840,07 € 

 

 

Ano de 2003 – Empréstimo de 175.000,00 € (35.084.350$00) 

 

Em 16.07.2003, esta quantia entrou na conta, altura em que a mesma já 

apresentava um descoberto de 83.736,17 €, pelo que, parte do financiamento bancário 

serviu para regularizar este saldo.  

A conta estava a descoberto desde 31.12.2002, logo após ter sido debitada a 

quantia de 88.115,99€, referente à amortização de um empréstimo. 

 

Destino do Empréstimo 

Após a entrada da verba do financiamento de 175.000,00€, em 16.07.2003, a 

conta fica com saldo positivo de 91.263,83€, a qual vai ser repartida pelos seguintes 

destinos: 

 

Despesas com crédito  ........................................................................ 506,56 € 

…, ct …, … (2 chqs) ..................................................................... 85.000,00 € 

E ainda 

…, ct …, … (1 chq) ...................................................................... 15.000,00 € 

 

 

 

 

Quando estes cheques foram depositados na conta …, …, da CC, a mesma 

encontrava-se com saldo a descoberto e apesar das entradas de valores provenientes 

deste banco, a conta … continua com saldo a descoberto.  

Logo após a movimentação deste chq, em 22.07.2003, de 15.000,00€, a ct 

Efisa fica de imediato com descoberto de 9.241,73 €.  
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No mesmo período, ou seja, quanto aos valores movimentados a débito, na conta 

do …., no mesmo período de 17 a 23 de Julho de 2003 são emitidos quatro cheques a 

favor de BB, no valor total de 39.500,00€.   

 

Ano de 2004 – Empréstimo de 175.000,00 €(35.084.350$00) 

 

Em 14.07.2004, esta quantia entrou na conta da CC, quando a mesma 

apresentava um descoberto de 88.060,82 € pelo que parte deste financiamento 

bancário serviu para regularizar este saldo.    

De facto, entre 15.10.2003 a 14.07.2004 (data financiamento), a conta esteve 

sempre a descoberto e, em alguns momentos, o saldo foi superior a 100.000,00€ 

(negativos).    

 

Quanto à origem e destino dos valores movimentados neste período de tempo, a 

maior parte das entradas são oriundas de outras contas da CC, e as saídas destinaram-

se a outras contas da CC, a BB e a DDD  

 

Após a entrada deste financiamento bancário a conta fica com saldo positivo de 

86.939,18€, e de seguida registaram-se saídas para:  

 

Despesas com crédito  ............................................................. 1.470,00€ 

…, ct …, ... ............................................................................ 14.780,00€ 

NNNNNN ............................................................................... 1.500,00€ 

… ............................................................................................. 5.533,73€ 

Destino não apurado ................................................................ 1.790,32€ 

…, ct …, … ......................................................................... 118.000,00€ 

 

 

 

Após movimentado o chq 781361, no valor de 118.000,00€, em 16.07.2004, a 

conta do Efisa fica de imediato com descoberto de 56.984,87 €  
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Este cheque de 118.000,00€, depositado na …, …, em 15.07.2004, destinou-se a 

regularizar o saldo a descoberto existente na conta, no valor de 121.753,79 €.  

 

Para este descoberto contribuíram essencialmente saídas de cheques destinados 

ao …, da CC. 

Desses empréstimos a BB ainda não pagou o montante de 324.018,61 €, que se 

encontram reclamados no processo de insolvência da CC, a correr com o nº 

881/08.0TYLSB, cfr. fls. 13.902 (Volume 45). 

 

 

269º. 

Banco: … 82 

Conta n.º - … 

Período do extracto - 2003 a 2005 

 

Origem e Destino dos Movimentos realizados de valor igual ou superior a 100,00 

€ (e não de 10.000.000,00 €, como por mero lapso de escrita consta da acusação). 

 

[…] 

 

Entradas/Saídas 

Quadro 13  

 

[…] 

 

Verba “F…, Fundo …” 
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Em 29.01.2003, foi depositada a quantia de 6.483.357,07€ (cheque n.º …), 

proveniente da F…, altura em que a conta estava a descoberto em 13.508,87 €.  

Entretanto, em 10.03.2003 a conta bancária fica novamente a descoberto, em 

26.349,55 €, o que aconteceu após ter sido movimentado o cheque n.º …, no valor de 

40.000,00€, destinado à conta bancária n.º …, de BB.  

 

Entre 29.01.2003 e 10.03.2003 

Créditos/Entradas 

 

As entradas, no montante de 6.788.788,44€, tiveram origem nas seguintes 

entidades: 

 

F… ……………………………………………………… 6.483.357,07€ 

Cobrança, pagamento de serviços …………………………. 305.431,37€ 

 

Débitos/Saídas 

Parte do montante de 305.431,37€, ou seja, 200.254,30€ foi transferida para a 

conta …, …, da CC.  

 A quantia de 6.483.357,07€ permitiu até 07/03/2003 o seguinte: 

Regularizar o saldo a descoberto de 13.508,87 €, que se encontrava na conta 

bancária, em 29.01.2003. De imediato a conta fica com um saldo positivo de 

6.469.848,20€; 

Destes 6.469.848,20€, pelo menos, 6.364.893,70€ destinaram-se a outras contas 

bancárias da CC, ao …, a C…A…P…P…, a BB, e ao pagamento de prestações de 

empréstimo. Assim:   

 

Saídas no período de 29/01 a 07/03 de 2003: 

  

[…] 
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Movimentos de valores, após 10.03.2003  

 

De 10.03.2003 a 29.07.2003, as entradas de valores são na quase totalidade 

provenientes de “pagamento de serviços”, e as saídas de valores, quase totalmente 

destinadas a outras contas bancárias da CC, ou seja, não foi encontrada qualquer saída 

de valores para pagamento de despesas da CC, à excepção de algumas verbas 

destinadas ao débito de prestações de empréstimo.  

De 29.07.2003 a 31.12.2003, as entradas de valores são na quase totalidade 

provenientes da conta …, …, da CC, a qual apresentou quase sempre saldos a 

descoberto, imediatamente antes de serem movimentados os cheques destinados a esta 

conta.  

Em 2004, o maior volume de entradas de valores tem origem noutras contas da 

CC, e depois em BB (este com pouca expressão). Nas saídas também se registam 

verbas destinadas a BB.  

 

 

270º. 

 

Banco: … 83 

Conta n.º - … 

Período do extracto - 2003 a 2005 

 

Origem e Destino dos Movimentos realizados de valor igual ou superior a 

1.000,00 € (e não de 10.000.000,00 €, como por mero lapso de escrita consta da 

acusação). 

[…] 

 

Entradas/Saídas 

 

 

Quadro 15  
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[…] 

Desde 01.10.2003 que a conta estava com um saldo a descoberto de 15.467,42 €, 

na quase totalidade motivado pelo débito de juros efectuado naquela data, no valor de 

14.730,56€.  

 

 

Ano de 2003 

 

Créditos/Entradas 

 

Em 07.11.2003 entrou a quantia de 775.000,00€, proveniente da conta 

45390001, do …, da CC.  

 

Débitos/Saídas 

 

 Em 14.11.2003, foi transferida para a conta empréstimo …, do …, da CC, a 

quantia de 748.196,85€, ou seja, a verba de 775.000,00€ proveniente do …, da CC, foi 

utilizada para liquidar um empréstimo em dívida no …, de 2001.  

 

Entre 17.11.2003 e 30.01.2004 

 

Créditos/Entradas 

 

Após a liquidação do empréstimo bancário acima referido, e antes de ter sido 

creditado o empréstimo seguinte, registaram-se nesta conta do …, inúmeros 

movimentos de valores, entre contas bancárias tituladas pela CC (sobretudo pelas 

contas da … e do …), e entre a conta do …, da CC e contas de BB. 

 

Por vezes, com a mesma data de movimento, há registo de cheques a entrar no 

… oriundos do … da CC, e cheques a sair do …, também destinados ao … da CC. 
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 Em 09.12.2003, quando a conta estava a descoberto, entrou a quantia de 

18.500,00€, proveniente da …, imediatamente antes de nesta conta ter entrado a 

tranche da liquidação do depósito a prazo aí constituído com verba da F….   

 

Empréstimos 

 

Anos de 1996 a 2004 

 

A CC obteve junto do … vários empréstimos de financiamento no período de 

1996 a 2004, que totalizaram, 2.720.251,69€. 

 

Assim,  

Ano de 2004 – 750.000,00€ 

 

 

Em 17.03.2004, entrou na conta a quantia de 750.000,00€, com origem na conta 

corrente caucionada …. 

Débitos/Saídas 

480.906,52€, destinaram-se a regularizar o saldo a descoberto que existia na 

conta em 17.03.2004, formado no período de 04.03 a 17.03, de 2004  

Com efeito, em 04.03.2004, logo após a movimentação do cheque …, de 

72.815,00€, destinado à conta …, da CC, esta conta ficou com um descoberto, de 

23.936,85 € e; 

De 04.03 a 17.03, de 2004, as entradas de valores, são na quase totalidade 

provenientes da conta do … da CC, e as saídas de valores (em maior montante) 

destinaram-se na quase totalidade à conta ... da CC, a BB e DDD. 

Após a entrada deste financiamento de 750.000,00€, a conta fica com um saldo 

positivo de 269.093,48€. De imediato, foram movimentados diversos cheques, ainda 

em 17.03.2004, no total de 211.689,00€, cujo destino foi a conta …, do …, da CC 
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[esta conta estava com saldo a descoberto de 423.616,65€, motivado, na quase 

totalidade pela movimentação de cheques para o …] 

Depois ficam em saldo 57.404,48€, que conjuntamente com outras entradas do 

…, da CC, permitem a movimentação de outras saídas também para o … da CC.  

Donde resulta que este empréstimo bancário de 750.000,00€ se diluiu na quase 

totalidade na movimentação de cheques entre …/… e entre …/…, da CC.  

 

Movimentos de 17.03 a 31.12. 2004    

 

Foram movimentados diversos cheques oriundos de contas da CC da … e do 

…, e destinados à … e ao …. 
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Foram movimentados diversos cheques com origem e destino em contas de BB, 

e em menor valor para contas de DDD,  

Registaram-se, sobretudo no mês de Abril de 2004, inúmeros cheques 

devolvidos (conta da CC, da ..., e conta BB, também ...) 

 

Créditos/Entradas 

 

Em 18.02.2004, entram nesta conta, 69.658,00€ (que corresponde à soma de 

quatro cheques), oriundo do ..., imediatamente antes de aí ter entrado a tranche de 

225.000,00 € proveniente do financiamento bancário.  

Com efeito, aquela quantia de 69.658,00 € entra nesta conta do ... em conjunto 

com outras verbas, vindas de outras contas da CC, que no total somam um depósito 

de 225.536,00 € (a conta tinha um saldo de apenas 3.144,76 €).  

 

Débitos/Saídas 

 

Desse montante, a quantia de 101.742,00 €, destinou-se a BB.  

A conta fica com o saldo de 177,24 €. 

Porém, a seguir, saem vários cheques para BB, ficando a conta a descoberto. 

 

Créditos/Entradas 

Em 05.04.2004 entram duas parcelas, que totalizam 75.765,00 €, provenientes 

da ..., imediatamente antes de nesta conta ter sido liquidado o depósito a prazo que 

tinha sido constituído com verba da F.... 

A conta apresenta saldo a descoberto em virtude de antes terem sido 

movimentados os cheques acima referidos para BB. 

 

 

Ano de 2005 
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Débitos/Saídas: 

 

Cheques emitidos à ordem de “F...M...” no valor de 4.044,00 € e à ordem da 

“S...” no valor de 2.953,00 € tiveram como beneficiário a “V...F...”, conta …, .... 

Saída de diversas quantias serviu para pagamento de ordenados e da TSU.  

A verba de 11.000,00 € destinou-se a EEE; 

Os montantes destinados a BB, RR e DDD, melhor se descreverão a seguir. 

 

271º. 

Banco: ...1 

Conta n.º - nº... 

Período do extracto - 2003 a 2007 

 

Origem e Destino dos Movimentos realizados de valor igual ou superior a 

1.500,00 € (e não 15.000.000,00 €, como por mero lapso de escrita contava da 

acusação,) entre Janeiro/2003 e Fevereiro/2004 e valor igual ou superior a 2.5000,00 € 

(e não 25.000.000,00 €, como por lapso material de escrita constava da acusação), 

após Março de 2004. 

[…] 

 

Entradas/Saídas: 

    

[…] 

 

 

Empréstimos 

Anos 2003 e 2004 

Entre 2003 e 2004 foram contratados três empréstimos no valor global de 

3.825.000,00€. Assim: 

                                                           
1
 (Apenso LXI) 
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[…9 

 

        Ver Quadro II  

 

Ano de 2003 

Empréstimo n.º … – 1.925.000,00€ 

Foi creditado em diversas parcelas, no período compreendido entre 17.03 e 

26.06, de 2003. 

Débitos/Saídas  

Esta quantia foi totalmente utilizada no primeiro semestre de 2003. 

Não obstante, entre 17.03 e 26.06, terem entrado outros valores, as verbas 

provenientes deste empréstino destinaram-se quase exclusivamente à conta bancária 

…, ..., da CC, havendo transferências de montante superior à tranche do empréstimo.  

E, sempre que as prestações do empréstimo são creditadas a conta já se apresenta 

com saldo a descoberto.  

 

Assim:  

Conta bancária …, ..., da CC           1.945.000,00€                         

…                                                                          28.312,34€                                

…                                                                           39.413,45€. 

 

Créditos/Entradas 

Em 16/04 e 24/04, de 2003, as duas prestações de empréstimo, no valor de 

25.000,00 € cada, serviram para regularizar o saldo a descoberto verificado por causa 

da movimentação dos dois cheques acima referidos, um destinado ao IGFSS e o outro 

à DGT. 

 

Empréstimo n.º … – 1.000.000,00 € 
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Em 26/06/2003 foi creditado este empréstimo, imediatamente após a liquidação 

antecipada do empréstimo n.º …, no valor de 1.002.085,41€.  

Ou seja, o empréstimo … foi utilizado para liquidar o anterior empréstimo em 

dívida na .... 

 

Ano de 2004  

 

Empréstimo n.º … – 900.000,00€ 

 

Em 30.12.2004 foi creditado este empréstimo, quando a conta estava com um 

descoberto de 766.488,22 €.  

 

Para este saldo contribuíram as seguintes saídas de valores, verificadas 

imediatamente antes: 

 

Saldo da conta  .........................................................................  - 18.588,45 € 

Cheque 079839, RR  .................................................................... 40.000,00€ 

Despesas com imposto selo e juros ................................................ 4.678,01€ 

Liquidação antecipada empréstimo …  ...................................... 703.221,76€ 

Soma total (saldo descoberto) 766.488,22€ 

  

 

Entretanto, a conta fica com saldo positivo de 133.511,78 €.  

 

De seguida, foram movimentados os seguintes valores: 

 

Despesas com imposto selo e juros ........................................... 4.680,00€ 

            Cheque …, …  ........................................................................ 63.800,00€ 
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Cheque …, DDD ............................................................................... 627.800,00€ 

Soma total 696.280,00€ 

 

Pelo que, logo após o movimento do cheque no valor de 627.800,00 € (referido 

supra) para DDD a conta volta a apresentar um saldo a descoberto de 562.768,22 €. 

Este saldo foi de seguida regularizado na CC com a liquidação de um depósito a 

prazo no valor de 525.000,00 € [dos quais, 500.000,00 € tinham sido entregues por 

DDD para reforço do depósito a prazo …, em 05.07.2004], e pela entrega de mais 

100.980,00 € também oriundos de DDD. 

 

Esta quantia de 627.800,00 € foi utilizada por DDD para liquidar um empréstimo 

seu em dívida na ..., que a seguir se voltará a descrever.  

 

 

Verba da F.../ constituição de depósitos a prazo 

 

Utilização das verbas após liquidação dos depósitos a prazo 

 

 

Em 03.02.2003, como já se disse, entrou na conta a quantia de 2.500.000,00 €, 

proveniente da conta …, …, da CC, na qual em 29.01.2003 tinha sido depositada a 

quantia entregue pela F... à CC.  

 

Débitos/Saídas 

Em 11.02.2003 foram constituídos dois depósitos a prazo. Assim: 

 

Depósito a prazo …, no valor de 2.000.000,00€, e  

Depósito a prazo …, no valor de 500.000,00€  

 

Tais depósitos, foram sendo liquidados, durante o ano de 2003 e 2004, nas datas 

e valores que seguem. Assim: 
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Quadro 17  Depósito a prazo … 

 

[…] 

 
a) saldo da ct ..., imediatamente antes da entrada do valor oriundo da liquidação do Depóstio a Prazo 

 

 

Quadro 18  Depósito a prazo … 

 

[…]   

 
a) saldo da ct ..., imediatamente antes da entrada do valor oriundo da liquidação do Depósito a Prazo 

 

 

As quantias provenientes da liquidação dos depósitos a prazo, foram repartidas 

pelos seguintes destinos: 

Regularização dos saldos a descoberto: quando as parcelas entraram na conta à 

ordem da ..., esta encontrava-se sempre com saldo a descoberto. 

Movimentos que ocasionaram esses saldos: 

1. A liquidação da parcela de 1.000.000,00 €, imediatamente antes, em 

09/04/2003, foi movimentado o cheque …, no valor de 1.000.000,00 € destinado ao ..., 

da CC . 

2. A liquidação da parcela de 100.000,00 €, imediatamente antes foram 

movimentados os seguintes valores: 26.571,67 €, referente ao pagamento de uma 

prestação de empréstimo e 18.500,00 €, referente ao cheque …, destinado ao ..., da 

CC,  

3. A liquidação da parcela de 75.000,00€, a conta ... apresentava um saldo a 

descoberto de 359.775,24 € (da acusação constava por manifesto lapso material 

359.75,24 €), em consequência da movimentação de inúmeros cheques de pequeno 

valor, onde se incluem, pelo menos, dois cheques destinados ao ..., da CC, no total de 

75.765,00 €, e o pagamento de uma prestação do empréstimo, no valor de 24.745,30 €, 
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 4. A liquidação da parcela de 250.000,00 €, esta quantia destinou-se a diminuir 

o saldo a descoberto existente na conta de depósitos à ordem, que era de 282.478,06 €.  

5. A liquidação da parcela de 550.000,00 €, à data, o saldo a descoberto existente 

na conta de depósitos à ordem era de 57.847,40 €, e logo que aquela parcela entrou na 

conta, foi transferida a mesma quantia (550.000,00 €), para a conta …, ..., de BB. 

6. A liquidação da parcela de 525.000,00 €. Deste total, apenas 25.000,00€ são 

oriundos da F.... 

Porém, quando a quantia de 525.000,00 € entra na conta à ordem da ..., o saldo 

estava a descoberto em 653.328,77 €, devido à movimentação do cheque …, de 

627.800,000 €, destinado a DDD e, como já se disse, este cheque foi movimentado na 

CC após o empréstimo bancário de 900.000,00 €, e quando a ... não tinha saldo 

disponível.  

7. A liquidação da parcela de 400.000,00€, esta verba em conjunto com a tranche 

de 325.000,00 € oriunda do empréstimo bancário, destinaram-se a regularizar o saldo a 

descoberto de 729.056.60 €, que por sua vez foi ocasionado pela movimentação do 

cheque …, de 750.000,00 €, destinado ao ..., da CC, 

8. A liquidação da parcela de 100.000,00 €, esta quantia destinou-se a regularizar 

o saldo a descoberto de 75.275,20 € existente na conta, por causa da movimentação, 

imediatamente antes, do cheque 188309, de 70.000,00 € destinado ao ..., da CC. 

O saldo que entretanto ficou disponível de 24.724,80 € foi ainda utilizado para 

suportar a movimentação de outro cheque, de 20.000,00 €, para o ... da CC.  

 

Donde, as verbas oriundas da liquidação dos depósitos a prazo, no valor de 

2.500.000,00 €, provenientes da F..., destinaram-se ou permitiram a movimentação do 

total (ou de parte) das seguintes quantias (totais) para:   

 



S. R. 
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 

564 
 

Quadro 19  

 

[…] 

 

 

Outras entradas de valores – origem contas bancárias da CC 

 

Assim, nos anos de 2003/2004, na conta da ..., registaram-se inúmeros 

movimentos de valores, com origem em contas bancárias da CC, e destinados a contas 

bancárias da CC. Assim: 

 

1. Entradas na ..., com origem na ct …, ..., da CC,   

 

 Quadro 20 (de 19.05 a 28.11, de 2003)    

 

[…] 

Entre 22/12/2003 e 04/02/2004, as entradas de valores são provenientes da conta 

do ..., da CC. 

 

Neste mesmo período as saídas de valores da ... foram para: 

Contas da CC - ..., …, …, ... e ...; 

Contas de BB; 

Contas de DDD. 

 

Os cheques foram aqui creditados em 2003/2004 e provenientes da conta do ... 

não obstante esta conta apresentar saldos a descoberto.  

 

Em 28.11.2003, após terem sido movimentados os cheques … e …, a conta ... 

ficou com um descoberto de aproximadamente 1.500.000,00 €.  

 

Após a movimentação do cheque …, no valor de 150.000,00 €, o saldo a 

descoberto da conta ... foi quase totalmente regularizado com o depósito de valores 

provenientes de outras contas da CC.  
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2. Entradas com origem na conta …, CGD, CC: 

 

Em 09.06.2003 entrou na conta da ... a quantia de 100.000,00 € proveniente da 

CGD.  

 

Esta quantia destinou-se à amortização do empréstimo n.º …, da ..., em 

11.06.2003, no valor de 125.000,00 € - este empréstimo foi depois liquidado na 

totalidade, como já se disse, em 26.06.2003 com outro empréstimo da .... 

À data, a conta da … apresentava um saldo positivo, ocasionado pelo depósito de 

quantias diversas.  

 

3. Entradas, com origem na conta …, ..., CC: 

 

21/07/2003 .......................................................................... 65.000,00€ 

15/07/2004 ........................................................................ 118.000,00€ 

 

 

Débitos/Saídas 

Do montante de 65.000,00€, pelo menos 22.000,00 € destinaram-se ao ..., da CC, 

e 10.000,00 € a DDD (…),  

A quantia de 118.000,00 € é transferida do ... para a ..., da CC, logo após o 

crédito de empréstimo no ..., de 175.000,00 €, ficando o ..., de imediato com saldo a 

descoberto. 

Entretanto, a conta ..., também apresentava saldo a descoberto de 121.735,79 €, 

devido ao movimento de cheques destinados ao ..., da CC. 

 

 

Entradas, com origem na conta da ..., de RR (2004) 

 

Em 16.07.2004  .............................................. 125.000,00€ 
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Com esta quantia foi constituído, em 22.07.2004, o depósito a prazo n.º …, no 

valor de 125.000,00 €. 

Entretanto, em 30.07.2004, este depósito a prazo foi totalmente liquidado, e a 

quantia transferida para a conta ..., de BB. 

 

Neste caso, a conta bancária da CC apenas foi utilizada como intermediária para 

esta operação. 

 

Em 14/09/2004 ............................................... 140.000,00€ 

 

Nesta data, a conta da ..., da CC, estava com saldo a descoberto de 111.466,95 €.  

Parte deste saldo foi motivado pelo débito de três prestações de empréstimos, no 

valor total de 74.169,74 €.  

Entretanto, a conta da CC, da ..., fica com saldo positivo de 28.533,05€. 

De imediato, foi movimentado um cheque para …, no valor de 25.000,00 €,  

 

Em 11/11/2004  .............................................. 150.000,00€ 

 

Nesta data, a conta da ..., da CC, estava com um descoberto de 152.532,84 €, por 

causa da movimentação de inúmeros cheques de pequeno valor (inferior a 7.000,00 €), 

e ainda de um cheque no valor de 50.000,00 € destinado à F...,  

 

Em 10/12/2004 ............................................... 230.000,00€ 

 

Nesta data, a conta da ..., da CC, estava com um descoberto de 94.582,94 €.  

A seguir, foi movimentado o cheque …, no valor de 137.500,00 € para … (este 

cheque estava emitido à ordem de …).   
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Entradas, com origem na conta da ..., de DDD   

 

Em 30.06.2004, DDD depositou na conta ..., da CC, 500.000,00 €, a que 

correspondem 3 cheques, com origem na sua conta ..., após obtenção de um 

empréstimo bancário. 

No mesmo dia foi constituído pela CC o depósito a prazo …, de 500.000,00 €.  

Em 05.07.2004, este depósito a prazo foi liquidado, e a verba foi utilizada no 

reforço do depósito a prazo ….  

Em 31.12.2004, este depósito a prazo foi liquidado e a quantia destinou-se a 

regularizar o saldo a descoberto existente na ... por causa do cheque de 627.800,00 € 

para DDD. 

 

Entradas, com origem em Contas Bancárias, de BB  

 

Assim: 

[…] 

 

 

 

Saídas para PP 

 

Como já se disse, em 2004, a CC entregou 125.000,00 € a PP, a que 

correspondem cinco cheques emitidos sobre a conta …, .... 

Contudo, para além destes cheques, registados no extracto da conta “… – Dr 

PP”, da contabilidade da CC, estão ainda registados outros, como tendo sido também 

entregues a PP 2.  

Porém: 

 

O cheque n. º …, no valor de 137.500,00 €, emitido à ordem de PP, destinou-se a 

....  

                                                           
2
 (Doc Anexo 11) 
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O cheque n.º …, no valor de 137.500,00 €, emitido à ordem de PP, não foi pago 

por ter sido declarado em situação de “extraviado” (diz-se, por lapso material 

manifesto, na acusação, “distribuído” em vez de “extraviado”). 

O cheque n.º …, no valor de 85.000,00 €, emitido à ordem de PP, não foi pago 

por ter sido declarado em situação de “extraviado”.  

 

 

272º. 

Banco: … 3 

Conta n.º - n.º … 

Período do extracto - 2003 a 2005 

 

Origem e Destino dos Movimentos realizados de valor igual ou superior a 500,00 

€ (e não 50.000.000,00 €, como por lapso material de escrita constava da acusação) 

entre Janeiro/2003 e Março/2004 e valor igual ou superior a 600.000,00 € (e não 

60.000.000,00 €, como por manifesto lapso de escrita se diz na acusação) após Abril 

de 2004. 

 

[…] 

 

 

Entradas/Saídas 

[…] 

                                                                                       

 

 

Donde resulta que deram entrada nesta conta quantias, provenientes de: 

Operação F..., no valor de 2.567.060,00 €, em 2003. As verbas deram entrada na 

conta do ..., vindas da conta ... e …, da CC. 

Financiamento bancário: 1.774.714,40€, em 2003, e 225.000,00 €, em 2004, o 

que perfaz o total de 1.999.714,40 €,  

                                                           
3
 (Apenso XLVI) 
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Verbas provenientes de empréstimos bancários obtidos noutras instituições, 

nomeadamente, da ... (1.945.000,00€), do Banco ... (100.000,00€), e do ... (pelo 

menos, 211.689,00€) 

 

 

Débitos/Saídas  

 

Verbas provenientes da operação F...:  

Depois da verba total da operação F... ter entrado na conta …, …, ao ... da CC, e 

através de vários movimentos financeiros, chegaram diversas parcelas provenientes 

de:  

Conta …, da ……..484.560,00€ 

Conta …, da ……..612.500,00€ 

Conta …, da ... …1.470.000,00€ 

 Total…………………………………2.567.060,00€ 4 

Verbas provenientes das contas da …, da CC, movimentadas entre 29.01.2003 e 

03.03.2003, no total de 1.097.060,00€ 

 

Imediatamente antes da entrada de cada uma das parcelas que perfazem o total 

de 1.097.060,00 €, a conta apresentava-se sempre a descoberto.  

Ou seja, as verbas resultantes da operação F... que entraram no ..., destinaram-se 

a regularizar os saldos devedores. 

No mesmo período, entraram outras quantias. 

                                                           
4
 (Quadro I, anexo ao Relatório Pericial 2) 
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Assim, o destino das verbas provenientes da F... (terá de ver-se em função de 

alguns períodos temporais) Assim:  

De 29.01.2003 a 17.02.2003, para a quantia de 1.055.960,00€ 

Neste período de tempo, deram ainda entrada na conta outras quantias, no total 

de 88.332,92€,   

 

Em 29.01.2003, imediatamente antes da entrada da primeira tranche, de 

37.500,00€, a conta ... estava com um descoberto de 122.132.02 €. 

Para este saldo contribuiu, em grande parte, o débito de uma letra, em 

27.01.2003, no valor de 60.000,00 €. 

 

Débitos/Saídas: 

   

 

… ...................................................................................... 26.816,29€ 

… … ................................................................................... 2.500,00€ 

… ........................................................................................ 2.499,00€ 

Cts bancárias CC, ............................................................. 45.900,00€ 

BB  ................................................................................... 73.300,00€ 

C…  .................................................................................. 20.522,64€ 

… … ................................................................................... 2.584,29€ 

… ........................................................................................ 3.432,16€ 

… ........................................................................................ 3.795,00€ 

… ........................................................................................ 4.990,00€ 

…  ................................................................................... 125.000,00€ 

… .................................................................................... 374.345,09€ 

… ...................................................................................... 31.800,00€ 

… ........................................................................................ 3.499,41€ 

Juros ................................................................................... 3.292,72€ 

… ........................................................................................ 3.000,00€ 
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… ........................................................................................ 3.750,00€ 

… ........................................................................................ 6.000,00€ 

F... ................................................................................... 145.833,34€ 

DDD  .................................................................................. 4.620,00€ 

… ........................................................................................ 3.080,00€ 

… ........................................................................................ 3.033,28€ 

… ........................................................................................ 4.651,95€ 

 

… ........................................................................................ 2.574,00€ 

Total ............................................................................... 900.996,22€  

 

Entretanto, em 17.02.2003, a conta ... ainda apresentava um descoberto de 

61.915,45 €.  

 

Verbas provenientes da conta da ..., da CC, movimentadas entre 08.04.2003 e 

25.06.2003, no total de 1.490.000,00€ 

 

Estas verbas, provenientes da ..., resultaram da liquidação de depósitos a prazo, 

que tinham sido constituídos, na ..., com verbas da operação F....  

Assim,  

Em 08.04.2003, entrou uma tranche de 1.000.000,00€: nesta data a conta estava 

com um descoberto de 168.778,78 €, para o qual contribuíram as saídas, repartidas 

pelos seguintes destinatários: 

BB (3 chqs) ... 109.000,00€ 

…  .................. 5.000,00€ 

… ................... 17.000,00€ 

Total ..............  131.000,00€ 
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Entretanto, a conta ficou com um saldo disponível de 831.221,22€, sendo 

constituído um depósito a prazo de 900.000,00€, na conta …, do ... 5 

Pelo que, da tranche da F... foram para este depósito a prazo 830.000,00 €. 

Depois, em 26.05.2003, entrou na conta do ... a quantia de 750.000,00 €, da qual, 

apenas 400.000,00 € foram suportados com verba da F... e os restantes 350.000,00 € 

são provenientes de um empréstimo bancário obtido na .... 

Em 26.05.2003, a conta ... estava com um descoberto de 167.666,09 €, para o 

qual contribuíram as seguintes saídas: 

BB  33.000,00€ 

…………………………………………………...34.930,20€ 

Total…………………………………………………67.930,20€ 

 

Entretanto, a conta fica com saldo positivo de 582.333,91 € (parte ainda referente 

a verba da F...).  

De seguida, em 28.05.2003, entrou na conta mais 100.000,00 €, proveniente de 

uma livrança.  

 

Débito/Saídas 

 

Entre 26.05.2003 e 30.05.2003, do montante de 682.339,91 € (582.333,91 € + 

100.000,00 €), 616.500,00 € foram repartidos pelos seguintes destinatários: 

BB  45.000,00€ 

… 30.000,00€ 

…………….. 1.500,00€ 

Depósito a prazo ..................................................................................... 540.000,00€ 

Total 616.500,00€ 

                                                           
5
 (Quadro III, anexo ao Relatório Pericial 2) 
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Ou seja, a CC utilizou verba da F..., do empréstimo obtido na ... e livrança para 

“aplicar”, quase na totalidade, num depósito a prazo no ... em 30.05.2003, de 

540.000,00 €. 

Ainda em 25.06.2003, entrou na conta ..., da CC, a quantia de 70.000,00 €, 

proveniente da .... 

Porém, quando esta quantia entrou na conta, a mesma estava com um descoberto 

de 87.773,89 €, para o que contribuíram as seguintes saídas: 

BB  7.000,00€ 

RR 2.531,00€ 

………. 36.120,03€ 

… Investimento .......................................................................................... 6.693,75€ 

… 3.017,56€ 

Total  55.362,34€ 

Empréstimos 

Anos 2003 e 2004  

Assim 6: 

[…] 

 

Para além da conta de depósitos à ordem …, ..., foram ainda movimentadas mais 

duas contas, por causa dos empréstimos bancários.  

Assim: 

- Conta …; 

- Conta …. 

                                                           
6
 (Quadro II, anexo ao Relatório Pericial 2) 
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Créditos/Entradas 

De 11.04.2003 a 29.04.2003, para além da verba proveniente do empréstimo 

bancário (várias parcelas), apenas se destacam mais duas entradas de valores, no total 

de 48.900,00 € referentes a livranças.  

Débitos/Saídas 

  

 

 

Em 11.04.2003, antes da entrada da primeira tranche de 150.000,00 €, a conta 

estava com um descoberto de 166.519,31 €, para o qual contribuíram as seguintes 

saídas:  

BB  ………………………………………………………..60.000,00€ 

CC ………………………………………………………….14.000,00€ 

…  6.000,00€ 

Total ………………………………………………………….80.000,00€ 

 

Posteriormente, pelo menos o montante de 679.616,67 €, do total de 898.900,00 

€ (850.000,00 € [1.000.000,00 € -150.000,00 €] + 48.900,00 €), dos quais 850.000,00 

€ são do empréstimo bancário, foi repartido pelos seguintes destinatários (entre os dias 

11 e 29 de Abril de 2003):  

F...  ….. 72.916,67€ 

CC …………………………………………………………..17.500,00€ 

…  7.000,00€ 

… 40.000,00€ 

… 5.000,00€ 

BB ……………………………………………………... 322.000,00€ 

De 11.04.2003 a 29.04.2003                 1.000.000,00€ 
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Livranças ………………………………………………………215.200,00€ 

Total………………  679.616,67€ 

 

Créditos/Entradas 

Em 19.12.2003, deu entrada na conta ... a quantia de 774.714,40 € proveniente 

de empréstimo bancário, com data valor de 07.11.2003. Assim: 

 

 

 

 

Ora, também com a data de 07.11.2003 (agora data de movimento), saiu desta 

conta, o valor titulado pelo cheque nº. …, de 775.000,00 €, com destino à conta …, ..., 

da CC.  

Ou seja, este cheque bancário do ... destinado ao ..., da CC, foi movimentado por 

conta da tranche de 774.714,40 €, do financiamento bancário, obtido no ....  

Não obstante, nessa data o saldo da conta ... estava a descoberto. 

Com efeito, em 07.11.2003, logo após a movimentação daquele cheque, a conta 

ficou com um descoberto de 1.108.567,54 €.  

 

E, imediatamente antes do crédito do empréstimo de 774.714,40 €, em 

19.12.2003, a conta estava com um descoberto de 1.383.844,89 €.  

 

 

 

 

 

Em 20.02.2004, entrou na conta a quantia de 225.000,00 €, que corresponde à 

última tranche do empréstimo bancário do ..., no total de 1.999.714,40 €.   

Em 19.12.2003                         774.714,40€ 

 

Em 20.02.2004                         225.000,00€ 
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Imediatamente antes, a conta apresentava um descoberto de  394.229,12 €.  

Ou seja, este empréstimo destinou-se, na totalidade, a regularizar o saldo 

negativo existente na conta, ainda que insuficiente, pois continuou com um 

descoberto de  169.229,12 €.  

Em 19.02.2004, pelo menos, o montante de 163.063,00 € (isto é, imediatamente 

antes da entrada desta tranche do financiamento bancário, em 20.02.2004), foi 

repartido pelas seguintes entidades:  

BB.  9.590,00€ 

CC, diversas cts bancárias ---------------------------------------------------- 152.473,00€ 

Ct ... … (cfr resposta ao artº 270º da acusação sobre o destino de saídas da CC para 

BB). 69.658,00€  

Ct … 24.197,00€ 

Ct … 26.458,00€ 

Ct ... 17.860,00€ 

Ct …                       5.900,00€ 

Ct … 5.600,00€ 

Ct ... … 1.800,00€ 

…………      1.000,00€ 

 

Verba dos Empréstimos obtidos na ...  

A CC obteve na ..., no período de 17.03 a 20.06, de 2003, um empréstimo de 

1.925.000,00 €. 

Contudo, grande parte deste financiamento foi transferido para a conta do ..., da 

CC, através da movimentação de diversos cheques. 

Com efeito, na conta da ..., as entradas de cada uma das tranches do 

financiamento bancário, foram, em geral, antecedidas da movimentação de cheques 

destinados ao ..., da CC. 
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Ainda assim, estes cheques, não corresponderam exactamente ao valor da 

tranche do financiamento bancário na ....  

Porém, no mesmo período em que foram movimentados os 1.925.000,00€ de 

financiamento bancário da ..., foram movimentados cheques para o ... da CC, no total 

de 1.945.000,00 €. 

 

Assim: 

 

Saídas/Débitos 7 

 

Quadro 22                           € 

 

[…] 

 

 

Verba proveniente de Empréstimo obtido no ...  

 

Em 16.07.2003, a CC obteve no Banco ... um financiamento bancário de 

175.000,00 €, como já se disse. 

                                                           
a) 

7
 112.500,00 € Referente a livrança 

b) Após esta entrada de 119.000€ a … fica com saldo positivo de 291,88 € 

c) Esta parcela foi depositada no … juntamente com outras quantias, que totalizaram 

750.000 €, pelo que não é possível separar a tranche de 325.000 €, proveniente da … 

d) Logo após esta entrada de 125.000 €, a conta … fica com saldo positivo de 91.150,49 

€, sendo possível identificar algumas saídas pagas com esta verba, no total de 58.586,98 € 

e) Estas saídas de valores correspondem apenas àquelas em que foi possível identificar 

o seu destino, e que contribuíram para a apresentação do saldo a descoberto.  
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Contudo, depois de regularizado o saldo a descoberto existente nessa conta, do 

..., de imediato, a partir do saldo disponível de 91.263,83 €, foram movimentados três 

cheques destinados ao ..., da CC, que totalizaram 100.000,00 €, a saber:  

 

Quadro 23                     € 

[…] 

 

Débitos/Saídas 

 

Quando estas verbas entram na conta do ..., esta encontra-se a descoberto e as 

verbas do ... apenas regularizam parte destes saldos, continuando as contas a 

descoberto. 

O saldo a descoberto surge em 15.07.2003, para o que contribuíram as seguintes 

saídas (15 a 17 de Julho): 

 

BB  69.000,00€ 

CC, ct …, … ..................................................................... 14.500,00€ 

RR 2.531,00€ 

Seguro 6.395,79€ 

Livrança 5.300,00€ 

 

De 17 a 21, de Julho, data em que entram as verbas do ..., de 100.000,00€ e 

apenas mais 20.000,00 €, saíram os seguintes valores para:  

 

BB  39.500,00€ 

DDD 2.500,00€ 

 

A constituição de depósitos a prazo, em 2003 e 2004  
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Em 9.04.2003, 30.05.2003, 31.07.2003 e 27.01.2004 foram constituídos, no ..., 

quatro depósitos a prazo, nos valores de 900.000,00 €, 540.000,00 €, 89.000,00 € e 

250.000,00 €, respectivamente.8 

 

I. Depósito a prazo de 900.000,00 €, de 09.04.203 (ct …), e 

II. Depósito a prazo de 540.000,00 €, de 30.05.2003 (ct …) 

 

900.000,00€ 

Com efeito, o depósito a prazo de 900.000,00 € foi quase totalmente assegurado 

com verbas provenientes da F.... Assim: 

1. Como já dissemos, este depósito a prazo foi constituído com 830.000,00 € 

provenientes da operação F... (via ...); 

2. Depois, o depósito a prazo foi sendo sucessivamente liquidado, e, com 

excepção de uma tranche de 100.000,00 €, os restantes 800.000,00€ destinaram-se à 

conta à ordem do ..., da CC. Assim:  

50.000,00 €, em 14.05.2003 

Quando esta quantia entrou na conta à ordem, o saldo estava a descoberto em 

53.763,92 €, para o que contribuíram as seguintes saídas de valores: 

BB  8.250,00€ 

F...  72.916,67€ 

… 10.000,00€ 

Total  91.166,67€ 

170.000,00 €, em 19.05.2003 

Quando esta quantia entrou na conta, o saldo estava a descoberto em 246.980,18 

€, para o que contribuíram as seguintes saídas de valores: 

                                                           
8
 (Quadro III, anexo ao Relatório Pericial 2) 
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BB  37.000,00€ 

V...F...  51.000,00€ 

Livranças                                                                                48.900,00€ 

Pagamentos diversos  ............................................................................... 33.351,17€ 

Total                                                                               170.251,17€ 

496.000,00 €, em 21.05.2003 

Quando esta quantia entrou na conta, o saldo estava a descoberto em 552.050,12 €, 

para o que contribuiu a saída da seguinte quantia:              

Conta … da ... (Amort/Empréstimo)……….. 500.000,00 

50.000,00 €, em 22.07.2003 

Esta quantia destinou-se a regularizar o saldo a descoberto, existente na conta à ordem, 

de 74.646,20 €, que ainda permanecia após terem entrado as verbas provenientes do ..., 

na sequência de um empréstimo bancário aí obtido.  

34.000,00 €, em 11.09.2003 

Quando esta quantia entrou na conta à ordem, o saldo estava com um descoberto de 

120.741,59 €, para o que contribui a seguinte saída de um cheque: 

F...…………………………………. …………………72.916,67€   

 

Entretanto, a conta continua com um descoberto, que foi logo regularizado com a 

entrada da quantia de 87.000,00 € também proveniente da liquidação de um (outro) 

depósito a prazo da CC (ct …, ...), ficando a conta com um saldo positivo de 258,41€. 

 

540.000,00€ 

  

Este depósito a prazo foi constituído com verbas que entraram no ... provenientes 

da ..., no valor de 750.000,00€ (provenientes da F... e de empréstimo bancário). 

Depois, foi sendo liquidado e destinado a:  
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1. 40.000,00 €, em 03.06.2003 

Imediatamente antes, foi movimentado um cheque no valor de 37.000,00 €, 

destinado a BB, 

147.000,00€, em 11.06.2003 

Imediatamente antes, foi movimentado um cheque no valor de 110.000,00 €, destinado 

a BB, 

 

2. 34.000,00 €, em 01.07.2003 

Antes foram movimentados cheques destinados a BB, no total de 21.000,00€, e um 

cheque de 10.000,00 € destinado à CC (ct …, …)  

 

3. 54.000,00€, em 14.07.2003 

Antes foram movimentados cheques destinados a BB, no valor de 15.000,00€, e à F..., 

no valor de 72.916,67 €. 

 

4. 85.000,00€, em 15.07.2003 

Antes foram efectuadas diversas transferências para terceiros (eventualmente, 

vencimentos) 

 

Verba proveniente do empréstimo obtido no ... 

 

Como já se disse, em 17.03.2004, após ter entrado na conta ..., a quantia de 

750.000,00 €, do empréstimo bancário, foram, de imediato, movimentados cheques 

destinados à conta ..., da CC, no total de 211.689,00 €.  

Verba que nessa conta se destinou a: 
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Quando esta quantia entra na conta do ..., o saldo bancário estava com um 

descoberto de 423.616,65 €, para o que contribuiu, exclusivamente, a movimentação 

de cheques, no total de 428.804,00 €, destinados ao ..., da CC,  

Ou seja, parte da verba dos 750.000,00 €, obtidos por empréstimo bancário no ..., 

da CC, 211.689,00 € destinaram-se a regularizar o saldo a descoberto de 423.616,65€ 

existente no ..., da CC, saldo este, por sua vez, exclusivamente, gerado pela 

movimentação de cheques destinados ao ..., da CC.  

Com efeito, pelo menos durante o mês de Março de 2004, em cada uma destas 

contas bancárias registou-se, quase exclusivamente, e com frequência, a 

movimentação de cheques entre as duas contas bancárias, tituladas pela CC.   

 

Outros movimentos  

1. Livranças – para além dos empréstimos a CC obteve ainda financiamentos de 

curto prazo através de livranças.  

2. SS - em 29.03 e 31.03, de 2004, entram na conta ..., da CC, as quantias de 

150.000,00 € e 250.000,00 €, que totalizam 400.000,00 €, provenientes da conta …, ..., 

de SS. 

Quando estas quantias entram no ... da CC, esta encontra-se com saldo a 

descoberto de 401,861,83 €, em resultado, quase exclusivamente, da movimentação de 

cheques destinados a outras contas da CC, nomeadamente ao ....  

Estas verbas que vêm da conta ... de SS, como a seguir melhor se verá, foram 

suportadas por verbas que antes aí tinham entrado mas provenientes de várias contas 

da CC.  

BB – em 2003 e 2004, foram movimentadas muitas quantias entre BB (e V...F...) 

e a CC, como a seguir melhor se verá. 

 

 

273º. 
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Banco: … 9 

Conta n.º - n.º … 

Período do extracto - 2004 e 2005 

 

Origem e Destino dos Movimentos realizados de valor igual ou superior a 

1.000,00 € (e não 10.000.000,00 €, como por manifesto laso de escrita se diz na 

acusação). 

 

[…] 

 

Entradas/Saídas 

[…] 

  

 

 

Donde resulta que: 

 

A maior parte dos movimentos nesta conta bancária são transferências de valores 

entre contas bancárias da CC, com origem nas contas da ... e do ... da CC, que entram 

nesta conta do BCP, mas que se destinam ao ... e ao ..., da CC,  

Quando os cheques da ... são movimentados, a conta encontra-se, quase sempre, 

com saldo a descoberto.  

Quando os cheques do ... são movimentados, no período de 16/02 e 18/02, são-

no imediatamente antes da entrada do financiamento bancário de 225.000,00 € (...),  

 

Em 27.01.2004, a conta estava com um saldo positivo de 258.300,59 €.  

Logo de seguida, foi movimentado um cheque destinado à constituição de um 

depósito a prazo de 250.000,00 €, na conta n.º …, ..., da CC. 
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 Depois, em 15.03 e 26.03, de 2004, o depósito a prazo foi liquidado, 

respectivamente, nas quantias de 200.000,00 € e de 50.000,00 €, que entraram na 

conta à ordem do ... quando a mesma registava saldos a descoberto [409.739,65 € e de 

520.988,78 €], para os quais contribuíram as diversas saídas para a conta ..., da CC.  

 

Durante o mês de Fevereiro de 2004, registam-se vários depósitos de valores 

provenientes do ..., da CC, mas também a movimentação de diversos cheques 

destinados ao ..., da CC. 

Assim: 

Entregas de BB (essencialmente pela ...) ....................................................... 408.129,00€ 

Entregas a BB ................................................................................................. 239.087,00€ 

Entrega de … .................................................................................................. 249 897,83€ 

Entregas de … ................................................................................................ 118.757,55€ 

Entregas de …, Ldª e … (Angola) 10 ........................................................ 249.480,57€ 

Entrega de … .................................................................................................... 50.000,00€ 

 

Durante o ano de 2004, a conta do BCP esteve quase sempre com saldo positivos 

e, momentaneamente, apresentou saldos bastante elevados, embora em 31.12.2004 o 

saldo fosse zero.  

No final do ano, entre 22/12 e 31/12, ocorreu o depósito da quantia (soma de 

duas parcelas) de 76.799,82 €, proveniente da … e logo de seguida a transferência de 

69.500,00 € (soma de duas parcelas) para a conta do … de BB. 
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274º. 

Assim: 

Entre 1997 e 2006, realizam-se inúmeros movimentos de valores entre as contas 

bancárias tituladas pela CC no ..., ...; …, …, …, ..., ... e Banco …, servindo para 

cobrir, em parte, os saldos a descoberto. 

E, entre 1994 a 2004, a CC obteve em várias instituições bancárias, empréstimos 

no valor total de, pelo menos, 14.093.200,83 €. 

Assim 11: 

[…] 

 

Parte desse total serviu para: 

 

Realizar inúmeros movimentos de cheques para outras contas bancárias da CC, 

como seja, utilização pelo ..., de verbas dos empréstimos da ..., ... e do .... 

 

E, no mesmo período, e por conta das verbas dos empréstimos, saíram depois da 

conta ... quantias para BB e EEE, outras contas da CC, pagamento de livranças, … e 

amortização de empréstimos  

 

Foram pagas despesas diversas, nomeadamente, a F..., …, …, I…, … Locação, 

… Publicidade, juros e seguros. 

 

Foram pagas quantias a funcionários e docentes da CC, a … e ainda a …e DDD. 
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Foram pagas livranças, pelo menos, pelo ... (215.200,00 €) e pelo … (169.377,80 

€). 

 

Foi pago um cheque a … (…), em 1997, de 24.939,89 € (investidora das 

denominadas aplicações financeiras). 

 

BB e BBB receberam diversas quantias suportadas com os financiamentos do ... 

(431.590,00 €), do ... (36.933,88 €) e Banco … (27.683,28 €). 

 

RR também recebeu quantias suportadas com os financiamentos da ... (40.000,00 

€) e do … (101.835,64 €). 

 

O valor de vários empréstimos de financiamento óbtidos pela CC, foram 

utilizados para pagar outros empréstimos também da CC, como seja: 

 

- Do ... para pagar empréstimo do ... (775.000,00 €);  

- Da ... para pagar empréstimos da ... (1.703.221,76 €);  

- Do ... para pagar empréstimos do ... (155.567,13 €); 

- Da … para pagar empréstimos da … (188.949,93 €) 

- Do … para pagar empréstimos do … (926.108,08 €) 

 

E, em 28.12.2006, deu entrada na conta bancária titulada pela “C… T…, Lda”, 

aberta para esse efeito, a quantia de 185.000,00 €, proveniente de um empréstimo 

bancário, o qual serviu para pagamento de: 

- Cheque …, no valor de 81.472,70 €, foi depositado na … para liquidar a 

totalidade do empréstimo médio e longo prazo n.º …, de 26.06.2002, da CC, e; 

- Cheque …, no valor de 104.662,51 €, foi depositado no Banco …, para liquidar 

o empréstimo n.º …, de 03.08.1999, da CC.   

 

275º. 
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BB 12 

 Banco: Banco … 

Conta n.º: - … 

Período do extracto: 17/10/1999 a 31/12/2006 

   

Esta conta bancária foi aberta em 17/10/1999 e BB é o único titular. 

 

Origem e Destino dos movimentos realizados de valor igual ou superior a 

1.000,00 € (e não 1.000.000,00 €, como por manifesto lapso se diz na acusação) - 

200.000$00: 

[…] 

 

 

Assim:  

 

Ano de 1999 

 

Créditos/Entradas 

 

As entradas, no montante de 36.661,65 €, são provenientes das seguintes 

entidades: 

 

CC, S.A. 11.721,75€ 

BB 24.939,89€ 

 

Débitos/Saídas 

 

As saídas, no montante de 16.460,33 €, foram repartidas pelos seguintes 

destinos: 
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…, Lda. 11.472,35€ 

Outras saídas 4.987,98€ 

 

Ano de 2000 

 

Créditos/Entradas 

As entradas, no montante de 529.569,36 €, tiveram origem nas seguintes 

entidades: 

 

CC, S.A. 49.975,18€ 

BB 34.915,85€ 

RR 259.374,91€ 

…, Lda. 154.627,35€ 

DDD 15.712,13€ 

… 14.963,94€ 

 

 

Débitos/Saídas. 

 

As saídas, no montante de 539.301,83 €, foram repartidas pelos seguintes 

destinos: 

 

CC, S.A. 54.388,43€ 

CC, S.A. (“realização capital social”) 74.819,68€ 

BB 44.891,81€ 

RR 86.092,52€ 

…, Lda. 44.941,69€  

… 17.457,93€ 

… 10.275,24€ 

… 21.839,24€ 

…, Lda. 59.855,75€ 

… 11.472,35€ 
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DDD  11.867,46€ 

…, Lda. 9.975,96€ 

Outras saídas  28.280,44€ 

           Total………………………………………………………………476.158,50€ 

 

O valor restante, 63.143,33 € (539.301,83 € - 476.158,50 €), foi utilizado para 

efectuar pagamentos às seguintes empresas e particulares: 

 

[…], BBB e compra de moeda 13 

 

As duas saídas para a realização do capital social, no valor de 74.819,68 €, 

tiveram origem numa entrada proveniente da conta … n.º …, titulada por RR no valor 

de 149.639,37 € 14. 

 

 

A entrada com origem em …, no valor de 14.963,94 €, não foi transferida para 

contas tituladas pela CC, S.A. 

 

Ano de 2001 

 

Créditos/Entradas 

 

As entradas, no montante de 479.842,98 €, tiveram origem nas seguintes 

entidades: 

 

CC, S.A. 161.361,12€ 

BB 1.995,19€ 

… 12.469,95€ 

… 49.380,39€ 
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 (quadro anexo nº. 3) 

14
 (Fls. 14 do Ap II – B e mapa anexo nº. 19) 



S. R. 
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 

590 
 

… 24.939,90€ 

… (à ordem de RR) 49.879,79€ 

… 19.951,92€ 

… (à ordem de RR) 99.759,58€ 

DDD 49.879,79€ 

… Ct.ª … 4.987,98€ 

Outras entradas 2.743,38€ 

 

Os cheques, depositados nesta conta, com origem em …, 49.879,79 € e em …, 

99.759,58 € estão emitidos à ordem de RR, são uma entrega a RR e deste a BB 15. 

 

 Débitos/Saídas 

 

As saídas, no montante de 473.768,34 €, foram repartidas pelas seguintes 

entidades: 

 

CC, S.A. 118.963,30€ 

BB 84.795,64€ 

RR 11.206,75€ 

… 10.018,85€ 

… (à ordem de RR) 19.951,92€ 

… 74.819,68€ 

… 54.867,77€ 

… 12.469,95€ 

… 12.634,55€ 

Outras saídas 33.609,05€ 

     Total 433.337,46€ 

    

O valor restante, 40.430,88 € (473.768,34 € - 433.337,46 €), foi utilizado para 

efectuar pagamentos às seguintes empresas e particulares: 
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[…], BBB, XXX, Ourivesaria …, … e compra de moeda. 

 

As entradas nesta conta provenientes das contas da CC excederam em 

42.397,82 € (161.361,12 € - 118.963,30 €) as saídas desta conta para as da CC. 

 

O pagamento a …, no valor de 19.951,92 €, foi coberto com valores 

provenientes de contas bancárias tituladas pela CC, estando o cheque emitido à ordem 

de RR 16.  

 

O pagamento efectuado a PP, no valor de 74.819,68 €, foi paga em parte 

com uma entrada no valor de 49.380,00 €, com origem numa conta titulada por 

AA.  

 

As entradas provenientes de contas tituladas por MM e QQQ tiveram os 

seguintes destinos: 

Assim: 

 

 […] 

 
           

 

Donde resulta que as entradas originárias de contas tituladas ou movimentadas 

por MM e QQQ, não foram transferidas para contas tituladas pela CC, S.A. 

 

 

Ano de 2002 

 

Créditos/Entradas 
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As entradas, no montante de 911.218,40 €, tiveram origem nas seguintes 

entidades: 

 

CC, S.A. 276.678,51€ 

BB 508.039,89€ 

… 100.000,00€ 

DDD 26.500,00€     

 

Débitos/Saídas 

 

As saídas, no montante de 919.501,52 €, foram repartidas pelos seguintes 

destinos: 

 

CC, S.A. 10.000,00€ 

RR 97.500,00€ 

…, Lda. 122.500,00€ 

... (à ordem de RR) 35.000,00€ 

...  17.490,00€ 

..., Lda. (à ordem de RR) 27.500,00€ 

MM 159.109,68€ 

PP 387.836,00€ 

Ourivesaria … 18.420,00€ 

… 15.000,00€ 

Outras saídas 16.793,89€ 

         Total………………………………………………………………. 907.149,57€ 

 

 

O valor restante 12.351,95 €, (919.501,52 € - 907.149,57 €), foi utilizado para 

efectuar pagamentos às seguintes empresas e particulares: 

 

… S.A., BBB, … e …. 
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As entradas nesta conta provenientes de contas da CC excederam em 

266.678,51€ (276.678,51€ - 10.000,00€) as saídas desta conta para as da CC. 

 

BB utilizou esse montante para pagar despesas que efectuou e para realizar 

alguns pagamentos a investidores. 

  

Não é possível relacionar a entrada daquela quantia com as entregas de 

159.109,68 € a MM, 17.490,00 € a … e 289.518,00 € (387.836,00 € - 98.318,00 €) a 

PP. 

 

Porém, o depósito de 100.000,00 €, com origem numa conta bancária titulada 

por …, foi utilizado para fazer  a entrega de 98.318,00 € a …. Assim: 

[…] 

 

 

 

Ano de 2003 

 

Créditos/Entradas 

 

As entradas, no montante de 297.567,50 €, tiveram origem nas seguintes 

entidades: 

 

CC, S.A. 140.550,00€ 

BB 142.500,00€ 

… 13.517,50€ 

Entrada 1.000,00€ 

 

O empréstimo pessoal, de no valor de 13.617,00 € e pelo prazo de 12 meses, 

destinou-se à aquisição de um “Faqueiro Siza Vieira” 17  
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Débitos/Saídas 

 

As saídas, no montante de 299.202,56 €, foram repartidas pelas seguintes 

entidades: 

 

CC, S.A. 2.300,00€ 

…, Lda. 120.000,00€ 

… 17.490,00€ 

…(à ordem de RR) 129.688,00€ 

Pagamento empréstimo pessoal 11.366,56€ 

Outras saídas  18.358,00€     

 

As entradas nesta conta provenientes de contas da CC excederam em 

138.250,00 € (140.550,00 € - 2.300,00 €) as saídas desta conta para as da CC. 

 

E, BB utilizou parte da verba que proveio de contas bancárias tituladas pela 

“CC” para fazer a entrega de 129,688,00 € a VVV. Assim: 

 

[…] 

 

 

 

 

 

E, BB utilizou, o montante de 12.600,00 € que proveio de contas bancárias 

tituladas pela “CC” para fazer a entrega de 17.490,00 € a …  

 

E pagou as prestações do empréstimo pessoal, no valor de 11.366,56 €, com 

valores provenientes de contas tituladas pelas CC. 

 

Ano de 2004 

 

Créditos/Entradas 
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[…] 

 

As entradas, no montante de 1.652.457,00 €, tiveram origem nas seguintes 

entidades: 

 

CC, S.A. 1.202.648,00€ 

BB 289.885,00€ 

V...F..., Lda. 24.250,00€ 

AA 15.000,00€ 

DDD 80.074,00€ 

Outras entradas 18.500,00€ 

Depósitos em numerário 22.100,00€  

Débitos/Saídas 

 

As saídas, no montante de 1.622.380,83 €, foram repartidas pelos seguintes 

destinos: 

 

CC, S.A. 1.095.142,00€ 

BB 196.445,30€ 

V...F..., Lda. 22.120,00€ 

RR 137.500,00€ 

EEE 6.123,00€ 

PP 25.000,00€ 

OOO 5.000,00€ 

EE 9.750,00€ 

Ourivesaria … 17.400,00€ 

DDD 68.583,40€ 

Agência …, S.A. 27.557,80€ 

Total………………………………………………………………… 1.610.621,50€  

O valor restante 11.759,33 € (1.622.380,83 € - 1.610.621,50 €), foi utilizado para 

efectuar pagamentos às seguintes empresas e particulares: 
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… Seguros, …, …, prestações empréstimo … e outras saídas. 

 

E o montante de 5.000,00 € pago por BB a OOO não se relaciona com as verbas 

por ele investidas, sendo referente a serviços que este último prestou à CC.  

 

As entradas nesta conta provenientes das contas da CC excederam em 

88.976,00€ (1.184.118,00€ - 1.095.142,00€) as saídas desta conta para as da CC. 

 

Durante o ano a conta bancária apresenta quase sempre saldos devedores, por 

vezes de valor elevado, assistindo-se a uma circulação de valores entre diversas contas 

da CC, que resultou num ganho a favor de BB de 88.976,00 €.  

 

O saldo bancário em 01/01/2004, apresenta-se credor/positivo no valor de 580,18 

€ e em 31/12/2004 o saldo credor tem o valor de 12,14 €. 

 

Donde resulta que o referido montante de 88.976,00 € proveniente de contas 

tituladas pelas CC não ficaram retidos na conta sendo utilizados nos pagamentos e 

entregas que efectuou. 

 

Ano de 2005 

 

Créditos/Entradas 

 

As entradas, no montante de 107.984,07 €, tiveram origem nas seguintes 

entidades: 

 

CC, S.A. 8.650,00€ 

RR 65.354,07€ 

BB 23.100,00€ 

Salários 10.880,00€ 

 

Débitos/Saídas 
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As saídas, no montante de 105.405,00 €, foram repartidas pelos seguintes 

destinos: 

 

RR 2.500,00€ 

BB 6.300,00€ 

… 32.500,00€ 

… (à ordem de RR) 37.500,00€ 

… (à ordem de RR) 15.000,00€ 

EE 1.500,00€ 

AA 1.300,00€ 

… 6.055,00€ 

Outras saídas  2.750,00€     

 

Em 2005, BB não realizou através desta conta qualquer transferência para 

as contas tituladas pela CC, pelo que as entradas de contas da CC nesta conta 

excedem em 8.650,00 €, as quantias saídas desta conta para as da CC. 

 

BB utilizou essa importância para pagar à Agência …, 6.055,00 €, e entregar a 

RR, 2.500,00 €. 

 

Pelo que, os valores entregues a UUU e a NN não tiveram origem em contas 

bancárias tituladas pela CC. 

 

Ano de 2006 

 

Créditos/Entradas 

 

As entradas, no montante de 120.155,86 €, tiveram origem nas seguintes 

entidades: 

 

CC, S.A. 116.315,86€ 
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Outras entradas 3.840,00€ 

 

Débitos/Saídas 

 

As saídas, no montante de 120.149,88 €, foram repartidas pelos seguintes 

destinos: 

 

CC, S.A. 61.309,88€ 

… 45.000,00€ 

V...I..., Lda. 10.000,00€ 

Outras saídas 3.840,00€ 

     

As entradas nesta conta provenientes das contas da CC excederam em 

55.005,98 € (116.315,86 € - 61.309,88 €), as saídas desta conta para as da CC. 

 

O saldo bancário em 01/01/2006 apresenta-se credor no valor de 919,02 € e em 

31/12/2006 totaliza 9,32 €. 

 

Donde resulta que as quantias entradas nesta conta bancária foram integralmente 

utilizadas, pelo que BB utilizou verbas provenientes da CC nas entregas que efectuou 

às sociedades “I…” e “V...I..., Lda”. 

 

 

276º. 

Banco: …18  

Conta n.º: - … 

 

Período do extracto: 25/01/2005 a 13/07/2006 

[…] 
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Esta conta bancária foi aberta em 25/01/2005 e BB é co-titular com BBBBB 

 

Origem e Destino dos seguintes movimentos: 

 

[…] 

 

 

 

 

Assim: 

 

Ano de 2005 

 

Créditos/Entradas 

 

As entradas, no montante de 22.579,89 €, tiveram origem nas seguintes 

entidades: 

 

CC S.A. 2.160,00€ 

BB 8.700,00€ 

Depósitos em numerário 3.183,89€ 

União dos ópticos 7.946,53€ 

… 589,47€ 

 

O cheque originário de uma conta bancária titulada pela … dos Ópticos, no valor 

de 7.946,53 €, bem como os três cheques provenientes de uma conta bancária titulada 

por …, no total de 589,47 €, estão emitidos à ordem da CC. 

 

O cheque n.º …, no valor de 2.160,00 €, depositado nesta conta, originário da 

conta ... n.º … titulada pela CC, S.A., está emitido à ordem de …. 

 

Débitos/Saídas 
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As saídas, no montante de 22.434,31 €, foram repartidas pelos seguintes 

destinos: 

 

CC S.A. 5.981,80€ 

BB 1.800,00€ 

BBBBB 3.000,00€ 

DDD 1.800,33€ 

… 1.800,00€  

O pagamento efectuado à BBBBB, no valor de 3.000,00 €, foi utilizado para 

amortizar o financiamento n.º … solicitado por esta, junto do …, no valor de 

150.000,00 €, como a seguir se verá. 

 

 

277º. 

Banco: … 19 

Conta n.º: - … 

 

Período do extracto: 01/01/1997 a 31/12/2005 

 

[…] 

 

 

A conta bancária foi aberta em 24/01/1994 e é co-titulada por AA 

 

Esta conta à ordem, tem associada a conta n.º …. Trata-se de uma linha de 

crédito, cujos valores a utilizar são automaticamente creditados na conta n.º … à 

medida das necessidades ou repostos através desta mesma conta. Mensalmente, a 

entidade bancária apura o saldo em dívida, em resultado dos valores nela debitados e 

creditados. O seu extracto é apresentado conjuntamente com o da conta n.º ….  
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Empréstimos 

 

Anteriores a 1997 

 

BB contraiu o Empréstimo n.º …, relacionado com um empréstimo à habitação, 

anterior a 1997, cujo capital em dívida, no início de 1997 totalizava 28.919.972$22 

(144.252,21 €) e a última prestação foi liquidada em Março de 2005. 

 

Ano de 2000 

 

Em 2000, BB contraiu o empréstimo n.º … no valor de 9.923.085$00 (49.496,14 

€), destinado à aquisição de uma carteira de títulos. 

 

Este empréstimo foi extinto em Fevereiro de 2002, 32.410,02 €, através do 

produto da venda em bolsa de títulos no total de 32.068,23 €. 

 

Carteira de títulos 

 

Ano de 1997 

 

BB detinha uma conta títulos n.º … cujo valor, no início de 1997, totalizava 

49.197.161$00 (245.394,41 €). 

 

Este valor engloba 49.862 acções não cotadas em bolsa em nome da CC, S.A., 

com valor nominal de 1.000$00, num total de 49.862.000$00, equivalente a  

265.852,16 €.  

 

Em Junho de 2002 as 49.862 acções em nome da CC,S.A. deixaram de integrar 

esta carteira. 

 

Em Junho de 1997, além desta conta títulos surge uma outra com n.º … cujo 

valor, neste mês, totalizava 75.000$00 (374,10 €). 
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As duas carteiras de títulos foram sendo movimentadas ao longo dos anos, tendo-

se extinguido em Junho de 2004. 

 

Cartões de crédito 

 

A esta conta estão associados dois cartões de crédito denominados “Cartão …” e 

“…”. 

 

Os movimentos bancários entre 01/01/1997 e 31/12/2005: 

 

 

Ano de 1997 

 

O saldo de abertura do extracto bancário totaliza 269.360$10, equivalente a 

1.343,56 €. 

 

Créditos/Entradas 

 

As entradas, no montante de 224.761,78 €, tiveram origem nas seguintes 

entidades: 

 

CC, S.A. 61.601,54€ 

BB 81.304,06€ 

Outras entradas 52.958,87€ 

          Total………………………………………………………………195.864,47€ 

  

Os restantes créditos, no valor de 28.897,31 € (224.761,78€- 195.864,47€), 

respeitam à utilização da conta corrente caucionada, ao resgate de uma aplicação 

financeira e juros. 

 

Débitos/Saídas 
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As saídas, no montante de 207.228,00 €, foram repartidas pelos seguintes 

destinos: 

 

CC, S.A. 17.457,93€ 

RR 54.867,77€ 

…, Lda. 19.951,92€ 

XXX 3.990,38€ 

… 7.481,97€ 

Cartão de Crédito 29.999,59€ 

Saídas c/destino não identificado 5.995,62€ 

Subscrição de títulos 12.472,87€ 

Pag. Empréstimo 121552653 24.165,23€ 

Seguros automóvel 3.410,78€ 

Total 179.794,06€ 

 

O valor restante, 27.433,94 € (207.228,00€- 179.794,06€), foi utilizado na 

reposição da conta corrente caucionada e numa aplicação financeira, que como acima 

se viu, foi resgatada neste ano. 

 

A diferença entre as entradas e as saídas da CC para BB e deste para a CC 

no total de 44.143,61 € (61.601.54 € - 17.457,93 €) é contabilisticamente favorável 

a esta sociedade, ou seja, a CC transferiu mais para BB do que deste recebeu.  

 

O saldo bancário no final de 1997 (e não 2007, como por lapso manifesto se diz 

na acusação9 totaliza 331.254$00, equivalente a 1.652,29 €, muito semelhante ao do 

início do ano. 

 

Donde, as quantias entradas nesta conta bancária foram utilizadas, pelo que BB 

utilizou verbas provenientes da CC nos pagamentos e entregas que efectuou.  

 

Ano de 1998 
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Créditos/Entradas 

 

As entradas, no montante de 624.514,92 €, tiveram as seguintes origens: 

 

CC, S.A. 183.986,59€ 

BB 9.975,96€ 

RR 401.532,31€ 

Outras entradas 19.044,10€ 

Total……………………………………………………………… 614.538,97€  

O valor restante, 9.975,96 €, respeita à utilização da conta corrente caucionada  

 

Débitos/Saídas 

 

As saídas, no montante de 599.320,49 €, foram repartidas pelos seguintes 

destinos: 

 

CC, S.A. 365.683,70€ 

… 124.699,47€ 

Cartão de crédito 51.276,81€ 

Seguro automóvel 1.990,42€ 

Subscrição de títulos 9.692,02€ 

Outras saídas 2.501,98€ 

Pagamento empréstimo 25.758,98€ 

Ct.ª … n.º … 7.741,14€ 

Total……………………………………………………………… 599.320,49€ 

 

O valor restante, 9.975,96 €, respeita à reposição da conta corrente caucionada  

 

A diferença entre as entradas e as saídas da CC para BB e deste para a CC 

no valor de 181.697,11 € (183.986,59 € - 365.683,70 €) é contabilisticamente 

favorável a BB. 
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Ou seja, as entradas provenientes das contas da CC são inferiores em 

181.697,11 € (183.986,59 € - 365.683,70 €) às saídas desta conta para as da CC. 

 

A transferência de valores para a CC teve origem na conta … n.º …, titulada por 

RR. 

 

No final do ano, o saldo bancário totalizava 632.592$10, equivalente a 3.155,36 €. 

 

Ano de 1999 

 

Créditos/Entradas 

 

As entradas, no montante de 380.328,30 €, tiveram as seguintes origens:  

 

CC, S.A. 139.805,57€ 

BB 38.158.04€ 

RR 149.639,37€ 

… 9.975,96€ 

Outras entradas 3.990,38€ 

Resgate de Títulos 15.066,08€ 

          Total.……………………………...……………………………….256.635,40€ 

 

O valor restante 23.692,90 € (380.328,30 € - 256.635,40 €) respeita à utilização 

da conta corrente caucionada. 

 

Débitos/Saídas 

 

As saídas, no montante de 352.968,61 €, foram repartidas pelos seguintes 

destinos: 

 

CC, S.A. 69.933,85€ 

CC, S.A. (realização capital social) 36.412,25€ 
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BB 13.068,50€ 

RR 83.548,65€ 

… 22.054,07€ 

… 1.246,99€ 

…, Lda. 1.977,73€ 

Cartão de crédito 66.418,42€ 

Seguro automóvel 5.383,66€ 

Outras saídas 7.284,30€ 

 Pagamento empréstimo 21.947,29€ 

Total 329.275,71€ 

O valor restante 23.692,90 € (352.968,61 € - 329.275,71€) respeita à reposição 

da conta corrente caucionada. 

 

A diferença entre as entradas e as saídas da CC para BB e deste para a CC 

no valor de 69.871,72 € (139.805,57 € - 69.933,85 €) é contabilisticamente 

favorável a esta sociedade. 

Ou seja, as entradas nesta conta provenientes das contas da CC excederam 

em 69.871,72 € (139.805,57 € - 69.933,85 €) as saídas desta conta para as contas da 

CC.  

 

A participação de capital social no valor de 7.300.000$00, equivalente a 

36.412,25 €, foi “paga” a partir desta conta bancária e depositada na conta BCP n.º 

82598115.  

 

Anteriormente a esta saída para pagamento do capital social foi registada uma 

entrada do mesmo montante, com origem na mesma conta bancária titulada pela CC. 

 

Donde resulta que BB pagou esta participação no capital social da CC com 

quantias monetárias provenientes dessa sociedade.  
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No final do ano o saldo bancário apresenta-se credor no valor de 658,84 €.  

Donde resulta que os valores depositados foram integralmente utilizados, não só 

para efectuar pagamentos às entidades acima referidas mas também a outras que não 

se identificaram. 

 

Ano 2000 

 

Créditos/Entradas 

 

As entradas, no montante de 211.557,57 €, tiveram origem nas seguintes 

entidades: 

 

CC, S.A. 77.937,17€ 

BB 17.457,93€ 

… 2.493.99€ 

… 38,41€ 

Outras entradas  3.031,19€ 

Total  100.958,69€  

O valor restante, 110.598,88 € (211.557,57 € - 100.958,69 €), corresponde à 

utilização da conta corrente caucionada (61.102,74 €) e concessão do empréstimo n.º 

…, no valor de 49.496,14 €, integralmente aplicado na compra de acções.  

 

Débitos/Saídas 

 

As saídas analisadas, totalizaram 181.667,32 € das quais se destacam as 

seguintes: 

 

BB 2.284,49€ 

… 2.743,39€ 

Cartão de crédito 50.425,69€ 

Pagamento empréstimo 21.849,84€ 

Total 77.303,41€ 
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O valor restante, 104.369.91 € (181.667,32 € - 77.303,41 €), foi utilizado na 

reposição da conta corrente caucionada (54.867,77 €) e na aquisição de uma carteira 

de acções no valor de 49.496,14 €, a partir do financiamento acima mencionado.  

 

Em 2000, BB não realizou qualquer transferência desta conta para as contas 

tituladas pela CC, pelo que resulta uma diferença contabilisticamente favorável a 

esta sociedade no valor de 77.937,17 €. 

Ou seja, as entradas provenientes das contas da CC excederam em 

77.937,17 € as saídas desta conta para as contas da CC. 

 

No final do ano a conta bancária apresentava saldo credor no valor de 134,19 €. 

 

Ano de 2001 

 

Créditos/Entrada 

 

As entradas, no montante de 262.886,88 €, tiveram as seguintes origens:  

 

CC, S.A. 113.725,89€ 

BB 9.975,96€ 

Venda de moeda 2.035,51€ 

Outras entradas 24.939,89€ 

Total  150.677,25€  

O valor restante, 112.209,63 € (262.886,88 € - 150.677,25 €), respeita à utili-

zação da conta corrente caucionada. 

 

Débitos/Saídas 

 

As saídas, no montante de 235.852,12 €, foram repartidas pelos seguintes 

destinos: 
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Cartão de crédito 75.186,11€ 

Subscrição de títulos 5.146,09€ 

Pagamento de empréstimos (2) 42.059,31€ 

Total. 122.460,61€ 

 

O valor restante 113.460,61 € (235.852,12 € - 77.303,41 €), foi utilizado na 

reposição da conta corrente caucionada.  

 

No final de 2001 a conta bancária apresenta saldo credor no valor de 635,24 €. 

 

Em 2001, BB não realizou qualquer transferência desta conta para as contas 

tituladas pela CC, pelo que resulta uma diferença contabilisticamente favorável a 

esta sociedade no valor de 113.725,89 €, equivalente às entradas registadas, com 

origem na CC. 

Ou seja, as entradas nesta conta provenientes das contas da CC excederam 

em 113,725,89 € as saídas desta conta para as da CC.   

 

Ano de 2002 

 

Créditos/Entradas 

 

As entradas, no montante de 498.405,84 €, tiveram as seguintes  origens: 

 

CC, S.A. 89.050,98€ 

BB 10.000,00€ 

Venda de títulos 32.068,23€ 

Letras 225.000,00€ 

Banca Corporativa 4,37€ 

Outras entradas  33.856,38€ 

Total……….…..………………………………………….389.979,96€ 
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O valor restante, 108.425,88 € (498.405,84 € - 389.979,96 €), corresponde à uti-

lização da conta corrente caucionada. 

 

Débitos/Saídas 

 

As saídas analisadas, totalizaram 471.338,12 € das quais se destacam as 

seguintes: 

 

BB 25.000,00€ 

DDD 25.000,00€ 

Cartão de crédito 53.410,09€ 

Reforma Letras 200.000,00€ 

Pagamento de empréstimos 54.518,15€ 

Total………………………………………………………357.928,24€  

 

O valor restante, 113.409,88 € (498.405,84 € - 357.928,24 €), foi aplicado na 

regularização da corrente caucionada (cfr. quadro anexo n.º 4).  

 

No final do ano, o saldo bancário apresentava-se credor no valor de 225,62 €. 

 

Em 2002, BB não realizou qualquer transferência desta conta para as contas 

tituladas pela CC, pelo que resulta uma diferença contabilisticamente favorável a 

esta sociedade no valor de 89.050,98 €. 

Ou seja, os valores provenientes das contas da CC entrados nesta conta 

excederam em 89.050,98 € as saídas desta conta para as da CC. 

 

Donde esulta que BB utilizou os valores entrados neste ano e com origem na CC 

para emitir cheques para outras contas de que era titular e para DDD, no pagamento de 

diversas despesas e de outras entregas de dinheiro.  

 

Ano de 2003 
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Créditos/Entradas 

 

As entradas, no montante de 999.515,72 €, tiveram as seguintes origens: 

 

CC, S.A. 417.520,00€ 

BB 7.350,00€ 

V...F..., Lda. 5.100,00€ 

… 100.000,00€ 

Outras entradas  262.350,00€ 

Desconto de letras 45.000,00€ 

GG 50.000,00€ 

Total…...…………………………………………………….887.320,00€ 

 

 

O valor restante, 112.195,72 € (999.515,72 € - 887.320,00 €), respeita à utili-

zação da conta corrente caucionada. 

 

Débitos/Saídas 

 

As saídas, no montante de 861.040,02 €, foram repartidas pelos seguintes 

destinos: 

 

CC, S.A. 213.450,00€ 

BB 135.000,00€ 

DDD 133.990,00€ 

Cartão de Crédito 111.489,95€ 

Reforma de letras 70.000,00€ 

Agência … 5.000,00€ 

BBB 6.250,00€ 

Ourivesaria … 7.500,00€ 

… 4.969,44€ 

Outras saídas 39.224,15€ 
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Pagamento empréstimo 21.970,76€ 

Total 748.844,30€ 

 

O valor restante 112.195,72 € (861.040,02 € - 748.844,30 €), corresponde à repo-

sição da conta corrente caucionada.  

 

A diferença entre as entradas e as saídas da CC para BB e deste para a CC 

no valor de 204.070,00 € (417.520,00 € - 213.450,00 €) é contabilisticamente 

favorável a esta sociedade. 

Isto é, as entradas nesta conta provenientes das contas da CC execederam 

em 204.070,00 € (417.520,00 € - 213.450,00 €) as saídas desta conta para as da CC. 

 

Os movimentos bancários registam entre 14 e 31 de Dezembro de 2003 que num 

intervalo de 15 dias são depositados nesta conta 641.620,00 € e saem 507.030,92 €. 

 

Neste período são depositados 241.620,00 € provenientes de contas tituladas pela 

CC e saem para esta sociedade 198.500,00€. 

 

Nesta operação, ficaram retidos na conta de BB o montante de 43.120,00 € 

(241.620,00 € - 198.500,00 €). 

 

O valor das entradas com origem na CC, 241.620,000 €, integra o depósito de 4 

cheques num total de 145.770,00 €, contabilizados a débito da conta “… – …”, que a 

seguir melhor se descreverá. 

 

Assim: 

[…] 
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Donde resulta que entre 1 de Janeiro e 14 de Dezembro de 2003 as saídas foram 

suportados essencialmente por quantias provenientes da CC. 

 

O saldo da conta em 31 Dezembro de 2003, apresenta-se positivo/credor no valor 

de 127.595,10 €. 

 

Ano de 2004 

 

Créditos/Entradas 

 

As entradas, no montante de 1.349.652,31 €, tiveram as seguintes origens: 

 

CC, S.A. 726.346,00€ 

BB 433.239,47€ 

…, S.A. 73.377,52€ 

Outras entradas                                                                       12.000,00€ 

Resgate de títulos 11.175,48€ 

Total 1.256.138,47€ 

 

O valor restante, 93.513,84 € (1.349.652,31 € - 1.256.138,47 €), corresponde à 

utilização da conta corrente caucionada.  

 

Os dois cheques com origem na sociedade …, S.A., no total de 73.377,52 €, 

estão emitidos à ordem de CC, S.A.. 

 

Débitos/Saídas 

 

As saídas, no montante de 1.469.687,46 €, foram repartidas pelos seguintes 

destinos: 

 

CC, S.A. 962.359,30€ 

BB 214.394,00€ 
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… 5.000,00€ 

PP 7.500,00€ 

AA 8.400,00€ 

III 3.750,00€ 

… 14.600,00€ 

Ourivesaria … 2.550,00€ 

DDD 40.375,00€ 

Outras saídas 11.965,00€ 

Cartão de crédito 85.245,39€ 

Pagamento empréstimo 20.034,93€ 

Total. 1.376.173,67€ 

 

O valor restante, 93.513,84 € (1.469.687,46 € - 1.376.173,67 €), foi utilizado na 

reposição da conta corrente caucionada.  

 

O montante recebido por OOO de 5.000,00 € não se relaciona com as verbas que 

ele entregou nas denominadas aplicações financeiras mas a serviços que prestou à CC.  

 

A diferença entre as entradas e as saídas da CC para BB e deste para a CC 

no total de 162.635,78 € (726.346,00 € + 73.377,52 € - 948.359,30 €) é 

contabilisticamente favorável a BB. 

Ou seja, as entradas nesta conta provenientes das contas da CC são 

inferiores em 162.635,78 € (726.346,00 € + 73.377,52 € - 948.359,30 €) às saídas 

desta conta para as da CC. 

 

No final de 2004 o saldo bancário da conta apresenta-se negativo/devedor no 

valor de – 4,58 €.  

 

 

Ano de 2005 

 

Créditos/Entradas 
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As entradas, no montante de 53.880,00 €, tiveram as seguintes origens: 

 

CC, S.A. 16.600,00€ 

BB 20.020,00€ 

BBB 12.000,00€ 

… 500,00€ 

Dep. numerário 4.760,00€ 

 

Débitos/Saídas 

 

As saídas, no montante de 50.636,33 €, foram repartidas pelos seguintes 

destinos: 

 

Cartão de crédito 45.377,66€ 

Pagamento empréstimo 5.258,67€ 

 

Em 30/12/2005 o saldo desta conta apresentava-se nulo. 

 

Em 2005, BB não realizou qualquer transferência desta conta para as contas 

tituladas pela CC, pelo que resulta uma diferença contabilisticamente favorável a 

esta sociedade no valor de 16.600,00€. 

Ou seja, as entradas nesta conta provenientes de contas da CC excederam 

em 16.600,00 € as saídas desta conta para as da CC. 

 

278º. 

Banco: … 20 

Conta n.º: - … 
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Período do extracto: 03/04/1997 a 09/01/2006 

 

[…] 

 

 

A conta bancária foi aberta em 03/04/1997, encerrada em Setembro de 2006 e é 

apenas titulada por BB. 

 

Empréstimos 

 

Em 19/06/2000, BB contraiu o empréstimo n.º … no valor de 2.055.710$00 

(10.253,84 €) integralmente aplicado na aquisição de uma carteira de acções.  

 

Este foi sendo liquidado em prestações mensais, de valor inferior a 1.000,00 €, 

tendo-se extinto em 28/04/2003, data em que foi liquidada a última tranche no valor de 

1.457,94 €.  

 

Carteira de títulos 

 

Associada a esta conta à ordem, BB detinha, desde Junho de 1997, uma carteira 

de títulos avaliada em 75.000$00, equivalente a 374,10 €, cuja composição da carteira 

foi-se alterando ao longo dos anos e foi extinta em Junho de 2004. 

 

Movimentos registados nesta conta entre 03/04/1997 e 09/01/2006. 

 

Ano de 1997 

 

Créditos/Entradas 

 

As entradas, no montante de 389.119,49 €, tiveram as seguintes origens: 

 

CC, S.A. 9.975,96€ 

RR 324.218,63€ 
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Resgate de títulos 34.842,12€ 

Conta investimento 17.588,79€ 

Outras entradas  2.493,99€ 

 

Débitos/Saídas 

 

As saídas, no montante de 381.898,53 €, foram repartidas pelos seguintes 

destinos: 

 

CC, S.A. 226.953,04€ 

BB 81.304,06€ 

Conta Investimento 17.457,93€ 

Subscrição de títulos 35.177,71€ 

… Ct.ª n.º … 9.546,89€ 

XXX 7.481,97€ 

Compra de moeda 3.976,94€ 

  

Assim, a conta foi essencialmente provisionada com valores originários de 

contas bancárias tituladas por RR, pelo que BB utilizou essa quantia nos depósitos que 

efectuou nas contas tituladas pela CC, ou seja, no montante de 216.977,08 € (9.975,96 

€ - 226.953,04 €). 

 

No final do ano, a conta apresentava saldo credor no valor de 80.597$00, 

equivalente a 402,02 €. 

 

Ano de 1998 

 

Créditos/Entradas 

 

As entradas, no montante de 159.465,69 €, tiveram as seguintes origens: 

 

CC, S.A. 2.493,99€ 
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RR 99.759,58€ 

Outras entradas  57.212,12€ 

    

Débitos/Saídas 

 

As saídas, no montante de 158.437,61 €, foram repartidas pelos seguintes 

destinos: 

 

CC, S.A. 32.421,86€ 

BB 9.975,96€ 

RR 37.908,64€ 

Subscrição de títulos 2.269,56€ 

Outras saídas  50.920,54€ 

 

A diferença entre as entradas e as saídas da CC para BB e deste para a CC 

no total de 29.927,87 € (32.421,86 € - 2.493,99 €) é contabilisticamente favorável a 

BB. 

Ou seja, as entradas nesta conta provenientes das contas da CC são 

inferiores em 29.927,87 € (32.421,86 € - 2.493,99 €) às saídas desta conta para as 

da CC.  

 

No final do ano o saldo bancário apresentava-se credor no valor de 812.811$70, 

equivalente a 4.054,29 €. 

 

Ano de 1999 

 

Créditos/Entradas 

 

As entradas, no montante de 322.073,80 €, tiveram as seguintes origens: 

 

CC, S.A. 68.335,31€ 

BB 3.092,55€ 
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Desconto de Livranças 235.432,61€ 

Outras entradas  12.919,35€ 

  

Débitos/Saídas 

 

As saídas, no montante de 314.731,54 €, foram repartidas pelos seguintes 

destinos: 

 

CC, S.A. 19.951,92€ 

BB 4.987,98€ 

… 19.318,88€ 

…, S.A. 41.534,37€ 

… 1.147,24€ 

… 1.431,55€ 

Seguros automóveis 2.739,50€ 

Subscrição de títulos 2.153,84€ 

Reforma de Livranças 221.266,27€ 

      

A carteira de seguros associada a esta conta, tem como objecto o seguro das 

viaturas Suzuky, …-JC e SAAB, …-NB. 

 

A diferença entre as entradas e as saídas da CC para BB e deste para a 

“CC” no total de 48.383,39 € (68.335,31 € - 19.951,92 €) é contabilisticamente 

favorável a esta sociedade. 

Ou seja, as entradas nesta conta provenientes de contas da CC excederam 

em 48.383,39 € (68.335,31 € - 19.951,92 €) as saídas desta conta para as da CC. 

 

BB recorreu ao desconto de Livranças e a valores provenientes da CC no total de 

48.383,39 € (68.335,31 €- 19.951,92 €), para efectuar os pagamentos acima 

mencionados. 
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Em 31/12/1999 o saldo desta conta bancária apresentava-se devedor no valor de 

9.401$30, equivalente a 46,89 €.   

 

Ano 2000 

 

Créditos/Entradas 

 

As entradas, no montante de 81.372,44 €, tiveram as seguintes origens: 

 

CC, S.A. 17.457,93€ 

BB 2.284,49€ 

Desconto de livranças 49.879,79€ 

… 1.496,39€ 

Empréstimo n.º … 10.253,84€ 

     

O empréstimo n.º …, como já se disse, foi aplicado na aquisição uma carteira de 

acções no valor de 10.253,84 €. 

 

Débitos /Saídas 

 

As saídas, no montante de 78.433,17 €, foram repartidas pelos seguintes 

destinos: 

 

BB 49.879,79€ 

Aquisição de títulos 10.253,84€ 

Reforma de livranças 13.966,34€ 

Seguro automóvel 2.338,01€ 

… 1.995,19€ 

     

Em 2000, BB não realizou qualquer transferência desta conta para as contas 

tituladas pela CC, pelo que resulta uma diferença contabilisticamente favorável a 

esta sociedade no valor de 17.457,93 €. 
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Ou seja, as entradas provenientes das contas da CC excederam em 

17.457,93 € as saídas desta conta para as da CC. 

 

As saídas, à excepção da aquisição de títulos, tiveram origem em valores 

provenientes da CC e do desconto de Livranças. 

 

O saldo bancário em 31/12/2000, apresentava-se credor no valor de 7.018$10, 

equivalente a 35,01 €. 

 

Ano de 2001 

 

Créditos/Entradas 

 

As entradas, no montante de 307.010,11 €, tiveram as seguintes origens: 

 

CC, S.A. 68.834,11€ 

Desconto de livranças 224.459,05€ 

Outras entradas 13.716,94€ 

 

Débitos/Saídas 

 

As saídas, no montante de 277.591,78 €, foram repartidas pelos seguintes 

destinos: 

 

Seguro automóvel 1.810,03€ 

Despesas diversas 1.442,91€ 

Reforma de livranças 274.338,84€ 

  

Em 2001, BB não realizou qualquer transferência desta conta para as contas 

tituladas pela CC, pelo que resulta uma diferença contabilistamente favorável a 

esta sociedade no valor de 68.834,11 €. 
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Ou seja, as entradas nesta conta provenientes das contas da CC excederam 

em 68.834,11 € as saídas desta conta para as da CC. 

 

Donde resulta que BB pagou as despesas acima identificadas com valores que 

provieram de contas bancárias tituladas pela CC. 

 

Em 31/12/2001 o saldo da conta bancária apresentava-se credor no valor de 

972,69 €. 

 

Ano de 2002 

 

Créditos/Entradas 

 

As entradas, no montante de 29.280,51 €, tiveram as seguintes origens: 

 

CC, S.A. 8.746,00€ 

Venda de Moeda 19.534,51€ 

Outras entradas 1.000,00€ 

 

Débitos /Saídas 

 

As saídas, no total de 26.242,84 €, foram repartidas pelos seguintes destinos: 

 

Seguro automóvel 1.708,33€ 

BB 19.534,51€ 

DDD 5.000,00€ 

 

Em 2002, BB não realizou qualquer transferência desta conta para as contas 

tituladas pela CC, pelo que resulta uma diferença contabilisticamente favorável a 

esta sociedade no valor de 8.746,00 €. 

Ou seja, as entradas nesta conta provenientes das contas da CC excederam 

em 8.746,00 € as saídas desta conta para as da CC. 



S. R. 
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 

623 
 

 

Donde, BB pagou as despesas acima identificadas com valores que provieram de 

contas bancárias tituladas pela CC. 

 

Em 31/12/2002 o saldo da conta bancária apresentava-se devedor no valor de 

891,13 €.  

 

Ano de 2003 

 

Créditos/Entradas 

 

As entradas, no montante de 8.135,11 €, tiveram as seguintes origens: 

 

Outras entradas  3.250,00€ 

Resgate de títulos 1.585,11€ 

     

Débitos/Saídas 

 

As saídas, no montante de 6.811,28 €, foram repartidas pelos seguintes destinos: 

 

Seguro automóvel 1.685,83€ 

Subscrição de títulos 3.667,51€ 

 

Em 31/12/2003 o saldo da conta bancária apresentava-se credor no valor de 

72,85 €. 

 

Ano de 2004 

 

Créditos/Entradas 

 

As entradas, no montante de 8.767,65 €, tiveram origem no resgate de títulos. 
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Débitos /Saídas 

 

As saídas, no montante de 10.055,47 €, tiveram o seguinte destino: 

 

- Conta … n.º …, titulada por BB 

 

Com a acima referida operação esta conta ficou com um saldo nulo e foi 

encerrada em Janeiro de 2006, não registando movimentos entre 31/12/2004 e 

09/01/2006. 

 

279º. 

Banco: ... 21 

Conta n.º: … 

 

Período do extracto: 08/03/2001 a 16/04/2007 

 

 

 

Esta conta bancária foi aberta em Março de 2001 e BB é o único titular. 

 

Empréstimos 

 

Entre 2002 e 2006 foram contratados oitos empréstimos no valor global de 

5.797.500,00 €. 

 

Conta corrente caucionada n.º … 

 

Esta conta caucionada foi aberta em 12 de Março de 2002, podendo inicialmente 

ser utilizada até ao montante de 250.000,00 €, limite que a 9/05/2002 foi aumentado 

para 750.000,00 €. 
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A primeira utilização ocorreu em 14 de Março de 2002 com a entrada de uma 

tranche no valor de 97.500,00 €. 
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Esta quantia, foi utilizada na regularização do saldo devedor/negativo no valor 

de 95.030,75 €, motivado pela constituição, nesta data, do depósito a prazo n.º … no 

valor de 100.000,00 €. 

 

O depósito a prazo foi liquidado em 10/09/2002, cujo valor deu cobertura ao 

saque do cheque n.º … no valor de 95.000,00 €, depositado na conta no … n.º … 

titulada por BB. 

 

A conta corrente caucionada foi utilizada até 06/05/2002, data do último valor 

creditado na conta à ordem, proveniente da mesma.  

 

Até esta data, foram utilizados 387.500,00 €.  

 

Apenas, foram aplicados na …, S.A., três tranches, no total de 97.500,00 € 

(27.500,00 € + 50.000,00 € + 20.000,00 €), respectivamente em 28/03/2002, 

14/04/2004 e 30/04/2002). 

 

Desde a sua abertura até 07/05/2002, foram amortizados 142.500,00 € em cinco 

tranches, três de 2.500,00 € cada, e outras duas no valor de 35.000,00 € e 100.000,00 

€. 

Assim: 

a) Atendendo à origem dos valores que constituem o saldo da conta à ordem, no 

momento imediatamente anterior à amortização da conta caucionada, as três tranches 

no valor de 2.500,00 € foram liquidadas com valores provenientes da ….  

b) A tranche no valor de 35.000,00 €, foi liquidada com valores provenientes da 

conta … n.º …, titulada por DDD, no mesmo montante.  

c) Os 100.000,00 €, tiveram origem no depósito do cheque n.º …, originário da 

conta … n.º …, titulada por PP. 

 

A diferença entre os valores utilizados e amortizados é de 245.000,00 € 

(387.500,00 € - 142.500,00 €), valor que continua em utilização. 
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Empréstimo … – 750.000,00 € 

 

Utilização do empréstimo 

 

 

A partir de 13/05/2002, a conta corrente caucionada foi convertida num 

empréstimo com o mesmo número e, nesta data, foram creditadas três tranches no 

valor global de 505.000,00 € (135.000,00 € + 365.0000,00 € + 5.000,00 €).  

 

Donde, atendendo ao valor que ainda estava por liquidar, derivado da utilização 

da conta corrente caucionada, adicionado a estas três tranches, o valor global deste 

novo empréstimo totaliza 750.000,00 € (505.000,00 € + 245.000,00 €). 

 

As saídas, das três tranches, destinaram-se a: 

 

[…] 

 

    

Donde: 

 

- 125.526,00 € destinaram-se à …, S.A.; 

- 1,687,45 € liquidaram o próprio empréstimo 

- 100.000,00 € foram aplicados num depósito a prazo 

- 275.000,00 € foram transferidos para a conta … n.º …, titulada por RR. 

 

 

Depósito a prazo n.º … no valor de 100.000,00 € 

 

Este depósito foi liquidado em 12/08/2002 e na mesma data foi constituído um 

novo depósito a prazo agora com o n.º ….  

 

O depósito a prazo n.º …, foi utilizado em 12/09/2002 da forma que segue:  
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70.000,00€ foram utilizados na emissão dos cheques, n.º … e n.º …, 

respectivamente no valor de 20.000,00 € e 50.000,00 €, depositados nas contas  … n.º 

… e … n.º …, ambas tituladas por BB.  

 

O valor restante, 30.000,00 €, ficou em conta. 

 

BB - … n.º … – destino dos 20.000,00 €; 

 

A entrada deste valor, deu cobertura ao cheque n.º … no valor de 30.000,00 €, à 

ordem de PP. 

 

Assim: 

 

[…] 

 

 

 

BB - … n.º … – destino dos 50.000,00 €; 

 

 

RR – … n.º … – destino da transferência no valor de 275.000,00 € 

 

A entrada desta transferência, reforçou o saldo credor existente, no valor de 

80.010,86 €, permitindo: 

 

- A transferência de 250.000,00 € para a conta … n.º …, titulada pela …, Lda. 

- O valor restante, 25.000,00 €, ficou em conta. 

 

…, Lda. - … n.º … – destino dos 250.000,00  €; 

 

Nesta conta a entrada desta importância reforçou o saldo credor, no valor de 

109.584,93 €, permitindo a emissão em 15/05/2002, do cheque n.º … no valor de 

250.000,00 €, depositado na conta … n.º …, titulada por BB. 
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BB - … n.º … – destino dos 250.000,00 €; 

 

Assim: 

[…] 

 

 

 

Ou seja, o valor do empréstimo teve o seguinte destino (aqui se reproduzindo o 

mapa constante de fls. 48 do relatório Pericial nº 3): 

 

 

 

 

Para liquidação de empréstimo …………………………...1.687,45 €. 

 

 

Para …, Conta …,………………………………125.526,00 €. 

 

 

Para depósito……………………………………………..100.000.00 €. 

 

(Deste BB destinou em 12 de Setembro de 2002, dois cheques, respectivamente 

de 50.000.00 € para a sua Conta …, e de 20.000.00 € para a sua Conta …, vindo 

depois a emitir um cheque sobra esta última conta para PP no valor de 30.000.00 €). 

 

 

Para RR, Conta ………..………..275.000.00 €. 

 

(Desta destinaram-se à …, Conta ………………250.000.00 €; 

E da …, Conta …, saíram com destino a BB, Conta …, 250.000.00 €, dos quais 

BB destinou 12.500.00 € de novo à …, Conta …, e ainda 50.000.00 € a RR e 

60.000.00 € a …). 

 

 

  

Movimentos supra assim descritos: 

 

 

Conforme o mapa/esquema constante de fls. 48 do Relatório Pericial nº 3, que 

em seguida se transcreve:  
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* 

 

[…] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liquidação do empréstimo 

 

O valor do empréstimo foi liquidado em prestações mensais no total de 

834.058,71 €. Assim: 

 

 

[…]    

Este empréstimo foi sendo liquidado em prestações mensais ao longo de 2002 e 

2003, tendo-se extinguido em Novembro de 2003, sendo as prestações pagas com 

montantes originados em: 

100.000,00€ - Depósito a prazo 

 

12/09/2002 – emite 2 cheques (70.000,00€) 

30.000,00 – ficou em conta Empréstimo n.º  … – 505.000,00€ 

…,S.A - … - 125.526,00€ 

1.687,45€ - Liquidar empréstimo 

 

PP  – 30.000,00€ 

BB - … – 20.000,00€ 

BB … – 50.000,00€ 

(destino não identificado) 

… – … – 250.000,00€ 

BB … – 250.000,00€ - Valor restante - não 

identificável o seu destino 

… – 60.000,00€ 

RR – … -  275.000,00€ 

RR – … 50.000,00€ 

12.500,00€ 
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A 1ª prestação do empréstimo no valor de 1.687,45 €, foi paga com valores 

provenientes do próprio empréstimo; 

 

A prestação de Junho de 2002, no valor de 5.121,46 €, foi paga com valores 

originários da conta … n.º …, titulada por BB; 

 

A prestação de Julho de 2002, no valor de 4.956,26 € foi liquidada a partir de 

valores provenientes da conta … n.º …, titulada pala …; 

 

Quanto às prestações de Agosto, Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 

2002 e Janeiro de 2003 no valor global de 31.874,37 € (5.121,46 € + 4.953,54 € + 

4.793,74 € + 4.785,63 € + 6.175,00 € + 6.045,00 €), pelo facto da conta apresentar 

sempre saldos positivos, manifestamente suficientes para as liquidar, não é possível 

relacionar a liquidação de cada uma, com uma determinada entrada verificada na vizi-

nhança da mesma; 

 

Atendendo ao saldo da conta em 13/02/2003 no valor de 959,16 €, insuficiente 

para pagar a prestação de Fevereiro de 2003, no valor de 6.045,00 €, debitada em 

14/02/2003, esta foi paga com uma entrada no valor de 6.000,00 €, proveniente da CC; 

 

As prestações de Março e Abril de 2003, respectivamente no valor de 5.460,00 € 

e 3.990,27 € foram pagas com verbas provenientes da …; 

 

A prestação no valor de 250.000,00 € foi liquidada com o empréstimo n.º 

56024307588 no mesmo valor; 

 

No momento da liquidação da prestação do mês de Maio de 2003, no valor de 

3.683,34€, a conta bancária apresentava saldo devedor no valor de 171.314,52 €, o 

qual foi regularizado, com duas entradas, respectivamente no valor de 25.000,00 € e 

150.000,00 €, com origem na conta … n.º …, titulada pela …, S.A., e em …, 

respectivamente. 



S. R. 
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 

1107 
 

 

A prestação de Junho de 2003, foi paga com valores originários da conta … n.º 

…, titulada pela …; 

 

A prestação paga em Julho de 2003, no valor de 3.683,34 €, foi paga com valores 

provenientes da conta … nº …, titulada por AA; 

 

Em Agosto de 2003, a prestação no valor de 3.806,11 €, foi liquidada com verbas 

provenientes do empréstimo n.º …; 

 

As prestações de Novembro e Dezembro de 2003, no total de 7.489,45 € 

(3.806,11 € + 3.683,34 €), foram saldadas com verbas provenientes da …; 

 

A última prestação deste empréstimo, no valor de 502.455,55 €, foi paga com 

parte do empréstimo n.º …. no valor de 1.200.000,00 €. 

 

 

Empréstimo … – 225.000,00 € 

 

 

Utilização do empréstimo 

 

 

Este empréstimo foi concedido em 23/12/2002 e teve destino que segue: 

 

[…] 

 

 

Donde: 

 

- 71.600,00 € (23.000,00 € + 17.500,00 € + 31.100,00 €), destinaram-se à 

…,S.A.; 
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- 75.000,00 € (15.000,00 € + 50.000,00 € + 10.000,00 €) deram cobertura à 

emissão de três cheques creditados respectivamente nas contas … Ct.ª …, …Ct.ª … e 

… Ct.ª  …, todas tituladas por BB; 

 

O valor restante, 61.956,25 €, ficou em conta, não sendo possível determinar 

qual a sua aplicação. 

 

BB - … n.º … – destino do cheque n.º … no valor de 15.000,00 €; 

 

Esta quantia, conjuntamente com outras entradas, permitiu o saque do cheque n.º 

… no valor de 49.880,00 €, à ordem de MM. 

 

BB - … n.º … – destino do cheque n.º … no valor de 50.000,00 €; 

 

O depósito deste valor regularizou o saldo devedor/negativo no valor de 

46.728.65 €, ocasionado pela emissão dos três cheques seguintes: 

 

N.º … – 34.300,00 € - …, S.A. 

N.º … – 1.000,00 € - …; 

N.º … – 15.000,00 € - Este cheque foi depositado na conta … n.º …, titulada 

pelo BB. 

 

BB - … n.º … – destino do cheque n.º … no valor de 10.000,00 €; 

 

Esta quantia, conjuntamente com o desconto de uma letra no valor de 25.000,00 

€ e do depósito de um cheque com origem na conta … n.º …, titulada pela …, foi 

utilizada na reforma de uma letra e na regularização da linha de crédito automática. 

 

Assim: 

[…] 
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Ou seja, o valor do empréstimo teve os seguintes destinos (aqui se reproduzindo 

o que consta de fls. 54 do Relatório pericial nº 3): 

 

 

…, Conta …………………………………………………..71.600,00 € 

 

 

BB, Conta ……………………………………….50.000,00 € 

 

 

(Desta conta saíram posteriormente os cheques para as contas: 

- Da …, Conta ……………………………………………34.300.00 €; 

- De BB, Conta …, …………………………………15.000.00 €; 

Tendo desta última conta saído posteriormente 49.880.00 € para MM). 

 

 

…, Conta …………………………………………………..34.300,00 € 

 

 

BB, Conta ……………………………………………..10.000,00 € 

 

 

Movimentos supra assim descritos: 

 

 

Conforme o mapa/esquema constante de fls. 54 do Relatório Pericial nº 3, que 

em seguida se transcreve:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liquidação do empréstimo 

Empréstimo n.º … – 225.000,00€ 

…, S.A – … - 71.600,00€  

… – BB – 50.000,00€ 

… – BB – 15.000,00€ 

… – BB – 10.000,000 

Destino -  ver quadro n.º 18 

15.000,00€ 

…, S.A – … - 34.300,00€ 

MM – 49.880,00€ 
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Este empréstimo foi integralmente liquidado em 31/01/2003. O capital e os juros 

totalizaram 227.538,11 €. 

 

Na mesma data, foi também liquidado, numa única prestação de capital e juros, o 

empréstimo n.º …. Assim: 

 

Empréstimo … – 150.000,00 € 

 

Utilização do empréstimo 

 

Este empréstimo foi creditado no dia 07/01/2003, numa única tranche, no valor 

de 150.000,00 €.  

 

O saldo da conta, no momento anterior ao seu crédito, apresenta-se cre-

dor/positivo no valor de 61.540,27 €, mas insuficiente para a emissão, em 10/01/2003, 

do cheque nº … no valor de 150.000,00 €, que BB fez depositar na sua conta … n.º ….  

 

Neste intervalo de tempo, apenas ocorreram duas entradas de pequeno valor, que 

totalizaram 5.960,00 € (2.500,00 € + 3.460,00 €), que adicionadas ao saldo inicial não 

permitiriam o saque daquele cheque. 

 

Donde, BB utilizou o valor do empréstimo no depósito que realizou na sua conta 

F… e acima referido.  

 

BB - … n.º … – destino do cheque n.º … no valor de 150.000,00 €: 

 

Assim:  

[…] 

 

 

Esse depósito permitiu: 
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- Regularizar o saldo negativo/devedor originado pela emissão de dois cheques 

depositados em contas tituladas por … Lda. e …, S.A..  

- O saque do cheque n.º … no valor de 100.000,00 € depositado na conta …n.º 

…, titulada por BB. 

 

 

BB - … n.º … – destino do cheque n.º … no valor de 100.000,00 €; 

 

Em 9/01/2003 a conta apresentava saldo negativo/devedor no valor de 99.686,21 

€, motivado pela emissão, nesta mesma data, do cheque n.º …, no valor de 100.000,00 

€, depositado na conta … n.º …, titulada pela …, Lda.  

 

…, Lda. … n.º  … –destino do cheque n.º … no valor de  100.000,00€; 

 

Em 09/01/2003, após o crédito desta quantia, o saldo da conta soma 114.230,33 

€.  

Nesta mesma data foi amortizada uma prestação do empréstimo n.º … no valor 

de 100.000,00 €. 

Donde, o valor do cheque acima referido foi na sua totalidade empregue na 

amortização deste empréstimo. 

 

Ou seja, o valor do empréstimo destinou-se às seguintes entidades: 

 

 

BB, Conta …………………………..150.000.00 € 

 

(Desta conta terão como destino …, Lda, e a conta de BB no …;  

 

Desta última sairam em seguida para a …, Conta …, 22.500.00 €; 

 

E, para a …, Lda, 100.000.00 € com que foi paga prestação, tudo conforme 

descrito supra). 

 

 

Movimentos supra assim descritos: 
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Conforme o mapa/esquema constante de fls. 48 do Relatório Pericial nº 3, que 

em seguida se transcreve:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liquidação do empréstimo 

 

E, como já se disse, os empréstimos nºs. … e …, foram ambos amortizados de 

uma só vez em 31/01/2003, no total de 378.578,11 € (227.538,11 € + 151.040,00 €).  

 

A quantia necessária ao pagamento do capital e dos juros, proveio da conta … n.º 

…, titulada pela V…F…, Lda. 

 

Assim: 

 
 

[…] 

 

V…F…, Lda. -  …  n.º  … – origem do valor dos cheques  n.º … e  … no valor 

de  250.000,00€ e 150.000,00 €; 

 

Estes dois cheques foram emitidos após a entrada do cheque n.º …, no valor de 

750.000,00 €, proveniente da conta … n.º …, titulada pela …, S.A. 

 

Empréstimo … – 150.000,00€ 

… – BB – 150.000,00€ 

…, S.A - … – 22.500,00€ 

… – BB – 100.000,00€ 

…, Lda. – 25.000,00€ 

…, Lda. – 100.000,00€ 

Pagou prestação empréstimo 
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Quantia que teve origem numa tranche da operação F... no valor de 2.114.000,00 

€. 

 

 

Empréstimo … – 250.000,00 € 

 

 

Utilização do empréstimo 

 

Este empréstimo foi concedido em 17/03/2003 e foi aplicado no pagamento de 

uma prestação do empréstimo n.º … no mesmo valor. 

 

Liquidação do empréstimo 

 

O empréstimo foi liquidado em prestações mensais. 

Assim: 

[…] 

 

 

O pagamento final ocorreu em Novembro de 2003, sendo as prestações pagas 

com montantes originados em:  

 

As prestações dos meses de Abril, Maio, Junho, Julho, Setembro e Outubro, no 

total de 50.820,90 €, foram pagas com valores provenientes da conta bancária … n.º 

… tituladas pela …,S.A.; 

 

A prestação de Agosto no valor de 8.467,31€ foi liquidada com valores 

provenientes do empréstimo n.º … no valor de 250.000,00 €; 

 

A prestação no valor de 209.673,33 €, foi liquidada com valores provenientes da 

…, S.A. e do empréstimo n.º … no valor de 1.200.000,00 €. 

 

No momento do seu débito, a conta apresentava um saldo devedor no valor de 

1.219.931,03 €, sendo o empréstimo insuficiente para cobrir esse saldo devedor. 
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O valor restante foi coberto com os sucessivos depósitos efectuados nesta conta, 

todos provenientes de diversas contas bancárias tituladas pela …,S.A. 

 

 

Empréstimo …- 250.000,00 € 

 

Utilização do empréstimo 

 

Este empréstimo foi concedido em 12/08/2003, pelo valor de 250.000,00 €. 

 

Assim: 

[…] 

 

 

Ou seja, aquando do seu crédito, a conta apresentava saldo devedor/negativo no 

valor de 134.428,53 €, pelo que parte do seu valor destinou-se a regularizar este saldo. 

 

E teve os seguintes destinos: 

 

 

…, S.A. ………………………………………..– 170.727,74€ 

[Sendo estes resultantes dos seguintes movimentos: 

… Ct.ª ………………………  …………91.500,00€ 

… Ct.ª … …………………………….71.500,00€ 

Pagamento à Segurança social (retenção fonte)………….7.727,74€ 

Total                                               …………………..170.727,74€] 

 

BB  ………………………………………….. 17.000,00 € 

 

Depositada na conta … n.º …, através do cheque n.º …. 

 

BB - … n.º … – destino do valor do cheque n.º … no valor de  17.000,00 €; 
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Este depósito, conjuntamente com outras entradas, deu cobertura ao saldo nega-

tivo/devedor, no valor de 81.779,38 €, originado pela emissão de dois cheques no 

valor de 59.855,75 € e 25.000,00 €, emitidos à ordem de “…, Lda” e RR.  

 

V…F…, Lda.  – 29.000,00 € 

 

O depósito desta quantia na conta … n.º … foi feita a partir dos cheques n.º … 

no valor de 9.000,00 €, n.º … e n.º …, ambos no valor de 10.000,00 €. 

 

V…F…, Lda. - … n.º … – destino dos  três cheques no valor global de 

29.000,00 € 

 

Esta quantia, conjuntamente com outras entradas com origem em contas tituladas 

pela …, SA., deu cobertura aos cheques n.º … e n.º …, no valor global de 38.488,80 €, 

ambos emitidos à ordem de …, depositados na conta … n.º …. 

 

Liquidação de empréstimos   – 12.273,42 € 

 

Esta importância liquidou duas prestações dos empréstimos n.º … e …, 

respectivamente no valor de 3.806,11 € e 8,467,31 €. 

 

Ou seja, o valor do empréstimo teve os seguintes destinos: 

 

AA…………………………………………………3.500,00 € 

 

……………………………………………..5.000,00 € 

 

…, L.da……………………………………………………2.612.00 € 

 

BBB………………………………………………..3.750,00 € 

 

… (cfr. quadro nº 22 RP)……………………………170.727,74 € 

 

BB (…)…………………………………….17.000,00 € 

 

Cobertura de saldo devedor……………………………..,81.779,38 € 
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Pagamentos a RR e …. (cfr. quadro supra) 

 

Pagamento de empréstimos…(cfr. quadro supra)……..12.743,32 € 

 

V…F…, L.da………………………………………,29.000,00 € 

 

(Desta conta da V…F… saíram posteriormente 38.488,80 € 

Para …, cfr. quadro supra). 

 

 

Movimentos supra assim descritos: 

Conforme o mapa/esquema constante de fls. 62 do Relatório Pericial nº 3, que 

em seguida se transcreve:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liquidação do empréstimo  

 

 

Empréstimo n.º …– 250.000,00 

…, S.A. – 170.727,74€ (cfr. quadro n.º 22) 

BB– …  – 17.000,00€ 

Cobertura saldo devedor – 81.779,38€ 

Pagamento a RR e R…, Lda. 

Pagar empréstimos  – 12.273,42€ 

V…F…, Lda.  – 29.000,00€ 

… – 38.488,80€ 

AA.  – 3.500,00€ 

… – 5.000,00€ 

…, Lda.  - 2.612,00€ 

CCC – 3.750,00€ 

Saída n/identificada – 1.500,00€ 

Despesas – 1.250,00€ 
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O empréstimo n.º … foi liquidado numa única prestação, de capital e juros, em 

31/10/2003, no total de 257.547,79 €.  

 

O saldo da conta bancária, no momento anterior à sua liquidação, ascendia a 

215,30 €, quantia insuficiente para permitir a sua liquidação. 

 

Porém, em 31/10/2003 deu ali entrada a quantia de 250.000,00 € proveniente da 

conta … n.º …, titulada pela …, S.A.. 

 

Donde, tal quantia serviu para pagar parte significativa desse empréstimo. 

 

Quanto ao valor restante, 7.547,79 €, não se identificou a sua origem, dado que, 

até à entrada empréstimo n.º … no valor de 1.200.000,00€, esta apresenta sempre 

saldo devedor. 

 

 

 

Empréstimo … – 1.200.000,00 € 

 

Utilização do empréstimo 

 

Este empréstimo foi creditado em 4/11/2003 e a sua concessão surge no 

seguimento da liquidação do empréstimo n.º …, referido no Artº supra. 

 

Assim: 

[…] 

 

 

Este financiamento regularizou parte do saldo negativo/devedor no valor de 

1.225.931,03 € originado pelas seguintes débitos/saídas: 

 

 

Liquidação de empréstimos – 712.128,88 € 
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Com esta verba foram liquidadas as últimas prestações dos empréstimos n.º … 

no valor de 502.455,55€ e n.º … no valor de 209.673,33 €. 

 

BB – 350.000,00 € 

 

Esta quantia foi depositada na conta … n.º …, através do cheque n.º …. 

 

BB - … n.º … –destino do cheque n.º … no valor de  350.000,00 €; 

 

 

Esta quantia foi utilizada na emissão de quatro cheques, no valor global de 

362.500,00 €, todos depositados na conta …n.º …, titulada por RR.  

 

 

O saldo devedor, no valor de 14.483,87 €, originado nesta conta, após a emissão 

do cheque n.º … no valor de 50.000,00 €, foi regularizado com o depósito do cheque 

… n.º …, no valor de 200.000,00 € com origem na empresa …, S.A., emitido em 

nome da …, S.A.. 

 

[…] 

 

 

 

RR - … n.º … – destino dos cheques n.º …, …,  … e … no valor global de  

362.500,00 €; 

Estes quatro cheques e o cheque n.º … no valor de 100.000,00 €, emitidos sobre 

a conta da … n.º … titulada por BB, a partir do empréstimo n.º …, integram o 

depósito, no valor de 562.500,00 €, efectivado em 31/10/2003. 

No momento anterior à entrada deste montante, a conta bancária apresentava 

saldo credor/positivo no valor de 93.360,73 € e, após o depósito daquela quantia ficou 

com um saldo de 655.860,73 € (99.360,73 € + 562.500,00 €). 
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Este saldo permitiu, em 03/11/2003, liquidar a última tranche do empréstimo n.º 

… no valor de 451.215,50 €.  

 

Ou seja, o valor do empréstimo teve os seguintes destinos: 

 

Liquidação de empréstimos…712.128,88 € 

 

BB, Conta …….350.000,00 € 

 

A esta Conta foi junta a importância de 200.000,00 € proveniente da … SA, 

através de cheque emitido à ordem da CC 

 

Desta Conta … de BB saíram para RR, Conta …, 362.500,00 €, à qual se juntou 

uma tranche de 100.000.00 € proveniente do Empréstimo nº …, com as quais se 

procedeu ao pagamento de 451,215,50 € relativos ao Empréstimo nº …. 

 

Movimentos supra assim descritos: 

Conforme o mapa/esquema constante de fls. 48 do Relatório Pericial nº 3, que 

em seguida se transcreve:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liquidação do empréstimo  

 

O empréstimo foi liquidado em prestações mensais. 

Empréstimo n.º … – 1.200.000,00€ 

Liquidar empréstimos – 712.128,88€ 

… - BB – 350.000,00€ 

… S.A. – 200.000,00€ 

 (cheque à ordem de SIDES, S.A. 

RR - … – 362.500,00€ 

Tranche   Empréstimo n.º … 

100.000,00€ 

Pagar Empréstimo n.º … – 451.215,50€ 
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Assim: 

[…] 

 

 

Mesmo após a entrada deste empréstimo a conta apresenta quase sempre saldos 

devedores/negativos.  

 

A partir de Dezembro de 2003, é feita uma rotação de valores entre diversas 

contas bancárias tituladas pela …, S.A., por BB ou por DDD, a qual não é suficiente 

para pagar as prestações devidas pelo empréstimo. 

 

Este empréstimo foi liquidado a 30 de Junho de 2006 com o montante do 

empréstimo que, a seguir, se descreve. 

   

Empréstimo … – 1.300.000,00€ 

 

Utilização do empréstimo 

 

Assim, após o depósito realizado em 28/06/2004 e depois de pago o empréstimo 

n.º … a conta apresenta um saldo positivo/credor no valor de 139.486,16 €. 

 

Este valor foi, conjuntamente com duas entradas provenientes da conta … n.º …, 

titulada pela …, SA., no valor global de 5.970,00 € (1.900,00 € + 4.070,00 €), 

utilizado na emissão dos cheques n.º … e n.º …, respectivamente no valor de 

50.000,00 € e 100.000,00 €.  

 

Estes cheques foram depositados na conta … n.º … titulada por …, e … Ct.ª …, 

titulada pela …, S.A.. 

 

DDD - … n.º … – destino do cheque n.º … no valor de 50.000,00 €; 
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O valor deste cheque regularizou o saldo devedor/negativo no valor de 47.953,46 

€, motivado pela emissão do cheque n.º …, no valor de 50.000,00 €, depositado na 

conta … n.º …, titulada por RR. 

 

RR - … n.º … – destino do cheque n.º … no valor global de 50.000,00 €; 

 

O depósito deste cheque, reforçou o saldo credor da conta, que soma agora 

70.493,74 € (20.493,74 € + 50.000,00 €), o qual permitiu amortizar uma prestação de 

capital do empréstimo n.º … no mesmo valor. 

 

Ou seja, o valor do empréstimo teve os seguintes destinos: 

 

 

Liquidação de Empréstimo nº ……………1.247.224,09 € 

 

 

…, Conta ………………………………………….100.000.00 € 

 

 

DDD, Conta …………………………………….50.000.00 € 

 

 

(Desta conta destinaram-se a RR, Conta … 50.000.00 € para amortização de 

empréstimo). 

 

Movimentos supra assim descritos: 

Conforme o mapa/esquema constante de fls. 68 do Relatório Pericial nº 3, que 

em seguida se transcreve:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liquidar empréstimo n.º … – 1.247.224,09€ 

Empréstimo n.º … – 1.300.000,00€ 

DDD – … – 50.000,00€ …,S.A – … – 100.000,00€ 
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Liquidação do empréstimo  

 

O empréstimo foi liquidado em prestações mensais, entre Agosto de 2004 e 

Dezembro de 2006, no total de 1.519.824,14 €. 

[…] 

 

 

O pagamento final ocorreu em Dezembro de 2006, sendo as prestações pagas 

com montantes provenientes de: 

 

A prestação do mês de Agosto e a 1ª prestação de Setembro de 2004, no total de 

63.191,14 € (31.598,40 € + 31.592,74 €), foram pagas com depósito do cheque n.º … 

no valor de 130.000,00 € proveniente da conta … n.º …, titulada por RR. A sua 

emissão só foi possível, pela entrada nesta conta da 5ª tranche do empréstimo n.º … no 

valor de 380.000,00 €; 

 

Quando a 2ª prestação de Setembro de 2004 é debitada, o saldo da conta já se 

encontrava devedor no valor de 35.254,81 €. 

 

O saldo só fica positivo quando, em 7/10/2004, é depositado o cheque … n.º …, 

no valor de 100.000,00 €, proveniente de uma conta bancária titulada por …; 

 

Não se identificaram os valores que deram cobertura às prestações dos meses de 

Novembro e Dezembro de 2004, no total de 63.156,85 € (31.581,31 € + 31.575,54 €), 

atento o saldo da conta sempre devedor, apesar das inúmeras entradas de valores, de 

diversas proveniências, verificadas neste período; 

RR  – CCAM – 50.000,00€ 

Utilizado na amortização de empréstimo 
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As quatro prestações do mês de Março de 2005 no total de 96.888,27 € 

(31.563,91 € + 31.558,04 € + 31.569,74 € + 2.196,58 €), foram pagas com a entrada 

no valor de 704.000,00 €, proveniente da conta … Ct.ª …, titulada pela …, S.A.; 

 

A prestação no valor de 29.355,56 €, debitada 15 em Abril de 2005, foi paga 

com a entrada do cheque n.º …, no valor de 93.000,00 € proveniente da conta … n.º 

…, titulada por BB. 

 

O valor desse cheque n.º 194 proveio do depósito do cheque n.º … no valor de 

300.000,00 € com origem na conta … n.º …, titulada por OOOOOOO, ainda que 

emitido à ordem de RR; 

 

A prestação com data de liquidação de 25/05/2005, foi paga com uma 

transferência no valor de 30.000,00 € originária da conta … n.º …, titulada por RR. 

 

Quando, em 31/05/2005 e 30/06/2006, são debitadas as prestações do 

empréstimo respectivamente, no valor de 6.679,49 € e 6.798,62 €, a conta apresentava 

saldo negativo tendo-se agravado com estes débitos.  

 

O saldo devedor foi regularizado com entradas provenientes do … Vida - Comp. 

Seguros S.A., do cartão de crédito, de um depósito em numerário e da “V…I…, Lda”; 

 

A prestação de Agosto de 2005, no valor de 6.685,94 € foi paga com um 

depósito no valor de 74.300,00 €, proveniente da conta … n.º …, titulada por BBB, a 

qual teve origem no empréstimo …; 

 

Em 02/09/2005, quando foi debitada a prestação no valor 6.676,82 €, já se tinha 

esgotado a quantia acima referida, pelo que esta prestação foi paga com uma 

transferência no valor de 7.000,00 €, proveniente da conta … n.º …, titulada pela 

…,S.A.; 
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E, atendendo ao saldo da conta entre 03/10/2005 e 29/12/2005, as duas últimas 

prestações do empréstimo, no valor global de 1.201.990,23 € (1.195.187,41 € + 

6.802,82 €), só puderam ser satisfeitas após o crédito do empréstimo n.º …, no valor 

de 1.530.000,00 €. 

 

 

Empréstimo … – 1.530.000,00 € 

 

Utilização do empréstimo 

 

Assim, após o depósito realizado e depois de pago parte do empréstimo n.º …, 

ou seja 1.201.990,23 € a conta apresenta um saldo positivo/credor no valor de 

256.182,50 €.  

 

Parte deste valor, ou seja 250.000,00 €, foi transferido para a conta … n.º …, 

titulada por BBB, o qual foi aplicado na amortização do capital e dos juros, do em-

préstimo n.º …, no total de 249.906,78 €. 

 

Ou seja, o valor do empréstimoteve os seguintes destinos: 

 

BBB, liquidação do Empréstimo nº…no valor de 250.000,00 €; 

Liquidação do Empréstimo nº …, no valor de 1.201.990,23 €. 

Conforme fls. 72 do Relatório Pericial nº 3. 

 

 

 

Liquidação do empréstimo  

 

Deste empréstimo e até 16/04/2007, data do último movimento inscrito no 

extracto bancário apenas foram liquidados 41.993,96 €. 

 

Assim: 

[…] 

 



S. R. 
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 

1125 
 

 

 

 

Faltando pagar o montante de 1.617.569,50 € (capital e juros). 

 

 

Tais prestações foram pagas com quantias monetárias provenientes de: 

 

As prestações debitadas em 21/01/2007 e 01/03/2007, no total de 15.559,11 € 

(13.999,11 € + 1.600,00 €), foram pagas com uma entrada no valor de 14.000,00 € 

proveniente da conta … n.º …, titulada por JJ; 

 

As outras duas prestações debitadas em Março de 2007, totalizaram 13.879,99 € 

(12.397,99 € + 1.500,00 €) foram pagas com uma entrada proveniente de II no total de 

13.991,11 €; 

 

Quanto à prestação lançada a débito em Abril de 2007, no valor de 12.496,86 €, 

foi paga com uma transferência realizada em 13/04/2007 de 14.067,36 €, proveniente 

da conta … n.º …, titulada por XXX; 

 

Outros débitos e créditos 

 

Entre os anos 2001 e 2007 registaram-se outros movimentos de entradas e saídas 

conta bancária e não relacionadas com os empréstimos vindos de descrever. 

 

Assim: 

 

Ano de 2001 

 

Créditos/Entradas 

 

As entradas, no montante de 29.927,87 €, são provenientes da conta … n.º …, 

titulada por BB. 
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Débitos/Saídas 

 

As saídas, no montante de 29.927,87 €, foram repartidas pelos seguintes 

destinatários: 

 

BB 4.987,98€   

PPPPPPP. 24.939,89€ 

 

Neste ano, o saldo de abertura da conta e do final do ano apresenta-se nulo.  

 

Ano de 2002 

 

Créditos/Entradas 

 

As entradas, no montante de 713.768,14 €, tiveram as seguintes origens: 

 

…, S.A. 93.454,00€ 

BB 186.500,00€ 

RR 50.000,00€ 

DDD 58.000,00€ 

PP 100.000,00€ 

… Holding Inc (Angola) 202.423,95€ 

EE 22.300,00€ 

Total. 712.767,95€ 

 

O valor restante, 1.090,19 € (713.768,14 € - 712.767,95 €), respeita a uma en-

trada proveniente da Companhia Portuguesa de Seguros de Protecção Jurídica. 

 

E, como já referido, a entrada no valor de 100.000,00 € proveniente de PP, foi 

aplicada na amortização de uma prestação do financiamento n.º …, no mesmo valor. 
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O crédito com origem no ordenador “… Holdings Inc.”, no total de 202.423,95 

€, tem com remetente o Banco … e resulta de uma transferência de 205.000,00 USD, 

proveniente de Angola.  

 

A operação com o n.º …, tem como justificativo a “participação em capital 

social/investimento”. 

 

Esse montante foi repartido pelos seguintes destinos: 

Assim: 

[…] 

 

           

 

Pelo que, desse montante, 42.000,00 € (45.250,00 € - 3.250,00 €) foram 

transferidos para contas bancárias tituladas pela …, S.A.  

 

Débitos/Saídas 

 

As saídas, no montante de 1.474.747,26 € (não destinadas à liquidação de 

empréstimos e à constituição de depósitos a prazo) foram repartidas pelos seguintes 

destinatários: 

 

CC, S.A. 383.432,66€ 

BB 525.350,00€  

RR 275.000,00€ 

        … 50.000,00€ 

CC, S.A (Pag. Imóvel) 93.141,72€ 

BBB 26.750,00€ 

… 10.773,14€ 

… S.A (Pag. Imóvel) 8.354,14€ 

… 5.943,00€ 

… 10.090,00€ 
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… 12.000,00€ 

… 9.400,00€  

… 4.671,00€ 

… 4.000,00€ 

…, Lda. 6.000,00€ 

EE 5.000,00€ 

AA 5.000,00€ 

Outras saídas 11.065,00€ 

Total 1.440.970,66€ 

 

 

O valor restante, 28.776,60 € (1.474.747,26 € - 1.440.970,66 €), foi utilizado 

para pagar a particulares e às seguintes empresas: 

 

[…] , DDD, subscrição de títulos e outras despesas. 

 

O cheque à ordem de CC, S.A, no valor de 93.141,72 €, foi tratado por …, com 

autorização de BB. 

 

A diferença entre as entradas e as saídas da CC para BB e deste para a … 

no total de 289.979,00 € (93.454,00 € - 383.432,66 €) é contabilisticamente 

favorável a BB. 

Ou seja, as entradas nesta conta provenientes das contas da … são inferiores 

às saídas desta conta para as contas da CC 

   

 

E como já referido, 166.026,00 € vieram de dois empréstimos e 42.000,00 € da 

entrada proveniente da empresa … Holding INC. (Angola) 

 

Quanto ao valor restante, ou seja, 81.953,00 € (289.979,00 € - 166.026,00 € - 

42.000,00 €), não se identificou a sua origem. 

 



S. R. 
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 

1129 
 

A entrega a NNN, do valor de 4.671,00 €, não teve origem em valores creditados 

na conta provenientes da CC, S.A. 

 

 

Ano de 2003 

 

Créditos/Entradas 

 

As entradas, no montante de 2.090.875,80 €, tiveram as seguintes origens: 

CC, S.A. 921.460,00€ 

RR 200.000,00€ 

… 154.415,80€ 

V…F…, Lda. 750.000,00€ 

AA 55.000,00€ 

EE 10.000,00€ 

    Total 2.090.875,80€ 

 

A entrada no valor de 750.000,00 €, com origem na conta … n.º …, titulada pela 

“V…F…, Lda” proveio de uma tranche do empréstimo da F.... 

 

Nesta conta, esta importância foi utilizada para pagar duas tranches dos 

empréstimos n.º … e n.º … e para emitir o cheque n.º … no valor de 350.000,00 € 

depositado na conta … n.º …, titulada por BB. 

 

O depósito no valor de 154.415,80 €, com origem em … corresponde a duas 

entradas, no valor de 150.000,00 € e de 4.415,80 €.  

 

Débitos/Saídas 

 

As saídas, no montante de 2.358.687,40 € (não incluído a liquidação de emprés-

timos), foram repartidas pelos seguintes destinos: 
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CC, S.A. 300.051,73€ 

BB 967.000,00€  

V…F…, Lda 129.000,00€ 

RR 149.350,00€ 

Agência … S.A. 138.863,00€ 

…, Lda (Pag. Sinal Imóvel) 81.711,49€ 

… 250.000,00€ 

…  65.846,41€  

…, Lda. 27.759,00€ 

Ourivesaria … 13.150,00€  

… 11.356,00€ 

AA 15.400,00€ 

Pagamento de impostos 17.500,00€ 

Cartão crédito 35.841,49€ 

Outras saídas 55.614,31€ 

Despesas diversas 23.272,17€   

Segurança Social 7.727,74€ 

Total. 2.289.443,28€ 

 

Quanto ao valor restante 69.244,12 € (2.358.687,40 € - 2.289.443,28 €), foi utili-

zado para pagar a particulares e às seguintes empresas: 

 

Arquitecto […]  e PPR. 

 

Parte do valor entregue a QQ, 250.000,00 € foi coberta com uma entrada no 

valor de 15.000,00 € originária da conta … n.º … titulada pela CC, S.A. 

 

As entregas efectuadas a … no valor de 65.846,41 € partiram de uma ordem de 

transferência mensal, dada por BB, no valor de 9.406,63 € “com início em Junho de 

2003 e termo em Maio de 2005”, da qual, 37.626,52 €, correspondente a 4 entregas 

com valores creditados na conta com origem na CC, S.A. 
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A diferença entre as entradas e as saídas da … para BB e deste para a … no 

total de 621.408,27 € (921.460,00 € - 300.051,73 €) é contabilisticamente favorável 

a esta sociedade. 

Ou seja, as entradas nesta conta provenientes das contas da … excederam 

621.408,27 € (921.460,00 € - 300.051,73 €) as saídas desta conta para as da CC 

 

Ano de 2004 

 

Créditos/Entradas 

 

As entradas, no montante de 7.228.240,44 €, tiveram as seguintes origens: 

 

CC, S.A. 6.359.724,14€ 

BB 460.1360,30€ 

RR 155.000,00€ 

DDD 116.870,00€ 

… 100.000,00€ 

V…F… 36.510,00€ 

Total 7.228.240,44€ 

 

A quantia de 100.000,00 €, com origem em …, não foi transferida para a CC, 

S.A., permitindo-lhe: 

 

a) Efectuar uma transferência para o próprio, no valor de 9.500,00 € 

 

b) O valor restante, regularizou o saldo devedor e possibilitou a emissão de 

diversos cheques depositados respectivamente em contas tituladas por BB e RR.  

 

Débitos/Saídas 

 

As saídas, no montante de 7.272.511,43 € (não incluindo a liquidação de em-

préstimos), foram repartidas pelos seguintes destinos: 
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CC, S.A. 5.285.875,16€ 

BB 965.837,00€ 

V...F..., Lda. 129.036,45€ 

RR 238.911,74€ 

DDD 231.900,00€ 

MM 37.500,00€ 

EE 28.881,00€ 

… 43.750,00€ 

… 12.500,00€ 

… 7.000,00€ 

… 94.244,19€ 

Cartão de Crédito 49.510,02€ 

Levantamentos em numerário 86.000,00€ 

Outras saídas 2.000,00€ 

Despesas diversas 35.118,39€ 

Total 7.248.063,95€ 

 

O valor restante 24.447,48 € (7.272.511,43 € - 7.248.063,95 €), foi utilizado para 

entregas com os seguintes destinos: 

 

… Vida, BBB, AA e …. 

 

A quantia de 12.500,00 € que BB entregou a OOO não se relaciona com as 

verbas por ele investidas, mas a serviços que prestou CC  

 

Esta conta esteve frequentemente com um saldo devedor/negativo, verificando-

se uma constante entrada e saída de valores de e para contas bancárias tituladas pela 

CC, S.A.  

 

Esta movimentação de cheques, permitiram momentaneamente diminuir o saldo 

negativo sem quase nunca o tornarem credor/positivo. 
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Não se conseguindo, por isso, estabelecer uma relação directa entre os 

pagamentos efectuados a MM, TTT, … e III e os valores creditados nesta conta com 

origem em contas bancárias tituladas pela …. 

 

A diferença entre as entradas e as saídas da … para BB e desta para a … no 

total de 1.073.848,98 € (6.359.724,14 € - 5.285.875,16 €) é contabilisticamente 

favorável a esta sociedade. 

Ou seja, as entradas nesta conta provenientes das contas da … excederam 

em 1.073.848,98 € (6.359.724,14 € - 5.285.875,16 €) as saídas desta conta para as 

da CC 

 

 

Ano de 2005 

 

Créditos/Entradas 

 

As entradas, no montante de 1.023.582,86 €, tiveram as seguintes origens: 

 

CC, S.A. 27.404,00€ 

BB 114.400,00€ 

RR 50.000,00€ 

…, S.A. 704.000,00€ 

BBB 74.300,00€ 

Cartão de crédito 35.000,00€ 

… Vida 11.418,86€ 

Dep. Numerário 3.760,00€ 

V… I…, Lda. 3.100,00€ 

III 200,00€ 

Total 1.023.582,86€ 
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A entrada proveniente de BBB no valor de 74.300,00 €, teve origem numa 

tranche do empréstimo n.º …  no valor de 215.000,00 €. 

 

Débitos/Saídas 

 

Neste ano, as saídas no montante de 734.268,43 €, tiveram as seguintes origens: 

 

CC, S.A. 127.515,59€ 

BB 28.600,00€ 

RR 150.514,56€ 

DDD 155.400,00€ 

NNN 25.000,00€ 

… (à ordem de …) 40.000,00€ 

MM 54.500,00€ 

… 50.000,00€ 

III 32.300,00€ 

… 18.813,26€ 

Cartão de Crédito 22.387,10€ 

Despesas diversas 10.537,25€ 

                  Total…………………………………………………...715.567,76€ 

 

O valor restante 18.700,67 € (734.268,43 € - 715.567,76 €), foi utilizado para 

entregas aos seguintes destinatários: 

 

[…], Seguro automóvel e levantamentos ao Balcão. 

 

Entre 03/01/2005 e até ao crédito do cheque n.º …, em 14/03/2005, no valor de 

704.000,00 €, proveniente de uma conta bancária titulada pela … S.A., esta conta 

bancária foi acumulando saldos devedores que totalizam 172,.293,59 €. 

 

A entrada desta importância permitiu não só regularizar este saldo mas também 

efectuar os pagamentos que a seguir se descrevem. 
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Assim: 

 

[…] 

 

 

Assim: 

 

- 105.813,26 € foram utilizados para efectuar entregas a MM, …, … e III.  

 

- 124.000,00 € foram para contas bancárias tituladas pela CC 

 

Já a entrega da quantia de 40.000,00 € efectuado a … em Janeiro de 2005, 

através de um cheque emitido à ordem de …, foi coberto com a entrada proveniente da 

… S.A., pois esta saída integrava o saldo negativo regularizado por este crédito. 

 

A diferença entre as entradas e as saídas da CC para BB e deste para a CC 

no total de 100.111,59 € (27.404,00 € - 127.515,59 €) é contabilisticamente 

favorável a BB. 

Ou seja, as entradas nesta conta provenientes de contas da CC são inferiores 

em 100.111,59 € (27.404,00 € - 127.515,59 €) às saídas desta conta para as da CC. 

 

Em 31/12/2005 a conta apresenta um saldo negativo/devedor no valor de 

12.557,69 €.  

 

 

Ano de 2006 

 

Créditos/entradas 

 

As entradas, no montante de 845,00 € (não provenientes de empréstimos) 

tiveram origem em depósitos em numerário. 
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Débitos/Saídas 

 

As saídas, no montante de 314.163,83 € (não destinadas à liquidação de em-

préstimos) foram repartidas pelos seguintes destinos: 

 

BBB 250.000,00€ 

Cartão de crédito 46.758,35€ 

Despesas diversas 17.405,48€ 

Total. 314.163,83€  

 

A transferência para BBB no valor de 250.000,00 € foi suportada com parte do 

empréstimo n.º … no valor de 1.530.000,00 €. 

  

Esta quantia foi aplicada na amortização do empréstimo que BBB solicitou na 

… no valor de 215.000,00 €. 

 

 

Ano de 2007 

 

Créditos/Entradas 

 

As entradas, no montante de 42.058,47 € (não provenientes de empréstimos) 

tiveram as seguintes origens: 

 

II 13.991,11€ 

JJ 14.000,00€ 

XXX 14.067,36€ 

Total. 42.058,47€ 

 

Débitos/Saídas 
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As saídas, no montante de 1.015,00 € (não aplicadas na amortização de em-

préstimos), pagaram diversas despesas como juros, comissões, I. Selo e outros. 

  

Em 16/04/2007, último movimento do extracto, a conta apresentava um saldo 

credor no valor de 1.302,95 €. 

 

 

280º. 

Banco:  … 1 

Conta n.º: - … 

 

Período do extracto: 03/03/2004 a 31/10/2006 

[…] 

 

 

 

Esta conta bancária foi aberta em 2 de Março de 2004 e BB é o único titular. 

 

 

Ano de 2004 

 

Créditos/Entradas 

 

As entradas, no montante de 1.066.754,41 €, são provenientes das seguintes 

origens: 

 

CC, S.A. 101.536,00€ 

… 200.000,00€ 

AA 10.000,00€ 

OOO 150.000,00€ 

EE 250.000,00€ 

                                                           
1
 (Apenso V) 
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... 60.000,00€ 

..., S.A. (À ordem da CC) 187.572,40€ 

Venda de títulos 44.000,00€ 

Depósito a prazo 50.000,00€ 

Total …. 1.053.108,40€ 

 

O valor restante, 13.646,01 € (1.066.754,41 € - 1.053.108,40 €) teve origem em 

contas tituladas por […] e “V...F..., Lda”. 

  

A entrada no valor de 200.000,00 €, proveniente da conta … n.º …, titulada pela 

“...”, permitiu a emissão de quatro cheques, no valor global de 98.858,00 €, 

depositados em contas tituladas pela CC, S.A., respectivamente … n.º …, 83.958,00 € 

e …. n.º …, 6.900,00 €. 

 

As quantias provenientes de contas tituladas por OOO e ... foram repartidas pelos 

seguintes destinos: 

[…] 

 

Donde, nenhuma dessas entradas teve como destino contas tituladas pela CC, 

S.A. 

[…] 

 

 

 

Com a entrada de 50.000,00 €, proveniente de ..., BB emitiu dois cheques que 

entraram na conta … n.º …, titulada pela CC, S.A., no total de 22.525,00 € ( 7.000,00 

€ + 15.525,00 €). 

 

Com a entrada de 250.000,00 €, proveniente da conta … n.º …, titulada por EE, 

BB transferiu 100.050,00 € (7.500,00 € + 7.550,00 € + 50.000,00 € + 35.000,00 €) 

para as contas tituladas pela CC, S.A..  
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Neste ano, foram depositados 5 cheques, no total de 187.572,40€ , provenientes 

da conta … n.º …, titulada pela ..., S.A., os quais estão emitidos à ordem da CC, S.A.. 

 

O valor desses cheques, conjuntamente com outros valores depositados, em 

03/03/2004 foram mobilizados no final de Março para a constituição de um depósito a 

prazo no valor de 50.000,00 €. 

 

Débitos/Saídas 

 

As saídas, no montante de 1.049.997,12€, foram repartidas pelos seguintes 

destinos: 

CC, S.A. 412.074,00€ 

BB 238.300,00€ 

RR 5.000,00€ 

Agência … 10.878,00€ 

EEE 21.132,00€ 

AA 31.250,00€ 

… 12.000,00€ 

DDD 37.125,00€ 

V...F..., Lda. 142.050,00€ 

Liquidação de Depósito a Prazo 50.000,00€ 

Compra títulos 50.000,00€ 

Outras saídas  6.381,68€ 

Total………………………..………………………………1.016.190,68€  

 

O valor restante 33.806,44 € (1.049.997,12 € - 1.016.190,68 €), foi utilizado com 

os seguintes destinos: 

 

[…], BBB e levantamentos em numerário. 
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O depósito a prazo, anteriormente referido, no montante de 50.000,00 € foi 

desmobilizado em 03/05/2004 e, 1.350,00 € foram depositados na conta … n.º …, 

titulada pela CC, S.A. e 10.878,00 € foram para pagar à Agência …. 

 

A diferença entre as entradas e as saídas da CC para BB e deste para a CC 

no total de 310.538,00 € (412.074,00 € - 101.536,00 €) é contabilisticamente 

favorável a BB. 

Ou seja, as entradas nesta conta provenientes das contas da CC são 

inferiores em 310.538,00 € (412.074,00 € - 101.536,00 €) às saídas desta conta para 

as da CC. 

 

Ano de 2005 

 

Créditos/Entradas 

 

As entradas, no montante de 730.559,32 €, tiveram as seguintes origens: 

 

CC, S.A. 30.740,00€ 

BB 29.550,00€ 

RR 194.000,00€ 

OOO 100.000,00€ 

BBB 20.000,00€ 

OOOOOOO 300.000,00€ 

Dep. em numerário 17.800,00€ 

... 11.120,00€ 

Venda de títulos 6.021,87€ 

            Total…………………………………………………………709.231,87€ 

 

O valor restante 21.327,45 € (730.559,32 € - 709.231,87 €), teve origem em: 

 

…, AA, União Profissional dos Ópticos, “V… I…, Lda” e … Ct.ª …. 
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O cheque .... n.º .... no valor 300.000,00 € com origem numa conta titulada por 

OOOOOOO está emitido à ordem de RR. Esta importância foi utilizada para emitir 

vários cheques, depositados em contas tituladas com os seguintes destinos: 

 

BB 124.900,00€ 

RR 110.000,00€ 

CC, S.A. 12.500,00€ 

AA 10.000,00€ 

EE 30.466,74€ 

 

Quanto à entrada, com origem em OOO, no valor de 100.000,00 € não foi 

transferida para contas tituladas pela CC. 

 

O cheque no valor de 7.946,50 €, com origem na conta … n.º …, titulada pela 

União dos Ópticos e Optometristas Portugueses está emitido à ordem de CC, S.A. 

 

Débitos/Saídas 

 

As saídas, no montante de 706.703,10 €, foram repartidas pelos seguintes 

destinos: 

CC, S.A. 31.450,00€ 

BB 210.320,00€ 

RR 124.000,00€ 

… 10.000,00€ 

... 9.500,00€ 

… 75.000,00€ 

III 1.000,00€ 

UUU 4.000,00€ 

… 22.000,00€ 

AA 44.038,23€ 

EE 43.621,40€  

… 19.800,00€ 
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Outras saídas 40.000,00€ 

Total………………………………………………………….634.729,63€ 

 

O valor restante 71.973,47 € (706.703,10 € - 634.729,63 €) foi utilizado para 

efectuar entregas com os seguintes destinos: 

 

[…], FFF, […], BBB, “…, Lda”, “V… I…, Lda”, … e … Ct.ª …. 

 

As quantias que permitiram efectuar entregas a …, ..., III, UUU e … não tiveram 

origem em contas tituladas pela CC. 

 

A diferença entre as entradas e as saídas da CC para BB e deste para a CC 

no total de 710,00 € (31.450,00 € - 30.740,00 €) é contabilisticamente favorável a 

BB. 

Ou seja, as entradas nesta conta provenientes das contas da CC são 

inferiores em 710,00 € às saídas desta conta para as da CC. 

 

 

281º. 

Banco: …, S.A.2 

Conta n.º: - … 

 

Período do extracto: 30/03/1999 a 31/12/2006 

[…] 

 

 

Esta conta foi aberta em 30/03/1999 e BB é o único titular. 

 

 

Conta corrente caucionada n.º … 

                                                           
2
 (Apenso I-C) 
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Esta conta corrente caucionada está associada à conta à ordem. 

 

O contrato inicialmente estabelecido entre as partes, em 1 de Julho de 2002, 

previa a sua utilização até ao limite de 125.000,00 €.  

 

Tal limite foi, em Julho de 2003 aumentado para 175.000,00 € e, em Julho de 

2005, por acordo entre os contratantes, o limite de crédito foi reduzido para 18.000,00 

€. 

 

Em Setembro de 2006, estavam por regularizar 18.000,00 €, sendo, este o valor 

da dívida de BB ao Banco. 

 

Livranças 

 

O desconto/reforma de diversas livranças provocou um crédito/entrada que 

totalizou 930.857,33 € e um débito/saída que totalizou 891.157,40 €.  

 

A diferença de 39.699,33 € (930.857,33 € - 891.157,40 €), correspondente ao 

valor líquido da livrança de 41.000,00 € descontada em 6 de Outubro de 2005 e que 

não foi paga.  

 

Empréstimos 

 

Em Dezembro de 1999, BB obteve um financiamento no valor de 20.000.00$00, 

(99.759,58 €) destinado à aquisição de “obrigações de caixa” e reembolsável em duas 

prestações anuais de capital e débito mensal de juros.  

 

Este empréstimo foi integralmente liquidado. 

 

Em 12 de Setembro de 2006, BB, assina com o … um “Contrato de Regu-

larização de Responsabilidades”, pelo qual esta instituição consolida as dívidas 
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pendentes, capital e juros, no total de 39.065,46 € referentes ao desconto da Livrança 

de 41.000,00 € e à utilização da conta corrente caucionada ainda não paga, cujo plano 

de pagamento acordado vai até 12 de Setembro de 2007. 

 

Ano de 1999 

 

Créditos/Entradas 

 

As entradas, no montante de 877.884,30 € (excluindo o resgate de depósitos a 

prazo), tiveram as seguintes origens: 

 

CC, S.A. 14.963,94€ 

BB 14.963,94€ 

RR 498.797,90€ 

…, Lda. 249.398,95€ 

Empréstimo 99.759,58€ 

    

O empréstimo, no valor de 99.759,58 € foi aplicado na aquisição de títulos. 

 

Débitos/Saídas 

 

As saídas, no montante de 852.180,27 € (excluindo a constituição de  depósitos a 

prazo), foram repartidas pelos seguintes destinos: 

 

CC, S.A. 17.986,65€ 

CC, S.A. (realização capital social) 172.085,27€ 

BB 58.109,96€ 

RR 247.902,55€ 

GGGG 124.699,47€ 

… 88.786,03€ 

Subscrição de títulos 99.750,00€ 

BBB 11.153,12€ 
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Outras saídas  8.944,62€ 

Total. 829.417,68€ 

 

O valor restante, 22.762,59 € (852.180,27 € - 829.417,68 €) foi utilizado em 

entregas com os seguintes destinos: 

 

…, …, AA, …, … e cartão de crédito. 

 

Donde, a quantia de 172.082,27 € transferida para contas tituladas pela CC, S.A., 

para a realização do capital social, tiveram origem em dois depósitos, cada um no 

valor de 249.398,95 €, provenientes das contas … n.º … e … n.º …, tituladas por RR.  

 

A diferença entre as entradas e as saídas da CC para BB e deste para a CC 

no total de 3.023,16 € (14.963,94 € - 17.986,65 €) é contabilisticamente favorável a 

BB. 

Ou seja, as entradas nesta conta provenientes da CC foram inferiores em 

3.023,16 € (14.963,94 € - 17.986,65 €) às saídas desta conta para as da CC. 

 

 

Ano de 2000 

 

Créditos/Entradas 

 

As entradas, no montante de 1.592.793,28€, tiveram as seguintes origens: 

 

CC, S.A. 274.673,04€ 

BB 94.771,60€ 

RR 249.398,95€ 

MM 124.699,47€ 

PP 249.398,95€ 

… 149.639,37€ 

BBB 74.819,68€ 



S. R. 
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 

1146 
 

… 24.403,69€ 

Outras entradas 350.988,53€ 

  

O valor destas últimas entradas (350.988,53 €) corresponde a duas transferências 

vindas do estrangeiro no total de 261.204,91 € (124.625.56 € + 136.579,35 €), e ao 

depósito de dois cheques no valor total de 89.783,62 € (74.819,68 € + 14.963,94 €). 

 

Débitos/Saídas 

 

As saídas, no montante de 1.587.743,98 €, foram repartidas pelos seguintes 

destinos: 

CC, S.A. 219.471,07€ 

CC, S.A. (“realização capital social”) 214.483,10€ 

BB 52.373,78€ 

RR 387.640,79€ 

…, Lda. 111.401,52€ 

… 147.145,38€ 

…, Emp. Imobiliários,Lda. (P Imóvel) 192.037,19€ 

… 115.563,37€ 

AA 19.951,92€ 

… 19.203,72€ 

… 18.445,52€ 

Empréstimo 14.251,65€ 

Subscrição de títulos 14.215,74€ 

Outras saídas  32.421,86€ 

Total ……………………………………………………………1.558.606,61€ 

 

O valor restante, 29.137,37 € (1.587.743,98 € - 1.558.606,61 €), foi utilizado em 

entregas com os seguintes destinos: 

 

…, Ourivesaria …, cartão de crédito, saída para a conta … n.º …. 
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A diferença entre as entradas e as saídas da CC para BB e deste para a CC 

no total de 55.201,97 € (274.673,04 € - 219.471,07 €) é contabilisticamente 

favorável a esta sociedade. 

Ou seja, as entradas nesta conta provenientes das contas da CC excederam 

em 55.201,97 € (274.673,04 € - 219.471,07 €) as saídas desta conta para as da CC. 

 

As entregas para a realização do capital social tiveram origem em entradas 

provenientes de contas bancárias tituladas por RR e  MM. 

 

As entregas de valores com origem em … e PP, não foram transferidas para a 

CC, S.A. 

 

 

Ano de 2001 

 

Créditos/Entradas 

 

As entradas, no total de 2.170.389,52 € (excluindo a constituição de depósitos a 

prazo), tiveram as seguintes origens: 

 

CC, S.A. 304.840,32€ 

BB 79.807,66€ 

RR 409.014,28€ 

PP 748.196,85€ 

… (cheque à ordem de RR) 149.639,37€ 

… 99.759,58€ 

MM 24.939,89€ 

EE 30.000,00€ 

DDD 87.397,82€ 

PPPPPPP 24.939,89€ 

… 49.879,79€ 

Desconto de livranças 141.231,13€ 
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         Total…….……………………………………………………….2.149.646,58€ 

 

O valor restante, 20.742,94 € (2.170.389,52 € - 2.149.646,58 €), teve as 

seguintes origens: 

 

…, rendimento de títulos e  outros depósitos. 

 

O valor com origem no desconto de Livranças, refere-se a três livranças que, no 

seu prazo de vencimento foram todas pagas. 

 

 

Débitos/Saídas 

 

As saídas, no montante de 2.156.782,02 € (não incluindo a constituição de 

depósitos a prazo) tiveram os seguintes destinos: 

CC, S.A. 729.057,97€ 

BB 31.923,07€ 

RR 568.903,93€ 

…, Lda. 187.049,21€ 

MM 174.579,26€ 

PP 84.795,64€ 

… 57.361,76€ 

AA 45.390,61€ 

BBB 50.129,19€ 

Pagamento empréstimo 14.251,66€ 

Liquida Livranças 97.265,59€ 

Outras saídas  54.302,55€ 

Total….. 2.095.010,44€  

  

O valor restante, 61.771,58 € (2.156.782,02 € - 12.095.010,44 €), foi utilizado 

em entregas com os seguintes destinos: 
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…, …, …, DDD, cartão de crédito, …, juros e …. 

 

A diferença entre as entradas e as saídas da CC para BB e deste para a CC 

no total de 424.217,65 € (304.840,32 € - 729.057,97 €) é contabilisticamente 

favorável a BB. 

Ou seja, as entradas nesta conta provenientes de contas da CC foram 

inferiores em 424.217,65 € (304.840,32 € - 729.057,97 €) as saídas desta conta para 

as da CC. 

 

A quantia proveniente de … não foi aplicada na CC e, parte desse valor foi 

utilizado em duas entregas a MM, no total de 43.644,81 €.  

 

A entrega de …, no valor de 99.759,58 €, permitiu a transferência de 59.855,79 € 

para a CC, S.A.. 

 

Parte das quantias com origem em PP, no total de 748.196,85€, ou seja 

177.572,05 € (34.915,85 € + 2 x 12.469,95 € + 5.486,78 € + 22.445,91 € + 3 x 

24.939,89 € + 14.963,94 €), foi transferida para contas bancárias tituladas, pela CC, 

S.A.. 

 

O valor restante 570.624,80 € (748.196,85 € – 177.572,05 €) foi utilizado em 

entregas com vários destinos, incluindo uma entrega a MM, no valor de 24.939,89€. 

 

Parte do valor transferido para a CC, S.A. teve também origem no desconto de 

Livranças. 

 

As duas entregas de valores de MM, no total de 24.939,89 €, não foram 

transferidas para a CC, S.A. 

 

As entregas aos investidores totalizaram 259.374,90 € (174.579,26 € + 84.795,64 

€), respectivamente a MM e PP. 
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A entrega, em Dezembro, a MM no valor de 24.939,89 € foi realizado com 

valores provenientes de contas bancárias tituladas, pela CC, S.A.  

 

As restantes entregas a MM, no total de 149.639,37 €, tiveram origem em outras 

fontes. 

 

A diferença entre as entradas e as saídas da CC para BB e deste para a CC 

no total de 424.217,65 € (729.057,97 € – 304.840,32 €) é contabilisticamente 

favorável a BB. 

Ou seja, as entradas nesta conta provenientes da CC foram inferiores 

em 424.217,65 € (729.057,97 € – 304.840,32 €) às saídas desta conta para as da 

CC. 

 

Ano de 2002 

 

Créditos/Entradas 

 

As entradas, no montante de 4.736.063,36 € (excluindo a constituição de 

depósitos a prazo) tiveram as seguintes origens: 

 

CC, S.A. 349.866,33€ 

BB 508.579,22€ 

RR 575.000,00€ 

…, Lda. 500.000,00€ 

QQ 349.398,95€ 

QQ (cheq à ordem de RR) 250.000,00€ 

… Holdings, Inc. 440.000,00€ 

OO (cheque à ordem de RR) 150.000,00€ 

… 100.000,00€ 

MM  74.820,00€ 

… 99.760,00€ 
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… 55.000,00€ 

…  50.000,00€ 

AA 66.140,60€ 

EE 71.628,00€ 

DDD 43.282,07€ 

… 23.568,11€ 

Venda de moeda  500.412,72€ 

Utilização c/corrente caucionada 245.000,00€ 

Livranças 174.987,90€ 

Resgate de títulos  100.859,42€ 

V...F..., Lda. 4.500,00€ 

Rendimento de títulos 3.260,04€  

O valor das entradas com origem em Livranças, refere-se ao desconto de apenas 

uma Livrança no valor de 39.000,00 €, sucessivamente reformada até à sua liquidação 

em Outubro deste ano. 

 

O crédito com origem no ordenador “… Holdings Inc.”, no total de 440.000,00 

€, tem o … como entidade interveniente na operação e está justificada como “Tranf. 

Privada” (Angola).   

 

Débitos/Saídas 

 

As saídas, no montante de 4.659.263,10 € (não incluindo a constituição de 

depósitos a prazo) foram repartidas pelos seguintes destinos: 

CC, S.A. 331.677,34€ 

BB 608.593,34€ 

RR 596.519,67€ 

…, Lda. 567.900,00€ 

PP 374.200,00€ 

QQ (cheque à ordem de RR) 160.000,00€ 

… (cheque à ordem de RR) 94.900,00€ 

MM 284.315,16€ 
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… 155.000,00€ 

… (cheque à ordem de RR) 37.500,00€ 

… (cheque à ordem de RR) 179.000,00€ 

DDD 115.270,00€ 

NNN 85.000,00€ 

AA 71.337,72€ 

.. (cheq à ordem de RR) 60.000,00€ 

… (chq. à ordem de RR) 60.000,00€ 

… (chq. à ordem de RR) 60.000,00€ 

Ourivesaria … (cheque à ordem de RR) 50.000,00€ 

…, S. A. 48.809,36€ 

… (cheque à ordem de RR) 20.000,00€ 

…, Lda. (cheque à ordem de RR) 20.000,00€ 

… (à ordem de RR) 20.000,00€ 

… (chq. à ordem de RR) 15.000,00€ 

Amortiza c/c caucionada 120.000,00€ 

Subscrição de títulos 99.750,00€ 

Reforma livranças 218.891,81€ 

Outras saídas 62.012,87€ 

Total……….  4.515.677,27€ 

 

O valor restante 143.585,83 € (4.659.263,10 € - 4.515.677,27 €) foi utilizado em 

entregas com os seguintes destinos: 

 

[…], Cartão de Crédito, pagamento do empréstimo, juros, Editorial …, DDDDD, 

“V...F..., Lda”, …, Poupança Habitação e compra de moeda. 

 

A diferença entre as entradas e as saídas da CC para BB e deste para a CC 

no total de 18.188,99 € (349.866,33 € - 331.677,34 €) é contabilisticamente 

favorável a esta sociedade. 

Ou seja, as entradas provenientes das contas da CC excederam em 

18.188,99 € (349.866,33 € - 331.677,34 €) as saídas desta conta para as da CC.  
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O depósito de valores originário de uma conta bancária titulada por VVV não foi 

aplicado na CC, S.A. 

  

Esta importância conjuntamente com a entrada de outros valores, não originários 

da CC, foi utilizada, em Janeiro, para efectuar duas entregas a PP, no valor de 

9.975,00 € e a MM no valor de 99.759,58 €, respectivamente. 

 

As entradas com origem em NN, QQQ e MM, no valor de 100.000,00 €, 

55.000,00 € e 74.820,00 €, respectivamente não foram aplicadas na CC, S.A.. 

 

QQ entregou a quantia total de 599.398,95 € (249.398,95 € + 250.000,00 € + 

100.00,00 €), parte da qual, ou seja, 30.000,00 € foi transferida para a CC e o valor 

restante foi utilizado para efectuar entregas a diversos investidores das denominadas 

aplicações financeiras, incluindo ao próprio, MM e PP. 

 

A entrada originária de uma conta bancária titulada por OO no valor de 150.000,00 

€ não foi aplicada na CC. 

 

 Parte deste valor, foi utilizado, para efectuar entregas a MM e a PP, no valor de 

99.759,58 € e de 9.975,00 €, respectivamente. 

 

Ano de 2003 

 

Créditos/Entradas 

 

As entradas, no montante de 5.029.212,88 €, tiveram as seguintes  origens: 

 

CC, S.A. 3.323.100,00€ 

BB 998.000,00€ 

RR 70.000,00€ 

NN 100.000,00€ 
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… 62.500,00€ 

VVV 100.000,00€ 

… S.A. 200.000,00€ 

V...F..., Lda. 21.000,00€ 

Conta Corrente Caucionada 50.000,00€ 

Rendimento Títulos 4.362,88€ 

Resgate de Títulos 99.750,00€ 

Outras entradas 500,00€ 

   

 

O cheque … n.º …, no valor de 200.000,00 €, sacado sobre uma conta bancária 

titulada pela …, S.A., está emitido à ordem de CC, S.A.  

 

As entradas com origem em NN, OO e VVV no total de 262.500,00 € (2  x 

100.000,00 € + 62.500,00 €) não foram transferidas para conta/s titulada/s pela 

CC.S.A. 

 

Débitos/Saídas 

 

As saídas, no montante de 5.008.406,93 € (não incluindo a constituição de 

depósitos a prazo, foram repartidas pelos seguintes destinos: 

 

CC, S.A. 220.093,46€ 

BB 104.900,00€ 

RR 1.095.000,00€ 

..., Lda. 15.000,00€ 

PP 1.026.250,00€ 

QQ 30.000,00€ 

QQ (cheque à ordem de RR) 450.000,00€ 

MM 340.327,00€ 

… (cheque à ordem de RR) 285.000,00€ 

NN 200.000,00€ 
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NN (cheque à ordem de RR) 75.000,00€ 

…, Lda. 200.000,00€ 

… (chq. à ordem de RR) 150.000,00€ 

V… F…, Lda. 145.000,00€ 

NNN 85.000,00€ 

DDD 75.782,00€ 

…, Lda (Pag Imóvel) 59.855,75€ 

…, Lda. (cheque à ordem de RR) 25.000,00€ 

OOO 25.000,00€ 

… 30.000,00€ 

… 35.000,00€ 

Subscrição de títulos 125.000,00€ 

Outras saídas 66.269,00€ 

Total……………………………………………………..…………4.863.477,21€ 

 

O valor restante 144.929,89 € (5.008.406,93 € - 4.863.477,21 €) foi utilizado em 

entregas aoss seguintes destinos: 

 

[…], BBB, AA, […], “V… I…, Lda”, Cartão de crédito, Amortização de 

empréstimo, Juros, compra de moeda e conta  … n.º ….  

 

BB pagou a OOO a quantia de 25.000,00 € por conta de serviços prestados à CC, 

S.A. 

A diferença entre as entradas e as saídas da CC para BB e deste para a CC, 

incluindo o cheque da …, S.A. no valor de 200.000,00€, no total de 3.278.006,54 € 

(3.323.100,00 € + 200.000,00 € - (220.093,46 € + 25.000,00 €) é contabilisticamente 

favorável à CC. 

Ou seja, as entradas nesta conta provenientes das contas da CC excederam 

em 3.278.006,54 € (3.323.100,00 € + 200.000,00 € - (220.093,46 € + 25.000,00 €) as 

saídas desta conta para as da CC.  
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O montante de 1.933.700,00 €, referente a entradas com origem em contas 

bancárias tituladas pela CC, S.A., estão contabilizadas na conta contabilistica da 

contabilidade da CC “… D.E. Angola” e não na conta contabilística da contabilidade 

da CC “… – BB”. 

 

Esta verba, conjuntamente com outras entradas de valores com origem em contas 

bancárias também tituladas pela CC, S.A. foi utilizada para pagar despesas pessoais de 

BB, bem como para efectuar entregas a RR, .., Lda. BBB, NNN, AA, SSS, MM, QQ, 

OOO, NN, …, DDD, cartão de crédito, Juros e pagamento de empréstimos. 

 

Neste ano as saídas para os investidores totalizaram 2.521.577,00 €, dos quais: 

 

a) 2.181.863,00 €, vieram de contas bancárias tituladas pela CC; 

 

b) 228.714,00 €, não foram pagos com valores originários de contas tituladas 

pela CC as seguintes entregas efectuadas a: 

 

PP  26.250,00€; 

NN 137.500,00€; 

MM  14.964,00€; 

QQ 50.000,00€; 

 

c) Quanto aos 111.000,00 €, contidos nas entregas de 61.000,00 € e 50.000,00 €, 

respectivamente a MM e QQ, não se apurou a origem do dinheiro com que se 

efectuaram tais pagamentos.   

 

Em Fevereiro de 2003, esta conta é creditada pelo valor de 1.150.000,00 €, 

quantia proveniente de uma tranche da operação F.... 

 

 Esta importância destinou-se a : 

 

1.000.000,00 € para PP; 
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150.000,00 € para … 

 

O crédito no valor de 350.000,00 €, que deu entrada nesta conta em Janeiro é 

também originário de uma tranche da F.... 

 

Parte desta quantia destinou-se a: 

 

Cobertura saldo devedor no valor negativo  de        – 57.178,74€; 

RR 50.000,00€;   

…, Lda. 200.000,00€ 

CC, S.A. 19.843,46€  

… 1.000,00€  

 

 

Ano de 2004 

 

Créditos/Entradas 

 

As entradas, no montante de 2.350.226,17 €, tiveram as seguintes origens: 

 

CC, S.A. 800.139,53€ 

BB 589.043,00€ 

… 100.000,00€ 

MM 101.000,00€ 

III 250.000,00€ 

… 47.500,00€ 

XXX 20.000,00€ 

… 25.000,00€ 

DDD 61.306,00€ 

Livranças 238.638,30€ 

Outras entradas  47.500,00€ 

…, S.A. 46.719,57€ 
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Depósito em numerário 20.000,00€ 

Rendimento de títulos 3.379,77€ 

  

O valor das entradas com origem em Livranças, corresponde ao desconto de uma 

livrança de 80.000,00 € em Abril de 2004, a qual foi reformada por duas vezes sendo 

liquidada em Janeiro de 2005. 

 

O cheque … n.º …, no valor de 46.719,57 €, sacado sobre uma conta bancária 

titulada pela …, S.A., está emitido à ordem de CC, S.A.  

 

Débitos/Saídas 

[…] 

 

As saídas, no montante de 2.293.551,45 €, foram repartidas pelos seguintes 

destinos: 

 

CC, S.A. 440.962,72€ 

BB 143.635,00€ 

RR 242.500,00€ 

MM 110.500,00€ 

QQ 130.000,00€ 

QQ (cheq à ordem de RR) 250.000,00€ 

V… F…, Lda 124.000,00€ 

SS 20.000,00€ 

OOO 7.500,00€ 

OOO 75.000,00€ 

PP 5.000,00€ 

EE 21.717,17€ 

XXX 40.250,00€  

…, Lda (P.Imóvel) 329.202,61€ 

Reforma Livranças 160.000,00€ 

Outras saídas 97.190,00€ 
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Total…….. 2.197.457,50€ 

   

O valor restante 96.093,95 € (2.293.551,45 € - 2.197.457,50 €) foi utilizado nas 

seguintes entregas: 

 

… S.A., …, BBB, AA, […], DDD, cartão de crédito, empréstimo, juros, 

subscrição títulos e compra de moeda. 

 

A diferença entre as entradas e as saídas da CC para BB e deste para a CC, 

incluindo o cheque da …, S.A., no valor de 46.719,57€, no total de 405.896,38 € 

(800.139,53 €+ 46.719.57 € - 440.962,72 €) é contabilisticamente favorável à CC. 

Ou seja, as entradas nesta conta provenientes das contas da CC excederam 

em 405.896,38 € (800.139,53 €+ 46.719.57 € - 440.962,72 €) as saídas desta conta 

para as da CC. 

 

A entrega de valores proveniente de III no valor de 250.000,00 € foi utilizada 

para efectuar uma entrega a QQ no mesmo valor. 

 

A importância entregue por MM no valor de 101.000,00 € teve os seguintes 

destinos: 

 

QQ 30.000,00€ 

MM 30.000,00€  

Pagamento de empréstimo 7.125,83€ 

AA 5.000,00€ 

RR 25.000,00€ 

 

O depósito de 100.000,00 €, proveniente de …, que se relaciona com o 

investidor …, regularizou o saldo devedor existente na conta no valor de 61.143,21 €, 

devido ao saque de um cheque, também no valor de 100.000,00 € movimentado por 

QQ. 
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O depósito do cheque, no valor de 46.719,57 €, com origem numa conta titulada 

pela …, S.A., foi utilizado para efectuar entregas com os seguintes destinos: 

 

V...F..., Lda. 24.000,00€ 

MM 16.000,00€ 

CC, S.A. 6.400,00€ 

EE  1.500,00€ 

 

Neste ano, saíram para contas tituladas por investidores 590.500,00 €. 

 

A entrega a PP, do valor de 5.000,00 €, foi feito com valores provenientes da 

CC, S.A.  

 

Em Janeiro BB entregou a MM 12.000,00 €, quantia que não teve origem em 

valores provenientes da CC, S.A.. 

 

Em Maio, MM recebeu 22.500,00 €, quantia que teve origem em valores 

provenientes de contas bancárias tituladas pela CC, S.A., cujo cheque utilizado para 

pagamento está emitido à ordem de RR. 

 

Em Dezembro, OOO recebeu 75.000,00 €, cuja importância teve origem em 

valores oriundos de contas tituladas pela CC, cujo cheque utilizado para pagamento 

está emitido à ordem de RR. 

 

Nas entregas a SSS (20.000,00 €) e a QQ (100.00,00 €), foram utilizadas verbas 

provenientes da CC, S.A. 

 

Ano de 2005 

 

Créditos/Entradas 

 

As entradas, no montante de 629.496,17 €, tiveram as seguintes origens: 
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CC, S.A. 21.134,70€ 

BB 38.000,00€ 

Desconto de Livranças 376.000,00€ 

Utilização c/corrente caucionada 28.500,00€ 

V… I…, Lda. 11.500,00€ 

BBB 1.700,00€ 

Resgate de títulos 136.361,47€ 

Depósito em numerário 8.300,00€ 

Outras entradas 8.000,00€ 

  

A importância, com origem em Livranças, refere-se ao desconto de uma 

Livrança no valor de 80.0000,00 €, que foi sucessivamente reformada e parcialmente 

paga. 

 

A última reforma foi efectuada em 7/11/2005, no valor de 41.000,00 €, que BB 

não pagou no seu vencimento. 

 

Débitos/Saídas 

 

As saídas, no montante de 663.274,07 € (excluindo a constituição de depósitos a 

prazo) foram repartidas pelos seguintes destinos: 

CC, S.A. 1.760,00€ 

Cartão de crédito 7.092,79€ 

Pagamento empréstimo 28.501,29€ 

… 1.133,49€ 

Juros 16.306,50€ 

Amortização c/caucionada 185.000,00€ 

Reforma Livranças  415.000,00€ 

Total……………………………………………………………………….663.274,07€  
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A diferença entre as entradas e as saídas da CC para BB e deste para a CC 

no total de 19.374,70 € (21.134,70 € - 1.760,00 €) é contabilisticamente favorável a 

esta sociedade. 

Ou seja, as entradas nesta conta provenientes das contas da CC excederam 

em 19.374,70 € (21.134,70 € - 1.760,00 €) as saídas desta conta para as da CC. 

 

 

Ano de 2006 

Não se realizaram entradas ou saídas de valores com origem ou destino, de ou 

para, contas tituladas pela CC, S.A. 

 

                                                282º. 

 

V...F... – …, Lda. 

Banco:  …, S. A. 3 

 

Conta n.º: … 

 

Período do extracto: 08/07/2002 a 31/08/2007 

[…] 

 

 

Esta conta bancária foi aberta em Setembro de 2002 e BB é o único titular. 

 

Créditos/Entradas  

 

Os créditos, no montante de 2.035.406,35 €, são provenientes das seguintes 

origens: 

[…] 

 

 

 

                                                           
3
 (Apenso I) 
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Assim: 

 

Ano de 2003 

  

CC, S.A. 928.650,00€ 

BB 274.000,00€ 

 

As entradas, englobam um depósito no valor de 750.000,00 €, proveniente da 

conta …n.º …, com origem numa tranche da operação F.... 

 

Quanto à origem dos valores provenientes de contas tituladas por BB, no total de 

274.000,00 €, a quantia de 100.000,00 € teve origem no empréstimo n.º … creditado 

na conta … n.º ….   

 

 

Ano de 2004 

 

Créditos/Entradas 

 

BB 422.206,45€ 

CC, S.A. 302.449,90€ 

DDD 27.100,00€ 

… 70.900,00€ 

 

Parte do valor entregue por …, a partir da conta …, ou seja, 50.000,00 €, proveio 

do empréstimo n.º …. 

 

Débitos/Saídas 

 

As saídas, no montante de 2.032.341,95 €, foram repartidas pelos seguintes 

destinos: 

[…] 
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Assim: 

 

Ano de 2003 

 

Débitos/Saídas 

 

CC, S.A. 105.000,00€ 

BB 776.100,00€ 

RR 100.000,00€ 

NNN 38.488,80€ 

… (chq. à ordem de RR) 40.000,00€ 

…, Lda (Pag/Imóvel) 59.855,75€ 

GG 60.000,00€ 

…, Lda. (chq. à ordem de RR) 15.000,00€ 

 

O valor transferido para BB, inclui os 750.000,00 € provenientes da F..., agora 

depositados na sua conta … n.º …, através de três cheques. 

 

Metade do valor entregue a GG, ou seja 30.000,00 €, proveio da conta … n.º … 

titulada pela CC, S.A.  

 

Os outros 30.000,00 € foram entregues com uma entrada originária de uma conta 

bancária titulada por BB. 

 

A entrega a QQQ, no valor de 40.000,00 €, teve origem em valores provenientes 

da conta … n.º … titulada pela CC, S.A. 

 

Ano de 2004 

 

CC, S.A. 248.485,40€ 
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BB 69.765,00€ 

RR 45.000,00€ 

VVV 20.000,00€ 

… 12.500,00€ 

EE 31.250,00€ 

OOO 45.000,00€ 

QQQ 45.000,00€ 

… 10.000,00€ 

… (à ordem de RR) 135.000,00€ 

… 50.000,00€ 

DDD 23.000,00€ 

Outras saídas  80.902,00€ 

 

Os pagamentos a OOO, no total de 45.000,00 €, referem-se a serviços prestados 

à CC, S.A., ou seja não estão relacionados com os valores por este investidos. 

 

Parte dos 50.000,00 € creditados nesta conta, provenientes da conta … titulada 

por …, permitiram: 

 

- Efectuar uma entrega a … no valor de 10.000,00 €; 

- Transferir 17.521,55 € para a CC. 

 

Nas entregas efectuadas a QQQ (45.000,00 €), a VVV (20.000,00 €), a III 

(7.500,00 €) e em Abril a … (67.500,00 €), estão envolvidos valores não 

quantificáveis mas originários de contas tituladas pela CC, S.A.. 

 

Em Outubro, BB entregou a …, a quantia de 67.500,00€, através de cheque à 

ordem de RR, não envolvendo valores com origem em contas tituladas pela CC, S.A. 

 

Também as entregas efectuadas a OO e a III, no valor de 50.000,00 € e 5.000,00 

€, respectivamente, não envolvem verbas originárias de contas tituladas pela CC, S.A. 
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A diferença entre as entradas e saídas da CC para esta conta da V...F..., 

titulada por BB, e desta para a CC no total de 877.614,50 euros (1.231.099,90 

euros – 353.485,40 euros) é contabilisticamente favorável à CC. 

Ou seja, as entradas nesta conta provenientes de contas da CC excederam 

em 877.614,50 euros as saídas desta conta para as da CC. 

 

 

283º. 

 

“V… I…, Actividades Imobiliárias, Lda” 

 

Esta sociedade foi criada em 16 de Setembro de 2003 e tem como objecto social 

a “compra e venda e arrendamento de imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim. 

Construção Civil e obras Públicas”. O capital social é de 5.000,00 €, correspondente a 

duas quotas iguais de 2.500,00 €, de cada um dos sócios, BB e XXX. 

 

Banco: … 4 

Conta n.º: - … 

 

Período do extracto: 01/09/2003 a 19/01/2007 

[…] 

 

 

A conta bancária foi aberta em Setembro de 2003, altura da constituição desta 

sociedade, para depósito do valor do capital social da mesma e é titulada pelos dois 

sócios. 

 

Foi encerrada em 20/03/2007. 

 

Os movimentos de entradas e as saídas foram os seguintes: 

 

                                                           
4
 (Apenso IV) 
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[…] 

 
 

 

Pelos valores que movimentou esta sociedade não desenvolveu qualquer 

actividade nos anos de 2003 e 2004.  

 

O capital social realizado em 2003, no valor de 5.000,00 € teve origem na conta 

… n.º ….  

 

 

Ano de 2005 

 

Créditos/Entradas 

CC, S.A. 10.442,00€ 

BB 4.500,00€ 

 

Débitos/Saídas 

BB 19.134,99€ 

 

Os cheques com origem em contas tituladas pela CC, S.A., tiveram origem na 

conta …. n.º …, dois dos quais estão emitidos à ordem de … e …. 

 

 

Ano de 2006 

 

Créditos/Entradas 

 

CC, S.A. 92.439,50€ 

(E não 102.881,50 €, como por lapso material resultante da soma dos anos 

de 2005 e 2006 constava da acusação, e conforme o próprio quadro que o 

antecede). 

 

BB 19.500,00€ 
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JJ 40.000,00€ 

Sociedade Educacional do Brasil 10.402,60€ 

 

Débitos/Saídas 

… 11.500,00€ 

… 10.000,00€ 

BBB 76.850,00€ 

… 37.500,00€ 

Levantamento em numerário 9.000,00€ 

 

As entregas efectuadas em Junho a SSS e em Maio a UUU, no valor de 5.000,00 

€, e 5.750,00 €, respectivamente, tiveram origem em valores provenientes de contas 

bancárias tituladas pela CC, S.A.  

 

Em Maio, BB entregou a, … 37.500,00 € a, SSS 5.000,00 € e em Junho 5.750,00 

€ a, UUU. Os valores utilizados nestas três entregas, não tiveram origem em contas 

bancárias tituladas pela CC, S.A. 

 

As entradas provenientes da Sociedade Educacional do Brasil, respeitam a 

pagamentos efectuados no âmbito do “MBA Course Payment”. 

 

Os cheques n.º 26, 30 e 33, no valor de 8.845,00 € (1.500,00 € + 5.165,00 € + 

2.180,00 €) estão emitidos à ordem de CC, S.A. e foram depositados na conta … n.º 

… titulada por FFF que, neste ano, era provisionada com verbas pertencentes à CC, 

S.A. pelo que são entregas de valores àquela sociedade e não a FFF. 

 

A diferença entre as entradas e saídas da CC para esta conta da V…I…, 

titulada por BB, e desta para a CC no total de 102.881,50 euros é 

contabilisticamente favorável à CC. 

Ou seja, as entradas nesta conta provenientes de contas da CC excederam 

em 102.881,50 euros as saídas desta conta para as da CC. 

Não existiram pois saídas. 
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284º. 

Assim: 

 

Foram identificadas 10 contas bancárias, tituladas ou movimentadas por BB 

 

Os créditos/entradas totalizam 49.457.129,19 € e os débitos/saídas  

48.926.785,60 €. 

 

Assim: 

 

 

Créditos/ Entradas - 49.457.129,19€ 

 

As entradas com valores mais relevantes são provenientes de: 

 

A) CC, S.A. 18.960.652,77€  

  

Este valor engloba o depósito, nas contas movimentadas por BB de 17 cheques, 

no montante de 1.027.857,95 €, emitidos à ordem da “CC” e, adiante, discriminados. 

 

Não foi considerado neste total, o valor de 14.720,00 €, referente a salários 

creditados naquelas contas. 

 

B) RR  5.304.695,55€  

 

Este valor inclui  

 

RR 3.501.691,04€ 

 

…, Lda. (12/10/1999 a 11/06/2002)   654.026,30€   
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O depósito, nas contas movimentadas por BB, de sete cheques, emitidos à ordem 

de RR, com as seguintes origens:  

 

… 300.000,00€ 

…  25.000,00€ 

… 99.759,58€ 

SSS 149.639,37€ 

QQQ 49.879,79€ 

OO 150.000,00€ 

QQ 250.000,00€ 

Total………………………………………………………………1.024.278,74€ 

 

Um cheque no valor de 49.879,79 €, sacado sobre a conta … n.º …, titulada por 

RR, emitido à ordem de BB e depositado numa conta titulada pela CC, S.A. 

 

Dois cheques, no total de 74.879,79 €, sacados sobre a conta … n.º …, titulada 

pela …, Lda. emitido à ordem de BB e depositado numa conta titulada pela CC, S.A. 

 

 

C) INVESTIDORES 3.861.102,33€ 

 

Neste valor não foram incluídos 5 cheques, no total de 699.278,74 €, emitidos à 

ordem de RR, depositados em contas tituladas por BB, sacados de contas bancárias 

tituladas por investidores, pois são entregas dos investidores a RR e deste a BB. 

 

Neste total foram incluídos os três cheques, no total de 129.939,58 € (99.759,58 

€ + 25.000,00 € + 5.180,00 €), todos à ordem de “Prof. BB” , emitidos sobre a conta 

… n.º …, titulada por Gabinete Médico do Trabalho, Lda., sociedade da qual o inves-

tidor MM é gerente5.  

 

                                                           
5
 (Arquivados no Apenso 59) 
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Estes três cheques foram depositados nas seguintes contas: 

 

Cheque n.º … – 20.000.000$00 (99.759,58 €) – CC, S.A. …  Ct.ª …. 

 

Cheque n.º … – 25.000,00 € - AA – … Ct.ª …6 ; 

 

Cheque n.º … – 5.180,00 € - AA – … Ct.ª …7 ; 

 

Do total entregue pelos investidores das designadas aplicações financeiras foram 

transferidos para a CC, S.A., 289.952,84 €. Assim: 

 

Nota: ( 4.430.441,48€ = 3.861.102,33€ +  699.278,74€ - 129.939,58€) 

 

D) FINANCIAMENTOS 5.970.527,06€ 

[…] 

BB obteve junto das instituições bancárias, abaixo identificadas, os seguintes 

empréstimos: 

[…] 

 

(moeda  euro) 

 

 

Assim, do total de 5.970.527,06 € do financiamento obtido, aplicou na CC, S.A., 

622.153,74 €; 

 

Neste total, não está incluído um empréstimo à habitação permanente, contraído 

junto do … conta n.º …, cujo capital em dívida, no início de 1997 totalizava 

144.252,21 €. 

 

                                                           
6
 (Fls. 12 do Apenso 59) 

7
 (Fls. 13 do Apenso 59) 
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E) OPERAÇÃO F... 2.492.500,00€ 

 

Do montante pago pela F... saíram, para as contas bancárias, abaixo identificadas 

e tituladas por BB, os seguintes montantes: 

[…] 

 

 

Da verba entrada na conta do … com o nº. …, a quantia de 1.150.000,00 €, teve 

como destino as seguintes entregas: 

 

- PP  1.000.000,00€  

- …  150.000,00€  

 

Débitos/ Saídas – 48.926.785,60€ 

 

As sáidas com valores mais relevantes tiveram os seguintes destinos: 

 

A) CC, S.A. 12.547.906,82€  

 

Este valor inclui: 

 

A emissão em 2006, de quatro cheques à ordem de CC, S.A., no valor total de 

9.845,00 €, depositados na conta n.º … n…., titulada por FFF, uma vez que entre Abril 

e Dezembro de 2006 foi utilizada como se de uma conta da CC se tratasse (conforme a 

resposta ao artigo 60º da acusação). 

 

Um cheque no valor de 49.879,79 €, sacado sobre a conta … n.º …, titulada por 

RR, emitido à ordem de BB e depositado numa conta titulada pela CC, S.A. 

 

Dois cheques, no total de 74.879,79 €, sacados sobre a conta … n.º …, titulada 

pela …, Lda., emitidos à ordem de BB e depositados numa conta titulada pela CC, 

S.A. 
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296.136,13 € referente a pagamentos diversos, a partir das contas de BB mas que 

corresponderam a custos que deviam ter sido suportados pela CC (adiante 

discriminados). 

 

Não inclui: 

- O montante de 497.800,30 €, referente à realização de capital social; 

- O valor titulado pelo cheque n.º … – 04/04/2001 – 20.000.000$00 (99.759,58 

€), à ordem de “Prof. BB”, emitido sobre a conta … n.º …, titulada por Gabinete …, 

Lda. 8. 

 

B) RR  8.203.536,65€  

 

Este valor inclui: 

 

Entregas a RR 4.737.367,57€; 

…, Lda. (09/12/1999 a 20/01/2003)    1.180.264,78€;  

Entregas por cheque à ordem de RR   

depositados  em contas tituladas  

por investidores                                                                  1.698.539,92€ 

Entregas por cheque à ordem de RR  

depositados em contas tituladas por terceiros 587.364,39€  

 

C) INVESTIDORES 5.231.076,08€  

 

BB entregou aos investidores os valores abaixo indicados, através das seguintes 

contas bancárias: 

 

 (Quadro n.º 44) 

[…] 

                                                           
8
 (Fls. 9 do Apenso 59) 
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(moeda  euro) 

 

O total entregue aos investidores foi obtido da seguinte forma: 

 

- 6.929.616,00 € = 5.231.076,08 € + 1.698.539,92 € 9  

 

- Valor pago com origem em valores da CC, S.A. - 2.580.231,33 € 

 

D) FINANCIAMENTOS 5.043.106,59€€  

 

BB pagou com a amortização dos financiamentos que obteve, os seguintes 

montantes: 

[…] 

  

(moeda  euro) 

 

Na … ficou por liquidar 1.617.569,50 €, referente a capital e juros do 

empréstimo n.º …, de 2006, no valor de 1.530.000,00 €. 

 

 

285º. 

 

“C… T…, LDA” 

 

Em 22 de Dezembro de 2006, a pedido de BB e XXX, foi constituída a 

sociedade “C… T…, Lda”, da qual eram sócios RRRRRR e SSSS 10. 

                                                           
9
 (Corresponde ás entregas efectuadas por BB directamente aos investidores,  mais  as 

entregas efectuadas através de cheques emitidos à ordem de RR, creditados em contas 

bancárias tituladas pelos investidores, constituindo assim entregas a RR e deste aos 

investidores). 
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O passivo e as dívidas contraídas pela CC junto de várias instituições bancárias 

continuavam a aumentar e por liquidar, o que dificultava a obtenção de novos 

financiamentos. 

 

A solução encontrada por BB concertado com …da …, para ultrapassar esta 

dificuldade foi a constituição de uma sociedade, através da qual obteria, como obteve, 

empréstimos que serviriam para pagar dívidas anteriormente contraídas. 

 

Assim, a constituição desta sociedade teve por objectivo a obtenção de um 

empréstimo para liquidação de outros. 

 

Assim: 

 

Depois de constituída foi aberta em seu nome, representada por RRRRRR a 

conta D.O. n.º … na … 11. 

 

Em Dezembro de 2006, BB negociou com … o empréstimo n.º …, no valor de € 

185.000,00, destinado, segundo o contrato, a “Investimentos de Turismo Rural”, o que 

ambos sabiam não ser verdade. 

 

Este empréstimo destinado a “Investimentos de Turismo Rural” foi aprovado 

sem que tivesse sido feita qualquer análise de risco ou proferido qualquer parecer do 

responsável ou coordenador do balcão 12. 

 

                                                                                                                                                                          
10

 (Fls. 17 do Apenso 25 I)  

11
 (Apenso XLVIII – A) 

12
 (Documento interno da …do qual constam os termos da proposta de concessão de crédito, 

os dados e o perfil do cliente, o parecer relativo à análise de risco e a aprovação da Direcção – 

ex deste documento – fls. 5 a 7 do Apenso XLVIII-A) 
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RRRRRR actuou como executante da vontade de BB, o qual subscreveu uma 

livrança, avalizada por si, XXX, GGGGG e BBB 13. 

 

No dia 28 de Dezembro de 2006, a … creditou aquele montante na Conta à 

Ordem supra identificada, o qual só foi aprovado em reunião de Direcção realizada em 

5 de Janeiro de 2007. 

 

Porém, nessa data, já aquela conta apresentava um saldo devedor de 186.224,99 

€. 

 

Assim, em 27 de Dezembro de 2006, o montante obtido através deste 

empréstimo serviu para pagar os seguintes outros empréstimos: 

 

a) Empréstimo n.º … da … - Cheque nº. …, no valor de € 81.472,70; 

b) Empréstimo n.º …, de 03.08.1999 do Banco … - Cheque nº. …, no valor de € 

104.662,51; 

 

O pagamento destes empréstimos serviu também para desonerar os imóveis 

pertencentes a BB e dados como garantia para a obtenção do empréstimo junto da …, 

com utilização de documentos forjados, como a seguir se verá.  

 

Deste empréstimo foram pagas, três prestações no valor total de € 12.780,75. 

 

A … está, assim, prejudicada em € 197.832,65, relativo a capital e juros. 

 

 

286º. 

BBB 

 

Banco: …14  

                                                           
13

 (Fls. 8 do Apenso XLVIII – A) 

14
 (Apenso LXV) 
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Conta n.º: … 

Período do extracto: 12/08/2005 a 31/12/2006 

 

[…] 

 

Esta conta foi aberta em Agosto de 2005 e é co-titulada por BBB e GGGGG.  

 

Os movimentos a a crédito/entrada e a débito/saída de valor igual ou superior a 

50,00 €, totalizaram 467.350,00 € e 466.856,78 €, respectivamente. 

[…] 

 

Assim: 

 

 

Empréstimo n.º … → 215.000,00€ 

 

Destino do empréstimo 

 

Este empréstimo foi creditado em 22/08/2005 e o seu valor foi repartido pelos 

seguintes destinos: 

 

CC S.A. - … Ct.ª …  37.200,00€ 

MM    10.000,00€ 

…      29.150,00€ 

BBB (levantado ao balcão)            20.000,00€ 

III, … n.º …, 32.650,00€ 

BB … Ct.ª …    12.000,00€ 

… Ct.ª …    74.300,00€ 

Total……………………………………………………      215.300,00€ 

 

O montante de 32.650,00 € que entrou na conta … n.º … titulada por III, foi 

utilizado na amortização de uma prestação do empréstimo n.º …, no valor de 
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21.125,96€ e num levantamento em numerário no valor de 10.000,00 €, como a seguir 

se verá. 

 

As verbas depositadas nas contas bancárias tituladas por BB, foram repartidas 

pelos seguintes destinos: 

 

 • … Ct.ª … → 12.000,00 € 

Cobertura do saldo negativo no valor de 12.085,73 €, à data de 29/07/2005, 

originado pelo débito em conta de despesas diversas, nomeadamente o pagamento de 

cartões de crédito. 

  

• … Ct.ª … → 74.300,00 € 

Esta quantia pagou uma prestação do empréstimo n.º …, no valor de 6.685,94 €, 

e deu cobertura ao cheque n.º … no valor de 68.000,00 €, creditado na conta … n.º …, 

titulada por RR. 

 

Na conta titulada por RR, os 68.000,00 € depositados em 22/08/2005, foram 

utilizados na cobertura do saldo negativo no valor de 67.692,46 €, o qual teve origem 

em dois levantamentos em numerário, respectivamente no valor de 30.000,00 € e 

10.000,00 € e na emissão de diversos cheques. 

 

Liquidação do empréstimo 

 

O capital e os juros do empréstimo, no total de 249.906,78 €, foram liquidados 

em 29/12/2005. 

 

O pagamento desta importância só foi possível através de uma transferência no 

valor de 250.000,00 €, com origem na conta … n.º …, titulada por BB. 

 

Na conta … n.º …, os 250.000,00 € da transferência, tiveram origem no 

empréstimo n.º … no valor de 1.530.000,00 €. 
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287º. 

Banco: … 

Conta n.º: … 

 

Período do extracto: 01/07/2004 a 30/03/2007 (Apenso: VII) 

 

 

Esta conta foi aberta em em Julho de 2004, sendo a partir de 14.12.2005 co-

titulada por BBB e XXX. 

 

Os movimentos a crédito/entrada e a débito/saída de valor igual ou superior a 

1.000,00 €, totalizaram 466.235,79 € e 446.855,69 €, respectivamente. 

Assim: 

[…] 

 

 

 

Créditos/Entradas 

 

CC, S.A. (2006 e 2007) 77.524.57€ 

JJ (2006 e 2007) 141.355,00€ 

V… I…, Lda. (2006) 75.050,00€ 

AA (2007) 60.085,00€ 

XXX (2004, 2006 e 2007) 49.401,15€ 

Depósitos em numerário (2006 e 2007) 25.800,00€ 

FFF 7.055,10€  

 

Os dois cheques no valor de 3.500,00 € cada, referidos na tabela supra às datas 

de 16 de outubro de 2006 e de 4 de dezembro de 2006, creditados na conta de BB no 

Finibanco, e sacados desta conta do Banco … (a que se refere este artigo 287º) 

correspondem a pagamentos de vencimentos feitos pela CC, a BB, pois tal como 
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descrito supra, na resposta ao artigo 60º da acusação, a conta … n.º …, embora 

titulada por FFF era movimentada pela CC.  

 

Atendendo a que, em 2006, a conta … n.º …, de FFF, era gerida como se fosse 

titulada pela CC, S.A., (durante aquele período temporal era a conta movimentada pela 

CC, conforme resposta ao artigo 60º da acusação) estes pagamentos a BB aqui 

depositados, são pagamentos por parte da CC, S.A. a BB, e não pagamentos de FFF a 

este. 

 

Débitos/Saídas 

CC, S.A. (2006) 10.206,59€ 

VVV (2006 e 2007) 40.000,00€ 

… (2006 e 2007) 46.000,00€ 

SSS (2006 e 2007) 40.000,00€ 

… (2006) 72.636,25€ 

QQQ (2006) 41.695,00€ 

… (2006) 37.500,00€ 

Levantamentos em numerário (2006) 12.200,00€ 

FFF (2006) 13.534,  

Os quatro cheques depositados na conta … n.º …, titulada por FFF estão 

emitidos à ordem da CC, S.A., pelo que atendendo ao acima referido (conforme 

resposta ao artigo 60º da matéria provada, supra) estas entregas, depositadas na conta 

… n.º …, titulada por FFF, (durante aquele período temporal era a conta movimentada 

pela CC) são pagamentos por parte de BBB à CC, S.A. 

 

Parte das entregas efectuadas em 2006 a QQQ, SSS, UUU, … e VVV foram 

satisfeitas com entradas provenientes de contas bancárias tituladas pela CC, S.A. 

 

288º. 

Banco: …15 
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Conta n.º: … 

Período do extracto: 01/01/1999 a 31/12/2005 

[…] 

 

 

Esta conta foi aberta em 05.03.1997 e é co-titulada por BBB e GGGGG.  

 

Dos movimentos a crédito/entrada e a débito/saída de valor igual ou superior a 

500,00 € não se encontraram entradas ou saídas de valores provenientes de, ou com 

destino a, contas bancárias tituladas pela CC, S.A.. 

[….] 

 

 

 

289º. 

Banco: … 16 

Conta n.º: … 

Período do extracto: 01/01/2002 a 31/12/2006 

[…] 

 

 

A data de abertura desta conta é anterior a 1999. 

 

Os movimentos a crédito/entrada e a débito/saída de valor igual ou superior a 

1.000,00 €, totalizaram 926.799,89 € e 764.380,63 €, respectivamente. Assim: 

 

Créditos/Entradas 

CC, S.A. (2002 e 2006) 20.000,00€ 

BB (1999 a 2005) 154.982,42€ 

JJ (2006) 80.000,00€ 
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BBB (2005) 108.399,38€ 

GGGG (2002 e 2005) 101.200,00€ 

Editorial … (2002 a 2004) 34.149,25€ 

Instituto de Gestão de Crédito (2005) 21.677,37€ 

… Gestão de Patrimónios (2003) 54.615,96€ 

Outras entradas (2002 a 2006) 94.072,77€ 

Resgate de títulos (2002, 2004 a 2006) 75.675,45€ 

Endosso de apólices (2005) 50.000,00€ 

 

Débitos/Saídas 

CC, S.A. (2006) 5.000,00€ 

BB (2000 e 2005) 96.519,68€ 

GGGG (2005) 100.000,00€ 

…, Lda. (2005) 89.783,62€ 

BBB (2004 e 2006) 75.512,48€ 

XXX (2003) 40.000,00€ 

… (2002) 20.163,66€ 

Direcção Geral do Tesouro (2005) 40.019,40€ 

UUU (2006) 5.750,00€ 

… (2005) 15.000,00€ 

AA (2006) 13.500,00€ 

Outras saídas (2002 a 2006) 63.283,87€ 

Subscrição de títulos (2002 a 2004 e 2006) 72.493,87€ 

 

Na entrega a UUU (5.750,00 €) não participaram valores originários de contas 

bancárias tituladas pela CC, S.A. 

  

 

290º. 

Assim: 
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Foram identificadas quatro contas bancárias, domiciliadas  respectivamente na 

… (1), …, (2),  e … (1), tituladas ou movimentadas por BBB. 

 

Em 2005 solicitou um empréstimo, junto da … de Sintra, no valor de 215.000,00 

€.  

Desse total de 215.000,00 € do financiamento, canalizou para a CC o montante 

de 37.200,00 €. 

 

Esse empréstimo foi pago, com uma entrada no valor de 250.000,00 €, com 

origem na conta … n.º …, titulada por BB. 

 

A diferença entre as entradas e as saídas de valores registadas nas contas 

movimentadas por BBB com origem/destino - CC, S.A. e  BB são os seguintes: 

 

 

[…] 

 

Assim, o saldo entre entradas e saídas destas contas para contas tituladas 

pela CC é contabilisticamente favorável a esta (CC) e totaliza 27.983,98 €. 

Ou seja, o total das entradas nestas contas provenientes das contas da CC 

excedem em 27.983,98 € o total das saídas destas contas para as da CC. 

  

Das suas contas bancárias, saíram 282.745,00 €, para contas tituladas por 

investidores. 

 

 

 

291º. 

 

XXX 

 

Banco: … 17 

                                                           
17

 (Apenso LVII) 



S. R. 
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 

1184 
 

Conta n.º: … 

 

Período do Extracto: 16/08/2004 a 08/01/2007 

[…] 

 

 

Esta conta foi aberta em Agosto de 2004 sem o conhecimento nem autorização 

de XXX. 

 

Os movimentos a crédito/entrada e a débito/saída de valor igual ou superior a 

100,00 €, totalizaram 254.958,57 € e 254.225,25 €, respectivamente. 

Assim: 

[…] 

 

Empréstimo n.º … – 70.000,00€ 

 

Após a abertura da conta, foi creditada a importância supra referida, proveniente 

de um empréstimo. 

 

Este valor foi, através de cheque, imediatamente depositado na conta … n.º …, 

titulada pela CC, S.A.  

 

 

Liquidação do empréstimo 

 

O capital e os juros do financiamento no total de 72.473,33 €, foram pagos em 

duas prestações, respectivamente no valor de 43.000,00 € e 29.473,33 €. 

 

A prestação no valor de 43.000,00€ foi paga após o depósito das seguintes 

verbas: 

 

BBBB - … n.º …   ………………...3.208,57€; 
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BB - … n.º ……………………40.250,00€; 

 

 

A segunda e última prestação no valor de 29.473,33 €, foi paga com valores 

provenientes da conta … n.º …, titulada pela CC, S.A., através do depósito do cheque 

n.º … no valor de 30.000,00 €. 

 

Outros movimentos bancários 

 

Depósito do cheque n.º … no valor de 110.000,00 € proveniente da conta … n.º 

…, titulada por RR, a qual proveio da 5ª tranche do empréstimo n.º …. 

 

Entrada no valor de 800,00 € proveniente da conta … n.º …, titulada pela CC, 

S.A.. 

 

Estas duas entradas, permitiram, a subscrição de títulos, a cobertura de despesas 

relacionadas com o financiamento, bem como a  emissão dos três cheques seguintes: 

 

 Chq. … – 20.000,00 € (BB ); 

 Chq. …- 62.000,00 € (…- levantado ao balcão); 

 Chq. … – 25.000,00 € (RR - levantado ao Balcão); 

 

292º. 

CONTA BANCÁRIA TITULADA POR: 

JJ 

Banco: … 18 

Conta n.º : … 

Período do Extracto: 01/12/2005 a 31/05/2007 

[…] 
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(O quadro supra continha um lapso material no movimento de € 26.800,00 

provenientes da arguida AA, pois constava a data de 23 de Dezembro de 2006, quando 

devia constar a data de 23 de Janeiro de 2007, conforme fls. 3054 dos autos, pelo que 

foi corrigido nesses termos, conforme supra a negrito.)  

Esta conta foi aberta em 13/12/2005 e é apenas titulada por JJ. 

 

Os movimentos a crédito/entrada e a débito/saída de valor igual ou superior a 

1.000,00 €, totalizaram 462.945,40 € e 457.400,49 €, respectivamente. 

Assim: 

[…] 

 

293º. 

CONTAS BANCÁRIAS TITULADAS POR: 

DDD 

Banco: …19 

Conta n.º: … 

Período do extracto: 22/03/2004 a 19/04/2006 

[…] 

 

Esta conta foi aberta em 22 de Março de 2004, sendo co-titulada por DDD e 

RRRRRRR. 

 

Origem e Destino dos Movimentos realizados a débito/saída e a crédito/entrada 

de valor igual ou superior a 400,00 €. 

Assim: 

 

Empréstimos 

 

Durante o ano de 2004 foram contratados cinco empréstimos no valor global de 

1.080.000,00 €. 
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a) Empréstimo … – 175.000,00 € 

 

Destino do empréstimo 

 

Este empréstimo foi concedido em 08/04/2004 e foi utilizado na cobertura 

parcial do cheque n.º … no valor de 225.000,00 €, pois o saldo da conta à data da sua 

emissão era insuficiente para o seu saque.  

 

Esse cheque foi depositado na conta … n.º …, titulada por III.  

 

Liquidação do empréstimo 

 

O empréstimo foi liquidado numa única prestação de capital e juros, no total de 

180.757,35 €. 

 

Parte da verba utilizada na sua amortização, proveio do empréstimo n.º …, no 

valor de 150.000,00 €. O valor restante 35.757,35 € (180.757,35 € - 150.000,00 €), foi 

pago com entradas provenientes de contas bancárias tituladas pela CC, S.A.. 

 

b) Empréstimo … - 500.000,00 € 

  

Utilização do empréstimo 

 

Foi concedido em 30/06/2004 e foi aplicado na emissão dos cheques n.º …, n.º 

… e n.º …, no valor de 200.000,00 €, 175.000,00 € e 125.000,00 €, respectivamente, 

todos depositados na conta … n.º …, titulada pela CC.S.A.  

 

Liquidação do empréstimo 
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O valor do empréstimo, capital e os juros no total de 535.441,26 € foi pago em 

prestações mensais, nos valores e datas que a seguir se indicam: 

 […] 

   

 

 

A 1ª prestação no valor de 5.874,77 €, foi paga com entradas provenientes da 

conta … n.º …, titulada por V...F..., Lda. e de contas tituladas pela CC, S.A.; 

 

A 2ª prestação foi amortizada com uma entrada em numerário no valor de 

25.350,00 € ; 

 

A prestação debitada em 30/09/2004, no valor de 6.070,00 €, foi paga com o 

depósito do cheque n.º …, no valor de 11.250,00 €, originário da conta … n.º …, 

titulada por V...F..., Lda; 

 

No momento em que foi debitada a 1ª prestação de Novembro, no valor de, 

5.874,77 €, a conta bancária apresentava saldo devedor no valor de 28.671,33 €, o qual 

foi regularizado, quase na totalidade, após a entrada de verbas originárias de contas 

bancárias tituladas pela CC,S.A..  

 

Não foi possível identificar a origem das entradas que liquidaram a prestação de 

30/11/2004; 

 

A prestação de Dezembro de 2004 no valor de 505.480,22 €, que extinguiu este 

empréstimo, foi paga com o depósito do cheque n.º … no valor de 627.800,00 €, com 

origem na conta … n.º 4…, titulada pela CC, S.A.; 

 

 

c) Empréstimo … - 150.000,00€ 

 

Destino do empréstimo 
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Este empréstimo foi creditado em 08/07/2004, cujo montante conjuntamente 

com outras entradas provenientes da CC, S.A., foi totalmente aplicado na liquidação 

do capital e juros do empréstimo n.º …, no total de 180.757,35 €. 

 

Assim: 

[…] 

 

 

d) Empréstimo … – 132.500,00€ 

Entrada/Destino do empréstimo 

 

 

Donde resulta que foi utilizado para pagar, parte do capital e juros, do emprés-

timo n.º …, no valor de 152.024,61 €.  

 

Não sendo suficiente para o liquidar na totalidade, o valor restante, 19.621,93€, 

foi pago com verbas vindas da CC, S.A., 3.200,00 €, e por um depósito em numerário 

no valor de 25.350,00 €.  

 

Esta última entrada, permitiu também liquidar a segunda prestação do emprés-

timo n.º … no valor de 6.070,50 €. 

 

e) Empréstimo … – 122.500,00 € 

 

Entrada/Destino do empréstimo 

Este empréstimo foi concedido em 30/09/2004 e foi aplicado, conjuntamente 

com o saldo existente em conta, na liquidação do capital e dos juros do empréstimo n.º 

…, no total de 134.445,71 €.  

Assim: 

 

(Quadro n.º 7) 

 

(fonte: mapa n.º 52) 
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[…] 

 

Liquidação do empréstimo 

O capital e os juros deste empréstimo foram pagos em duas prestações, no total 

de 124.914,17 € (4.711,37 € + 120.202,80 €). Assim: 

 

A 1ª prestação, no valor de 4.711,37 € foi liquidada em 11 de Novembro de 

2004, com o depósito do dia 15, proveniente da conta … n.º … titulada pela CC, S.A.  

A prestação no valor de 120.202,80 €, que o extinguiu, foi paga com o depósito 

do cheque n.º …, no valor de 627.800,00 €, com origem na conta … n.º …, titulada 

pela CC, S.A.; 

 

Outros débitos e créditos 

 

A saída com o movimento de 7 de Junho de 2004 (cfr tabela supra deste artigo) 

no valor de 50.000,00 € para a conta … n.º …, titulada por RR, que coloca a conta 

com saldo a descoberto de 47.953,46 €, foi regularizada com uma entrada no valor de 

50.000,00 €, com origem na conta … n.º …, titulada por BB. 

 

 

294º. 

Banco: … 20 

Conta n.º: - … 

 

Período do extracto: 02/01/2001 a 31/12/2005 

 

 

 

Esta conta é co-titulada por RRRRRRR e DDD. 

 

Carteira de títulos 
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Conta n.º … - valor a 31/01/2001- 5.816.281$00 (equivalente a 29.011,49 €); 

Conta n.º … - valor a 31/01/2001- 2.606.023$00 (equivalente a 12.998,79 €); 

 

Empréstimos 

 

Foram pedidos, 14 empréstimos para aquisição de acções e um ao consumo, cujo 

capital em dívida, em 31/01/2001, totalizava 7.417.433$94 (equivalente a 36.998,00 

€). 

 

Estes empréstimos foram sendo pagos em prestações mensais ao longo de 2001 e 

até Junho de 2002, data em que foram todos liquidados através da concessão de um 

novo empréstimo com o n.º … no valor de 40.000,00 €. 

Também este novo empréstimo foi sendo amortizado em prestações mensais, 

tendo-se extinguido em Junho de 2004. 

 

Em Novembro de 2001, os titulares solicitaram um empréstimo com o n.º … no 

valor de 9.300.000$00 equivalente a 46.388,20 € para aquisição de um imóvel.  

Em Abril de 2002 este financiamento sofre um incremento no valor de 49.879,79 

€. O capital em dívida no final de Abril de 2002 totaliza 96.267,99 €. 

Em Julho, Agosto, Outubro e Dezembro de 2002, volta a ter novos incrementos 

no valor de 23.251,17 €, 14.000,00 €, 24.000,00 € e 42.000,00 €, respectivamente. No 

final de Dezembro de 2002 o valor do capital em dívida totalizava 199.519,16 €. 

Em 31/12/2005 o capital em dívida totalizava, 181.814,90 €. 

 

Cartão de crédito 

Associada a esta conta à ordem foi emitido o cartão Europa com o n.º …. 

 

Origem e Destino dos Movimentos realizados a crédito/entradas e débito/saídas 

de valor igual ou superior a 200.000$00 ou 1.000,00 €. 

Assim: 

 

Créditos/Entradas 
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As entradas, no total de 1.112.384,00 €, tveram as seguintes origens: 

  

CC, S.A. (2001 a 2005) 362.420,07€ 

BB (2001 a 2004) 311.687,98€ 

DDD (2001 a 2005) 93.917,54€ 

Empréstimos (2001 e 2002) 239.519,16€ 

… (2002 a 2005) 17.475,71€ 

 

 

Débitos /Saídas 

 

As saídas, no total de 973.003,96 €, foram repartidas pelos seguintes destinos: 

 

CC, S.A. (2002 a 2004) 322.237,26€ 

BB (2001, 2002 e 2004) 159.163,35€ 

…, Lda. (2001 e 2002) 139.500,00€  

DDD (2001, 2002 e 2004) 98.384,60€ 

EE (2002) 40.000,00€ 

Pagamento empréstimos (2001 a 2003) 70.025,43€ 

Reforço conta investimento (2005) 26.000,00€ 

… S.A. (2002) 18.055,44€ 

… (2002) 12.700,00€ 

  

Donde, 60% das entradas provêm de depósitos originários de contas bancárias 

tituladas pela CC, S.A. e por BB.   

 

A diferença entre as entradas e as saídas, de e para contas tituladas pela CC, 

S.A., é contabilisticamente favorável a esta sociedade e totaliza 40.182,81 € 

(362.420,07€ - 322.237,26€), ou seja, as entradas provenientes das contas da CC 

excedem em 40.182,81 € (362.420,07€ - 322.237,26€) as saídas desta conta para as 

da CC. 
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295º. 

Banco: … 21 

Conta n.º: - … 

 

Período do extracto: 02/01/2002 a 31/12/2005 

 

Esta conta é co-titulada por RRRRRRR e DDD. 

 

Origem e Destino dos Movimentos realizados a crédito/entradas e débito/saídas 

de valor igual ou superior a 260,00 €. 

Assim: 

 

 

[…] 

 

Em 2003, pelo menos, a quantia de 2.500,00 € é proveniente da conta … n.º …, 

titulada pela CC, S.A. e foi parcialmente transferida para outra conta bancária também 

titulada por DDD. 

 

 

296º. 

Banco: … 22 

Conta n.º: - … 

 

Período do extracto: 02/01/2002 a 31/12/2005 

 

Esta conta é co-titulada por por RRRRRRR e DDD. 
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Origem e Destino dos Movimentos realizados a crédito/entradas e débito/saídas 

de valor igual ou superior a 260,00 €. 

Assim: 

 

 

[…] 

 

 

297º. 

 

Banco: … 23 

Conta n.º: - … 

 

Período do extracto: 03/01/2005 a 31/12/2006 

[…] 
 

 

Esta conta foi aberta em 03/01/2005 e é titulada por DDD e RRRRRRR. 

 

A esta conta está associada a conta títulos n.º …. 

 

Origem e Destino dos Movimentos realizados a crédito/entradas e débito/saídas 

de valor igual ou superior a 1.000,00 €. 

Assim: 

 

 

[…] 

 

 

298º. 

 

Banco: … 
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Conta n.º: - … 24 

 

Período do extracto: 06/01/2005 a 31/12/2006 

 

 

[…] 

 

Esta conta foi aberta em 06/01/2005 e é co-titulada por RRRRRRR e por DDD. 

…, tem autorização para a movimentar, sem quaisquer restrições. 

 

Nesta conta foram tratados todos os movimentos de valor igual ou superior a 

1.000,00 €.  

 

Os montantes a crédito/entrada totalizam 647.704,11 € e a débito/saída 

576.071,29 €. 

 

299º. 

Banco: … 

Conta n.º: - … 

 

Período do extracto: 07/06/2006 a 31/12/2006 (Apenso: XCIV-B) 

  

Esta conta foi aberta em 07/06/2006 e tem com 1º titular RRRRRRR e DDD é o 

2.º titular. 

 

Com excepção de um movimento a crédito que soma 1.000,00 €, todos os outros 

são de pequeno valor e foram efectuados através de cartão de débito.  

 

300º. 

Banco: …, S.A. 

                                                           
24

 (Apenso XCIV-A) 



S. R. 
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 

1196 
 

Conta n.º: - … 25 

 

Período do extracto: 01/01/2001 a 31/12/2006 

 

 

[…] 

 

A data de abertura desta conta  é anterior a 2000 e é co-titulada por DDD e 

RRRRRRR. 

 

Origem e Destino dos Movimentos realizados a crédito/entradas e débito/saídas 

de valor igual ou superior a 1.000,00 €. 

Assim: 

 

Créditos/Entradas 

As entradas, no total de 950.823,37 €, tiveram as seguintes origens: 

  

CC, S.A. (2001 a 2004) 464.574,69€ 

BB (2000, 2002 a 2004) 225.336,28€ 

DDD (2001, 2004 a 2006) 91.191,81€ 

EE (2002) 40.000,00€ 

… (2001) 24.939,89€ 

Desconto de letras 34.038,80€  

Credito pessoal (2006) 19.000,00€ 

 

O crédito pessoal, no valor de 19.000,00 €, foi utilizado na regularização do 

saldo devedor existente na conta no valor de 168,26 €. 

Após este movimento, foram transferidos 17.455,00€ para a conta … n.º …, 

utilizado no pagamento de uma renda. 

 

Débitos /Saídas 
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As saídas, no montante de 920.369,59 €, foram repartidas pelos seguintes 

destinos: 

CC, S.A. (2001, 2003 e 2004) 232.630,77€ 

BB (2000 a 2002 e 2004) 276.204,00€ 

…, S.A. (2002 e 2003) 40.358,69€ 

… (2002) 44.891,89€ 

… (2003) 10.946,07€ 

Outras saídas 108.192,01€ 

Liquidação/reforma letras (2001 e 2002) 41.774,32€ 

DDD (2002 a 2004 e 2006) 99.755,00€ 

 

O valor das outras saídas (no total de 108.192,01 € supra,) refere-se 

essencialmente ao ano de 2004, em que ficaram por identificar saídas no valor de 

103.247,10 €.  

 

Uma parte significativa das entradas são provenientes de contas bancárias 

tituladas pela CC, S.A., com especial incidência nos anos de 2003 e 2004. Também há 

várias saídas para as contas tituladas pela CC S.A., com especial incidência nos 

mesmos anos, ou seja, em 2003 e 2004. 

 

As entradas, num total de 464.574, 69 € provenientes de contas da CC 

excederam em 233.443,92 € as saídas (231.130,77 €) desta conta para as da CC. 

 

301º. 

Banco: …, S.A. 

Conta n.º: - … 26 

 

Período do extracto: 01/01/2002 a 31/12/2006 (Apenso: LXXXVI-A) 
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Esta conta foi aberta em 09.11.1999 e é co-titulada por RRRRRRR e DDD. 

 

Origem e Destino dos Movimentos realizados a crédito/entradas e débito/saídas 

de valor igual ou superior a 1.000,00€. 

Assim: 

 

Créditos/Entradas 

As entradas, no total de 706.462,91€, tiveram as seguintes origens: 

 

CC, S.A. (2003 e 2004) 44.178,00€ 

BB (2002 a 2004 e 2006) 85.835,00€ 

DDD (2002 a 2006) 76.205,00€ 

 

Débitos /Saídas 

 

As saídas, no total de 537.482,67 €, foram repartidas pelos seguintes destinos: 

 

CC, S.A. (2002 a 2004) 61.950,00€ 

BB (2002) 20.722,26€ 

DDD (2002, 2004 e 2005) 24.308,00€ 

 

As entradas provenientes das contas da CC num total de 44.178,00 €, são 

inferiores em 17.772,00 € às saídas (61.950,00 €) desta conta para a CC. 

 

302º. 

Banco: … 27 

 

Conta n.º: - … 
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Período do extracto: 01/01/2002 a 31/12/2006 

 

 

[…] 

 

Esta conta foi aberta em 03/12/1996 e é co-titulada por DDD e RRRRRRR.  

 

Origem e Destino dos Movimentos realizados a crédito/entradas e débito/saídas 

de valor igual ou superior a 1.000,00 €. Assim: 

 

Créditos/Entradas 

As entradas, no total de 240.619,62€, tiveram as seguintes origens: 

 

BB  9.300,33€ 

… 3.233,16€ 

DDD 5.400,00€ 

Auto Taxis …, Lda. 1.397,00€ 

 

Débitos /Saídas 

As saídas, no total de 128.129,77 €, foram repartidas, entre outros, pelos 

seguintes destinos: 

 

BB  12.653,20€ 

V...F..., Lda. 3.390,00€ 

Companhia de Seguros … 2.650,00€ 

Cheques ao portador 15.846,00€ 

 

O total dos débitos inclui uma saída, em Junho de 1999, no valor de 6.484,37 € 

para a conta … n.º … titulada pela CC, S.A.28  
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303º. 

Donde resulta que: 

Foram identificadas 10 contas bancárias, tituladas ou movimentadas por DDD. 

Assim: 

 

Financiamentos: 

 

1. … – … 

Foram solicitados diversos financiamentos por DDD, nomeadamente para 

aquisição de acções, 36.998,00 € e de um imóvel 181.814,90 €. 

 

2. … n.º … 

Em 2004, solicitou 5 financiamentos no valor global de 1.080.000,00 €. 

 

Deste total, foi aplicado na CC, S.A., 500.000,00 €, depositado na conta …. Este 

valor corresponde ao financiamento n.º …. 

  

O saldo entre as entradas e as saídas de valores registadas nas contas 

movimentadas por DDD com origem/destino na CC e BB, é o seguinte: 

 

          (Quadro n.º 17) 

 

 

[…] 

 

Assim, as entradas provenientes das contas da CC excederam em 418.618,78 

€ as saídas desta conta para a CC. 

 

O valor das entradas registadas nas contas de BB, com origem em contas 

tituladas por DDD, totaliza 566.121,81 €.  
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Também o valor das saídas  registadas nas contas de BB, com origem em contas 

tituladas por DDD, totaliza 932.704,17 €. 

 

As entradas provenientes das contas de BB excederam em 366.582,36 € as 

saídas destas contas para as de DDD. 

 

304º. 

Conta bancária titulada por -. 

 

Banco: … 29 

Conta n.º: … 

 

Período do Extracto: 10/08/2004 a 13/11/2006 

 

[…] 

 

 

 

Esta conta foi aberta em 10/08/2004 e, à data, EEE era a única titular, passando a 

partir de 20/10/2005, a figurar também como titular,…. 

 

Em 13/11/2006, a conta apresentava saldo nulo. 

 

Origem e Destino dos Movimentos realizados a crédito/entradas e débito/saídas 

de valor igual ou superior a 200,00 €. Assim: 

 
       (Quadro  n.º 12) 

 

 

[…] 

 

 

Empréstimo n.º … - 50.000,00 € 
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Destino do empréstimo 

 

Esta conta teve como primeiro objectivo a obtenção de um empréstimo, uma vez 

que o primeiro lançamento a crédito data de 10/08/2004, data de abertura da conta, e 

refere-se ao crédito do empréstimo supra identificado. 

 

O valor do capital financiado foi integralmente transferido para a conta … n.º …, 

titulada pela V...F..., Lda., através da emissão do cheque n.º …. 

 

Conta … n.º … – Destino do cheque n.º … no valor de 50.000,00 €. 

 
         (Quadro n.º 13) 

 

(fonte mapa anexo n.º 26). 

[…] 

 

Donde, dos 50.000,00 € do empréstimo obtido por EEE, apenas 18.805,55 € 

(1.284,00 € + 17.521,55 €), foram aplicados na CC, S.A. 

 

 

Liquidação do empréstimo 

 

O capital e os juros do empréstimo, no valor de 51.105,00 € foram pagos em 

30/09/2004, através da realização de uma entrada em numerário no valor de 3.700,00 € 

e do depósito do cheque n.º … no valor de 50.000,00 €, com origem na conta … n.º 

…, titulada por RR. 

… n.º … - Origem do valor do cheque n.º … de 50.000,00 € 

 

As duas entradas, respectivamente no valor de 52.580,07 € e 100.000,00 €, com 

origem em contas bancárias domiciliadas na …, tituladas por PPP e …, permitiram a 

emissão do cheque supra identificado. 

 

Outros débitos e créditos 
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Período 2004 e 2005 

 

Créditos/Entradas 

CC, S.A. (2004 e 2005) 38.457,35€ 

BB (2004) 6.123,00€ 

Depósito em numerário (2004) 3.700,00€ 

 

Débitos/Saídas 

V...F..., Lda. (2004) 20.900,00€ 

T… D… (2004) 18.900,00€ 

 

O valor acima indicado, referente a saídas para a conta bancária titulada pela 

V...F..., Lda. não inclui a saída, no valor de 50.000,00 €, proveniente do empréstimo 

n.º …, já atrás identificado. 

As entregas efectuadas à V...F..., Lda. e os pagamentos efectuados à … tiveram 

origem em valores creditados nesta conta, essencialmente provenientes de contas 

bancárias tituladas pela CC,S.A. 

 

 

305º. 

CONTAS BANCÁRIAS TITULADAS POR: 

RR 

 

Banco: … 30  

Conta n.º: … 

 

Período do extracto: 14/02/2001 e 01/04/2007  

   

[…] 
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Esta conta bancária foi aberta em 2001 e é titulada por RR e por FF. 

 

Origem e destino dos movimentos realizados a crédito/entrada e a débito/saída 

de valor igual ou superior a 1.000,00 €. 

 

 

Empréstimos 

 

Entre 2003 e 2006, RR contratou 7 (sete) empréstimos, no valor global de 

4.920.000,00 €. 

Assim: 

 

1º - Empréstimo n.º … – 750.000,00€ 

 

Destino do empréstimo 

 

Este financiamento, referenciado como empréstimo, trata-se antes de um crédito 

concedido em forma de “uma conta corrente caucionada” aberta em 12/02/2003, a 

utilizar até “ao montante de 500.000,00 €”. 

Esta conta corrente caucionada, foi utilizada em três momentos diferentes, não 

tendo, em cada utilização, sido excedido o limite de crédito disponibilizado pela 

CCAM. 

Assim: 

 

1ª tranche no valor de 500.000,00 € 

 

Este crédito foi accionado em 12/02/2003, data em que a conta apresentava saldo 

credor no valor de 364.887,36 €, em virtude da liquidação da conta poupança n.º …. 

Esta tranche, conjuntamente com o saldo existente, permitiu a transferência de 

651.699,68 € para a conta … n.º …, titulada pela …, Lda., bem como a amortização da 

própria conta caucionada em 200.000,00 €. 

Assim: 
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(Quadro n.º 1) 

 

 

[…] 

 

 

(fonte: mapa anexo n.º 31) 

 

2ª tranche no valor de 100.000,00 € 

 

A utilização desta segunda tranche surge no seguimento da amortização da conta 

caucionada em 200.000,00 €.  

Após este débito, a conta ficou com saldo positivo de apenas 13.187,68 €, 

insuficiente para fazer face aos pagamentos efectuados em Fevereiro de 2003. 

Assim:  

 […] 

 
 

 
 

Parte dessa verba, ou seja 51.294,16 € foi utilizada na emissão dos seguintes 

cheques:  

Cheque N.º Valor Destino 

…        13.000,00€ … 

…       7.694,16€ … 

…     15.600,00€ … 

…     15.000,00€                         Levantado ao balcão 

 

Depois, fica um saldo de 65.100,72 €. 

 

3ª tranche no valor de 150.000,00 € 

 

O valor desta 3ª tranche foi integralmente transferido para a conta … n.º …, 

titulada por BB. 

Assim: 

[…] 
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BB -  … n.º … – destino dos 150.000,00€; 

 

Esta verba foi utilizada na emissão dos seguintes cheques: 

… n.º … - 75.000,00 € - …; 

… n.º … - 81.711,49 € - …, Lda., endossado à empresa M.... 

 

[…] 

 

 

Liquidação do empréstimo 

 

A conta corrente foi liquidada em 03/11/2003, conforme segue: 

 

[…] 

 

(fonte: mapa anexo n.º 31) 

 

Esta conta corrente foi sendo liquidada em prestações mensais ao longo de 2003 

e extinta em Novembro desse ano, sendo as prestações pagas com montantes 

originados em: 

 

- Como já se disse, a 1ª amortização no valor de 200.000,00 € foi paga com 

valores provenientes da 1ª tranche do próprio empréstimo; 

 

- Em Março de 2003, foram amortizados 51.249,62 € (50.000,00 € + 1.249,62 €), 

em Maio 1.370,20 €, em Junho 1.511,26 € e em Julho 1.354,16 €, cuja origem dos 

valores que permitiram liquidar estas cinco prestações não é possível identificar, pois 

aquando do seu débito, a conta apresentava saldo credor suficiente para as amortizar; 

- A 1ª prestação de Agosto, no valor de 1.399,31 €, foi paga com uma entrada no 

valor de 2.531,00 €, proveniente da conta … n.º …, titulada pela CC, S.A.; 

- A 2ª prestação de Agosto no valor de 50.000,00 € foi paga com parte da verba 

proveniente de uma transferência, creditada em 25/08/2003 no valor de 100.000,00 €. 
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Esta entrada teve origem numa conta interna da …, ou seja, trata-se de um 

adiantamento de valores por parte da ... ao titular da conta, não tendo sido considerado 

como um financiamento, sendo-o; 

- Quanto às prestações de Setembro e Outubro de 2003 no valor global de 

3.090,67 € (1.394,17 € + 1.696,50 €), no momento em que são debitadas a conta 

apresenta saldo credor suficiente para o efeito; 

- A última prestação deste financiamento, no valor de 451.215,50 €, foi paga a 

partir de um depósito de 562.500,00 €. 

 

Esta importância, proveio das seguintes contas bancárias, todas tituladas ou 

movimentadas por BB: 

... n.º ... - 4 cheques no total de 362.500,00 € (nº ..., de 150.000,00 €; nº ..., de 

112.500,00 €; nº ..., de 50.000,00 €; e nº ..., de 50.000,00 €); 

... n.º ... – 1 cheque de 100.00,00 €; 

... n.º ... – 1 cheque de 100.000,00 €. 

  BB - ... n.º ... – origem dos 362.500,00 €; 

 

Esta importância teve origem no depósito dos seguintes valores: 

- 350.000,00 € (cheque n.º ... (proveniente da conta ... n.º  ..., titulada por BB; 

- 200.000,00 € (cheque n.º ... (proveniente da conta ... n.º ..., titulada pela ..., S.A. 

O cheque está emitido à ordem de CC, S.A.; 

BB - ... n.º ... – Cheque n.º ... no valor de 350.000,00 € e cheque n.º ... no valor 

de 100.000,00 €; 

 

Anteriormente à emissão destes dois cheques, o saldo da conta apresenta-se 

devedor/negativo no valor de – 7.332,49 €. O saldo só foi regularizado após o crédito 

do empréstimo n.º ... no valor de 1.200.000,00 €.  

 

Donde, a verba necessária à cobertura destas duas saídas proveio deste 

financiamento. 

 

V...F..., Lda. - ... n.º ... – Cheque n.º ... no valor de 100.000,00 €; 
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A importância necessária à cobertura deste cheque proveio da conta ... n.º ..., 

cheque n.º ..., no valor de 100.000,00 €. 

BB - ... n.º ... – Cheque n.º ... no valor de 100.000,00 € 

O valor necessário ao saque deste cheque proveio do empréstimo n.º ... no valor 

de 1.200.000,00 €; 

 

Ou seja, a origem dos valores que estiveram na base da liquidação de 

451.215,50€, referentes à última prestação do empréstimo n.º ... foram as que, a seguir, 

melhor se identificam. 

Assim: 

 

Conforme o mapa/esquema constante de fls. 9 do Relatório Pericial nº 4, que em 

seguida se transcreve:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... – ... 

Depósito no valor de 562.500,00€ 

 

BB  - … – Ct.ª … 

 

Chq. … – 150.000,00€ 

Chq. 687257 – 112.500,00€ 362.500,00€ 

Chq. 687265 – 50.000,00€  

Chq. 687254 – 50.000,00€  

 

 

Saída – 3/11/2003 

BB  - … – Ct.ª … 

       

Chq. … – 100.000,00€ 

 

Chq. .. – 100.000,00€ 

 

Chq. 023484 – 350.000,00€ 

 

 

Empréstimo 56026716686 – 1.200.000,00€ 

... Fortunas  

 - …  – Ct.ª … 

 

Chq. 200772 – 100.000,00€ 

 

Saída – 3/11/2003 

T… – … n.º … 

 

Chq.  n.º 461656 – 200.000,00€ 

Saída 

3/11/2003 

Liquidou última  prestação  do 

empréstimo ... no valor de 451.215,50€.  

 

Entrada 

30/10/2003 

Entrada 

4/11/2003 
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 Empréstimo n.º … – 500.000,00 € 

 

Destino do empréstimo 

 

Este empréstimo foi concedido em 04/05/2004 pelo prazo de dois anos, 

destinando-se à aquisição de um imóvel 1.  

 

Este financiamento, conjuntamente com o saldo da conta, foi utilizado na 

cobertura parcial do cheque n.º …, no valor de 700.000,00 €, à ordem de Imo … – 

Imóveis e equipamentos Lda. 

Assim: 

 

[…] 

 

 

Liquidação do empréstimo 

Este empréstimo foi extinto em 20/10/2005. Assim: 

 

  […]       

 

 

Este empréstimo foi sendo liquidado em prestações mensais ao longo de 2004 e 

2005 e extinto em Outubro de 2005, cujas prestações foram pagas com montantes 

originados: 

Quanto às prestações de Agosto e Novembro de 2004 e Maio de 2005, 

respectivamente no valor de 64.876,57 €, 35.391,41 € e 35.439,44 €, no momento do 

seu débito a conta apresentava saldo credor suficiente para as liquidar, não tendo sido 

necessário fazer entradas para satisfazer os seus pagamentos naquelas datas..  

                                                           
1
 (Certidão: Vol. 16, NUIPC 140/06.2 JFLSB, fls. 5306 e ap. LVIII, fls. 52 a 61) 
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A amortização no valor de 200.000,00 € foi paga com o crédito em conta da 4ª 

tranche do empréstimo n.º …, no valor de 210.000,00 €. 

A prestação de Fevereiro de 2005, no valor de 35.450,39 €, foi paga com verbas 

provenientes de dois 2 cheques (e não três entradas, como dito por lapso material na 

acusação) respectivamente no valor de 365.000,00 € e 150.350,00 €. 

A prestação de 13/10/2005 no valor de 35.428,40 € foi parcialmente liquidada 

com uma entrada no valor de 26.740,00 € proveniente da conta … n.º …, titulada pela 

CC, S.A.  

A prestação de 20/10/2005 no valor de 105.177,56 € e parte da prestação de 13 

de Outubro foram pagas com uma entrada no valor de 329.989,60€ originária de … 

Holdings Group Limited. 

 

Empréstimo n.º … - 1.510.000,00 € 

 

Destino do empréstimo 

Este financiamento, referenciado como empréstimo, trata-se antes de um crédito 

concedido em forma de “uma conta corrente caucionada” aprovado em 05/05/2004, a 

utilizar até “ao montante de 250.000,00 €”. 

 

Esta conta corrente caucionada teve utilizações superiores a esse valor por duas 

vezes (até ao limite de € 460.000,00 e ao limite de € 750.000,00).  

Assim: 

 

1ª tranche no valor de 200.000,00 € 

 

Esta tranche foi utilizada na cobertura do saldo devedor no valor de 148.293,30 

€, originado pelo saque do cheque n.º …, no valor de 700.000,00 € à ordem de Imo …, 

Lda. 

 

 

[…] 
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2ª tranche no valor de 100.000,00 € 

 

A segunda tranche do empréstimo foi utilizada na cobertura do saldo nega-

tivo/devedor originado na conta, pela emissão do cheque n.º …, no valor de 63.824,63 

€ à ordem de …, Lda. 

 

[…] 

 

3ª tranche no valor de 150.000,00 € 

O valor desta tranche foi para os seguintes destinos: 

 

[…] 

 

125.000,00 € para a CC, S.A.; 

25.000,00 € para BB. 

 

BB - ... n.º ...1 – Transferência no valor de  25.000,00 €; 

 

Destino dado à transferência acima referida: 

 

[…] 

 

Donde, as quantias de (8.700,00 € + 4.900,00 € + 3.500,00 € + 7.800,00 €) no 

total de 24.900,00 €, foram creditadas em contas tituladas pelas CC, S.A.. 

 

4ª tranche no valor de 210.000,00€ 

 

Esta 4ª tranche, conjuntamente com a liquidação parcial do depósito a prazo n.º 

4498017650, amortizou os empréstimos n.º ... e n.º …, respectivamente em 200.000,00 

€ e 100.000,00 €. 

Assim:  

[…] 
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5ª tranche no valor de 380.000,00 € 

 

Destino desse montante: 

 

[…] 

 

Donde, foi utilizado na regularização do saldo negativo originado na conta, pela 

emissão dos três cheques seguintes: 

Chq. n.º ... - 110.000,00 € - XXX.; 

Chq. n.º … - 140.000,00 € - CC, S.A.; 

Chq. n.º … - 130.000,00 €  - BB; 

 

A quantia titulada pelo cheque n.º ... foi depositada na conta ... n.º ..., titulada por 

XXX e não foi transferida para contas tituladas pela CC, S.A.  

O cheque n.º … no valor de 130.000,00 €, depositado na conta ... n.º ..., titulada 

por BB, foi aplicado na regularização do saldo devedor/negativo no valor de 

123.589,39 €. 

 

6ª tranche no valor de 325.000,00 €. 

 

[…] 

 

 

Esta 6ª tranche do empréstimo n.º …, regularizou o saldo devedor/negativo no 

valor de 281.998,75 €.  

Este saldo negativo data de 6/10/2004, e teve origem na emissão de diversos 

cheques, nenhum deles com destino a contas bancárias tituladas pela CC, S.A., e na 

amortização deste mesmo empréstimo no valor de 460.000,00 €. 

 

7ª tranche no valor de 145.000,00 € 
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A 7ª e última tranche deste empréstimo, conjuntamente com o saldo da conta 

permitiu o levantamento de 125.000,00 €, em numerário, cujo documento de suporte 

não identifica a pessoa que efectuou a operação.    

 
[…] 

 

 

Liquidação do empréstimo 

Este empréstimo foi liquidado em 04/11/2004, nas datas e montantes que 

seguem: 

 

[…] 

 

Este empréstimo foi sendo liquidado em prestações mensais ao longo de 2004 e 

extinto em Novembro desse ano, sendo as prestações pagas com montantes originados: 

Nas prestações de Maio e de 16 de Junho, ambas no valor de 50.000,00 €, bem 

como a de Agosto e a de 4 de Novembro, respectivamente no valor de 1.610,27 € e de 

123.681,29 €, a conta apresentava saldo credor suficiente para cobrir estes débitos. 

A prestação no valor de 100.000,00 €, debitada em 30/06/2007, foi parcialmente 

liquidada com um depósito no valor de 100.000,00 € proveniente da conta ... n.º ..., 

titulada por BB. 

A prestação no valor de 100.000,00 €, debitada em 03/09/2004, foi paga com 

valores provenientes da 4ª tranche do empréstimo bem como da liquidação do depósito 

a prazo n.º …; 

A prestação no valor de 460.000,00 €, foi paga com valores existentes em conta 

que á data apresentava saldo positivo.. 

A última prestação, no valor de 631.311,69 €, foi paga com a 1ª tranche do 

empréstimo n.º ... no valor de 750.000,00 €. 

 

Empréstimo n.º ... – 850.000,00 € 

 

Este empréstimo foi utilizado em duas tranches, no valor de 750.000,00 € e 

100.000,00 €, respectivamente.  
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Este empréstimo, tal como todos os anteriores, foi aberto sob a forma de “conta 

corrente caucionada até ao montante de 750.000,00 €”. 

 

1ª tranche no valor de 750.000,00 € 

 

Esta 1ª tranche, como já se disse, foi utilizada na liquidação da última prestação 

do empréstimo n.º ... no valor de 631.311,69 €. 

 

2ª tranche no valor de 100.000,00 € 

Em 15 de Novembro de 2004, este empréstimo foi amortizado em 100.000,00 €.  

Em 16 de Novembro foi creditada esta segunda tranche, pelo mesmo valor. 

À data do seu crédito, a conta apresentava saldo credor no valor de 125.520,11 €, 

pelo que esta entrada reforçou o saldo da conta. 

 

Liquidação do empréstimo 

Esta conta corrente foi liquidada em 08/03/2006, nas seguintes datas e valores: 

 
[…] 

 

 

Quando foi debitada a 1ª amortização da conta corrente caucionada, 100.000,00 

€, a conta apresentava saldo credor/positivo no valor de 230.020,11 €, suficiente para 

cobrir o seu débito.  

Nas prestações de Fevereiro, Maio e Novembro de 2005, no valor de 6.481,45 €, 

6.270,19 € e 8.474,78 €, respectivamente, a conta apresentava um saldo credor 

suficiente para suportar o seu débito.  

 

Quando a prestação de Agosto de 2005, no valor de 8.474,77 €, foi liquidada, a 

conta apresentava saldo negativo/devedor no valor de 59.221,52 €, pelo que o seu 

débito aumentou-o. 

 O saldo negativo, no total de 67.696,29 €, só foi regularizado após o crédito do 

cheque n.º ..., no valor de 68.000,00 € proveniente da conta ... n.º ..., titulada por BB. 
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A prestação liquidada em Fevereiro de 2006, no valor de 6.979,77 €, foi paga 

com uma entrada proveniente do investidor MM no valor de 25.000,00 €. 

O débito das duas últimas prestações, respectivamente no valor de 750.000,00 € 

e 2.518,74 € foi coberto com um novo empréstimo no valor de 1.000.000,00 €. 

 

 Empréstimo n.º ... – 60.000,00 € 

 

Este empréstimo foi concedido em 25/11/2005, pelo prazo de 30 dias, a qual foi, 

de imediato, levantada em numerário, pelo titular da conta, RR.  

Foi pago, em 23/12/2005, com recurso a um novo financiamento, no valor de 

250.000,00 €.  

 

 Empréstimo n.º ... – 250.000,00 € 

 

Este empréstimo foi concedido em 23/12/2005, pelo prazo de 30 dias e, como já 

se disse, foi utilizado no pagamento do empréstimo n.º ..., cujo capital e juros totalizou 

60.291,20 €.  

Permitiu também o levantamento, em numerário, de 108.500,00€ e a emissão do 

cheque n.º ... no valor de 78.000,00 €, depositado na conta … n.º …, titulada por ... 

Obras Públicas e Const. Civil, S.A.  

 

 

Liquidação do empréstimo 

O empréstimo foi liquidado em duas prestações, Fevereiro e Março de 2006, no 

valor de 2.500,00 € e de 249.236,45 €, respectivamente.  

A prestação de 2.500,00 € foi paga com um depósito em numerário no valor de 

3.000,00 €. 

A última prestação, no valor de 249.236,45 €, foi paga com um novo empréstimo 

no valor de 1.000.000,00 €. 

 

Empréstimo n.º ... – 1.000.000,00 € 
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Este empréstimo foi concedido em 07 de Março de 2003, pelo “prazo de três 

anos” do qual não foi paga nenhuma prestação, estando em dívida 1.183.748,56 € 

(capital e juros) 

 

Outros créditos e débitos 

 

Anos 2001 a 2006 

 

Créditos/Entradas 

CC, S.A. (2001 a 2003 e 2005) 72.632,84€ 

BB (2001 a 2005) 3.215.839,01€ 

V…F…, Lda. (2003 e 2004) 140.000,00€ 

… (2001 e 2002) 132.530,60€ 

… (2005) 139.989,60€ 

… (2005) 153.500,00€ 

… (2004)  50.000,00€ 

… S.A. (2004)  50.000,00€ 

RR (2004) 19.976,20€ 

…, Lda. (2001 a 2003) 1.405.365,79€ 

… (2001 a 2006) 137.852,79€ 

… (2005) 70.000,00€ 

… (2004) 15.000,00€ 

… (2002) 249.398,95€ 

… (2004) 444.750,00€ 

… (2002)  17.158,00€ 

… (2004 e 2005) 437.500,00€ 

… Holdings Group Limited (2005) 329.989,60€ 

… (2002 e 2004) 300.000,00€ 

… (2005) 215.000,00€ 

… (2001) 4.239,78€ 

…, Lda. (2002) 580.000,00€ 



S. R. 
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 

1473 
 

… (2002) 52.500,00€ 

… (2004) ... Ct.ª … 50.000,00€ 

… (2004) 130.000,00€ 

... n.º 1 (conta crédito habitação) (2005) 150.000,00€ 

 

Débitos/Saídas 

BB (2002 a 2005) 1.359.354,67€ 

CC, S.A. ( 2002 e 2004) 700.000,00€ 

… (2002 e 2004) 145.000,00€ 

… ( 2001 e 2002) 74.825.70€ 

RR (2001, 2002 e 2004) 214.247,63€ 

…, Lda. (2001 a 2003) ... Ct.ª …  1.500.215,01€ 

… (2005) 122.500,00€ 

… (2003 e 2004) 235.000,00€ 

… Obras Públicas S.A.(2005) 78.000,00€ 

…, S.A. (2003 e 2005) 161.214,12€ 

… (2004)  50.000,00€ 

… (2002) 99.760,00€ 

… (2001 a 2005) 178.018,81€ 

…, Lda.(2004 e 2005) 925.000,00€ 

…, Lda. ( 2002) 84.240,00€ 

… (2003) 10.000,00€ 

… (2002 a 2005) 259.300,00€  

… (2004) 25.000,00€ 

… ( 2004) 40.000,00€ 

… (2004) 50.000,00€ 

…, Lda. ( 2004) 118.824,63€ 

… (2005) 135.000,00€ 

… (2004) 110.000,00€ 
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Assim, entre 2001 e 2006, foram efectuados diversos levantamentos em 

numerário que totalizaram 2.062.507,65 €.  

Deste total, foi possível identificar, através do BI n.º …, inscrito no talão de 

levantamento ou rubrica nele aposta, que 1.165.257,65€ foi levantado por RR ao 

balcão da ... de Sintra.  

 

CC, S.A. 

 

As entregas à CC, S.A. totalizaram 700.000,00 €. Assim: 

 

2002 - 55.000,00 € (5.000,00 € + 50.000,00 €). 

2004 - 645.000,00 €, dos quais 265.000,00 € (125.000,00 € + 140.000,00 €) 

tiveram origem em financiamentos obtidos na ... e 230.000,00€ tiveram origem em III; 

O valor restante, 150.000,00 € (645.000,00 € - 495.000,00 €), foi coberto com o 

saldo que ficou na conta, após o crédito da 1ª tranche do financiamento n.º ..., ou seja 

83.720,11 €, e com um depósito, no valor de 250.000,00 €, com origem em NN. 

 

Os depósitos com origem em contas tituladas pela CC, S.A., totalizaram 

72.632,84 €. Assim: 

2001  3.017,73 €. Foi utilizado, conjuntamente com outros depósitos, na 

regularização do saldo devedor/negativo no valor de 16.295.022$00 (81.279,23 €). 

2002 - 10.000,00 €. Reforçou o saldo credor da conta, que após este depósito 

soma 233.819,50 €; 

2003 - 23.535,11 €, assim repartidos: 

 

Em Maio e Junho deste ano foram efectuados 3 depósitos cada um no valor de 

2.531,00€, os quais reforçaram o saldo credor da conta à data das entradas; 

O depósito efectuado em Julho, no valor de 2.531,00 €, foi utilizado para pagar a 

prestação de Agosto do empréstimo n.º ...; 

O depósito de 5.062,00 €, registado em Agosto, foi utilizado, conjuntamente com 

uma entrada no valor de 15.000,00 €, no pagamento do cartão de crédito e num 

levantamento em numerário; 
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Em Outubro, Novembro e Dezembro o depósito de valores totalizou 8.349,00 € 

(1.697,92 € + 2.421,27 € + 4.229,92 €), reforçou o saldo credor da conta, à data das 

entradas; 

 

2003 - 36.080,00 € assim repartidos: 

 

Em Outubro o depósito de 26.740,00 € foi utilizado na amortização parcial do 

empréstimo n.º …, no valor de 35.428,40 €; 

Os depósitos registados em Novembro e Dezembro, no valor de 4.000,00 € e 

5.340,00 €, respectivamente, reforçaram o saldo credor da conta, à data das entradas, 

não sendo possível relacionar cada uma destas entradas com as saídas registadas 

imediatamente a seguir; 

 

 INVESTIDORES 

 

ENTRADAS 

  

As entradas, com origem em valores provenientes de contas tituladas por 

investidores totalizaram 2.145.878,72 €, distribuídas pelas seguintes entidades e anos: 

 

NNN – 2005  469.979,20 € 

 

Este valor reparte-se pelos seguintes depósitos: 

30.000,00 € - Foi utilizado na cobertura do saldo devedor no valor de 7.160,67 € 

e permitiu efectuar um levantamento em numerário no valor de 20.000,00 €; 

 

329.989,60 €. Esta entrada regularizou o saldo negativo no valor de 9.603,62 €, 

permitindo ainda, liquidar a última prestação do empréstimo n.º ... (105.177,56 €), 

efectuar uma entrega a MM (100.000,00 €) e à ... S.A. (44.214,12 €), bem como um 

levantamento em numerário no valor de 30.000,00€.  
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Ficou em conta, 40.994,25 €, que além de ter sido utilizado na liquidação de 

algumas despesas bancárias e juros, reforçou o saldo credor da conta após a entrada de 

109.989,60 €, valor aplicado nos pagamentos abaixo indicados;  

Assim: 

 

109.989,60 €. Esta quantia reforçou o saldo credor, que, soma agora 149.035,67 €, o 

qual foi utilizado no pagamento de uma prestação do empréstimo n.º ... no valor de 

8.474,78 €, na emissão do cheque n.º ..., no valor de 32.200,00 € à ordem de ... SA, e 

num levantamento em numerário no valor de 70.000,00 €;  

 

UUU (2005) 70.000,00 €; 

 

Esta quantia reparte-se por dois depósitos realizados em Fevereiro de 2005, cada 

um no valor de 35.000,00 €; 

 

Destino desse montante: 

[…] 

 

 

 

Esses dois depósitos, em conjunto com o saldo da conta e outras entradas, foram 

utilizados na subscrição de títulos, em entregas a BB e a MM, num levantamento em 

numerário e numa transferência para a conta ... n.º .... 

 

OOO (2004 e 2005) 437.500,00 €; 

 

Este valor reparte-se por duas entregas nos seguintes anos: 

2004 - 125.000,00 €, subdivide-se em dois depósitos no valor de 50.000,00 € e 

de 75.000,00 €. 

 

Assim, entrada e a destino desses dois valores: 

[…] 
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O saldo devedor, no valor de 466.986,67 € teve origem na amortização do em-

préstimo n.º … no valor de 460.000,00 €. Assim, o depósito de 50.000,00€ foi 

aplicado na regularização parcial deste saldo. 

O depósito de 75.000,00 €, reforçou o saldo credor, que soma agora 

138.033,33€, o qual foi essencialmente utilizado no pagamento de duas prestações dos 

empréstimos n.º ..., no valor de 123.681,29 € e n.º ... no valor de 35.391,41 €. 

 

2005 – 312.500,00€. Está repartido por dois depósitos, respectivamente no valor 

de 150.000,00€ e de 162.500,00€.  

 

A quantia de 150.000,00 € foi entregue em Janeiro, reforçando o saldo credor, 

que soma agora 331.260,68 €. Este saldo foi parcialmente mobilizado na emissão de 

um cheque no valor de 225.000,00 €, depositado numa conta titulada pela IMO-…, 

Lda. 

Parte deste saldo liquidou também duas prestações dos empréstimos n.º ..., 

6.481,45 € e ..., 35.450,39 €. O saldo restante, 63.311,50 € ficou em conta; 

 

162.500,00 € - Esta quantia corresponde não só ao depósito de valores 

originários de contas tituladas por OOO, 102.500,00 €, mas também tituladas por A… 

M… S… (50.000,00 €) e S… S… C… (10.000,00 €).  

 

J...M...N...e S... (2004) 15.000,00 €; 

 

Esta quantia, depositada em Abril, reforçou o saldo credor que agora soma 

110.338,55 €. 

Porém, este saldo em conjunto com outras entregas, deu cobertura a saídas para 

F… e C… S…, cada uma no valor de 25.000,00 € e também uma saída no valor de 

700.000,00 € para a I...-H... Sociedade Imobiliária, Lda. que transformou o saldo 

credor/positivo em saldo devedor/negativo no valor de 633.193,30 €;  

 

J...J...O... (2002) 17.158.00 € 
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Esta quantia depositada em Janeiro, reforçou o saldo credor que soma agora 

275.917,39 €. 

 

NN (2002 e 2004) 300.000,00 € 

 

2002 – 50.000,00 €. O depósito desta quantia reforçou o saldo credor que, soma 

agora 147.968,81 €. O saldo foi utilizado na cobertura parcial do cheque n.º ... no valor 

de 300.000,00 €, depositado na conta ... n.º ..., titulada por BB. 

 

2004 – 250.000,00 €. Esta importância, depositada em Novembro, reforçou o 

saldo credor que, soma agora, 333.720,11 €. O saldo, em conjunto com duas entradas, 

no total de 46.300,00 €, permitiu a emissão de dois cheques, respectivamente no valor 

de 150.000,00 €, e 125.000,00 €, depositados em contas tituladas pela CC, S.A. e 

A...R...A...; 

 

P…M… (2001) 4.239,78 € 

 

O depósito desta quantia reforçou o saldo credor que, soma agora, 104.059,08 €; 

 

III (2004) 444.750,00 € 

 

Esta quantia reparte-se por quatro depósitos, respectivamente no valor de 

2.500,00 €, 2.250.00 €, 140.000,00 € e 300.000,00 €. 

As entregas no valor de 2.500,00 € e 2.250,00 €, reforçaram o saldo credor da 

conta à data das entradas; 

Depósito no valor de 140.000,00 €, em conjunto com outras entradas, regulari-

zou o saldo negativo/devedor no valor de 466.986,67 €.  

Entrada no valor de 300.000,00€. Destino deste valor: 

 

[…] 
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Donde, aquela quantia foi aplicada na emissão do cheque n.º ..., no valor de 

230.000,00 €, depositado na conta ... n.º ..., titulada pela CC, S.A. e na cobertura 

parcial do cheque n.º ..., no valor de 200.000,00 €, à ordem de J...A...C.... 

O valor do saldo, 151.774,63 €, proveio de um depósito de 130.000,00 € com 

origem na sociedade S...e P... (cfr. mapa anexo n.º 31 e ap. LVIII, fls. 33 e 34). 

 

J...E...P...L... (2002) 249.398,95 € 

Destino dessa quantia: 

 

[…] 

 

Esse valor, conjuntamente com outras entradas, foi utilizado na emissão de 

cheques, movimentados por RR, BB, A...dos S...A... e Estádio José Alvalade S.A. 

MM (2001 a 2006) 137.852,79 € 

Entre 2001 e 2004, as entradas totalizaram 12.852,79 € (1.745,79 € + 775,00 € 

+3.382,00 € + 6.950,00 €), as quais integraram o saldo da conta à data das respectivas 

entradas; 

 

2005 – 100.000,00€. Esta quantia foi utilizada na emissão de um cheque à ordem 

de A...M...S..., no valor de 50.000,00 €, na cobertura de um levantamento em 

numerário no valor de 40.000,00 €, efectuado por RR, e na emissão do cheque n.º ..., 

no valor de 10.000,00 €; 

 

2006 – 25.000,00 € - Esta verba foi aplicada na amortização dos empréstimos n.º 

..., em 2.500,00 € e n.º ..., em 6.979,77 €.  

O valor que ficou em saldo, após o pagamento de diversas despesas, ou seja 

16.686,28 €, foi utilizado na amortização parcial do financiamento n.º ...; 

 

SAÍDAS 

As saídas registadas nesta conta, depositadas em contas tituladas por investidores 

totalizaram 572.078,81 €; 
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Do total recebido dos investidores, 2.145.878,72 €, foram utilizados, 152.925,37 

€ (4.700,00 € + 48.225,37 €+100.000,00 €) em entregas a investidores. 

O valor restante, 419.153,44 € (572.078,81 €- 152.925,37 €), foi pago com 

recurso a verbas com outras origens, ou seja, com utilização de empréstimos e 

provenientes de BB. 

 

306º. 

Banco:  ... 2  

Conta n.º:  ... 

 

Período do extracto: 07/02/2006 a 31/12/2006 

Esta conta é titulada por FF e foi aberta em 07/02/2006.  

 

Origem e Destino dos Movimentos realizados de valor igual ou superior a 

1.000,00 €. 

[…] 

 

Entradas/Saídas 

[…] 

 

 

Esta conta serviu para obter um financiamento no valor de 1.000.000,00 €, a que 

correspondeu o valor líquido de 993.640,00 €, parte do qual utilizado na aquisição de 

um imóvel, já que 600.000,00 € entraram na conta … n.º …, titulada por … – Imóveis 

e Equipamentos, Lda. 

Para a conta ... n.º ..., titulada por M...A...B...dos S..., foram transferidos 

290.000,00 €. 

                                                           
2
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Até ao final de 2006, foram liquidadas 4 prestações do financiamento num total 

de 18.213,65 €, com valores provenientes da conta ... n.º ..., titulada por M...A...B...dos 

S..., num total de 24.500,00 €. 

 

307º. 

Banco: ... 3  

 

Conta n.º: ... (ex. ...) 

 

Esta conta foi aberta em 12/10/1995 e não regista movimentos a partir de 

31/12/2001, data em que o seu saldo se apresenta nulo. 

Origem e Destino dos Movimentos a débito/saída e a crédito/entrada de valor 

igual ou superior a 1.000,00 €. 

Assim: 

[…] 

    

                   

        (Quadro n.º 23) (cont.) 

 

[…]  

 

 Créditos/Entradas 

CC, S.A. 1.945,31€ 

Outros depósitos  23.443,50€ 

RR Ct.ª ... (1997 a 1999) 16.585,03€ 

Débitos/Saídas 

Banco ... (Liquidação de um financiamento) 43.277,86€ 

RR Ct.ª ... (1997 e 2000) 16.959,13€ 

Levantado em numerário 11.148,13€ 

Outras saídas 12.100,84€ 

   

Ano de 2001 

                                                           
3
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Neste ano, a conta foi movimentada a crédito, pela venda dos fundos de 

investimento que RR detinha na conta títulos associada à conta à ordem e debitada, 

pela transferência, dessa importância, ou seja 234.135,13 €, para a conta ... n.º ..., 

titulada pela CCL, Lda., movimento que encerrou a conta. 

 

 

308º. 

Banco: ... 4 

Conta n.º: ... 

 

Período do extracto: 01/01/2004 a 31/05/2004 

[…] 

 

Esta conta, titulada por RR, foi aberta em Janeiro de 2004 e encerrada em Maio 

do mesmo ano.  

 

Entradas e Saídas: 

[…] 

 

 

309º. 

Banco: ... 5 

Conta n.º: ... 

 

Período do extracto: 03/02/2004 a 14/05/2004 

[…] 

 

Esta conta, titulada por RR e FF, foi aberta em Fevereiro de 2004 e encerrada em 

Maio do mesmo ano.  

Origem e destino de todos os movimentos:  

                                                           
4
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[…] 

 

 

Donde, as duas entradas acima referenciadas provieram de contas tituladas por 

BB. 

A conta apenas foi movimentada a débito pelo cheque n.º ... no valor de 

19.976,20 €, depositado na conta ... n.º ... titulada por RR, quantia que encerrou a 

conta.  

 

310º. 

Banco: ... ... 6 

Conta n.º: ... (ex. Banco ... ...) 

 

Período do extracto: 01/01/1997 a 31/12/2004 

[…] 

 

Esta conta foi aberta em 24/05/1994 e é co-titulada por RR e FF. 

Origem e Destino dos Movimentos a débito/saída e a crédito/entrada de valor 

igual ou superior a 200.000$00 ou 1.000,00 €. 

 

Empréstimos 

RR tinha contratado com o Banco ... dois empréstimos à habitação, com os 

números ... e ..., cujo capital em dívida, totalizava, 10.178.333$00 (50.769,31 €) e 

14.055.800$00 (70.110,03 €).  

Em Março de 1999, RR, liquidou o capital e os juros destes dois empréstimos, 

tendo pago 120.007,28 € (50.403,03 € + 69.604,24 €). 

As verbas para os liquidar tiveram origem numa entrada no valor de 

28.000.000$00 (139.663,41€), proveniente da conta ... n.º ..., titulada por 

J...F...A...S.... 

  

                                                           
6
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Em 9 de Setembro de 1998, contratou um empréstimo identificado no extracto 

com o n.º ..., cujo valor líquido totalizou 49.749.688$00 (248.150,40 €).  

Este empréstimo, creditado 25 de Setembro, relaciona-se com a emissão, em 

10/09/1998, do cheque n.º ... no valor de 50.000.000$00 (249.398,95 €) depositado na 

conta ... n.º ..., titulada por BB. 

A última prestação do empréstimo, 171.285,76 €, foi paga em 29 de Setembro de 

1999, com uma entrada no valor de 40.000.000$00, (199.519,16 €), proveniente de 

contas bancárias tituladas ou movimentadas por MM. 

Assim:  

[…] 

 

Donde, também a entrada proveniente de M...F...C..., no valor de 49.879,79 €, 

foi, através do desconto do cheque n.º ..., transferida para a conta ... n.º ..., titulada por 

BB. 

 

Destino que BB deu às verbas provenientes dos dois cheques acima 

identificados: 

[…] 

 

Assim, o valor dos dois cheques provenientes da conta ... n.º ... tiveram os 

seguintes destinos: 

- GGGGG - 124.699,47 € 

- CC, S.A. - 177.636,90 € (74.819,68 € + 102.817,21 €) 

 

Relativamente à verba depositada na conta ... n.º ....., titulada pela CC, S.A., no 

valor de 102.817,21 €, esta foi integralmente reposta na conta bancária ... n.º ..., 

titulada por BB em 17/09/1998, ou seja dois dias depois.   

Dos 9 cheques utilizados na reposição desta importância, três estão emitidos à 

ordem de FFF e um à ordem de RR.  

Nenhum dos 4 cheques está endossado 7.  

                                                           
7
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Após este movimento de reposição, foram emitidos 4 cheques à ordem da CC, 

S.A., todos depositados na conta ... n.º ... que somaram 17.000.000$00 (84.795,64 €).  

Assim, o total transferido para a CC, S.A., a partir das duas entradas verificadas 

na conta ... n.º ..., totalizou apenas 159.615,32 € (74.819,68 € + 84.795,64 €). 

 

Outros créditos e débitos 

 

1997 a 2001 

Neste período, os créditos, incluindo os financiamentos obtidos, totalizaram 

6.676.661,91 €, com as seguintes origens: 

 

Créditos/Entradas 

CC, S.A. (1997 a 2001) 758.791,31€ 

BB (1998 a 2000) 760.292,69€ 

RR (1997 a 2001) 808.050,25€ 

CCL, Lda. (1999 a 2001) 1.023.533,28€ 

… (1999 e 2000) 328.901,29€ 

QQQ (1997) 49.879,79€ 

PP (2001) 498.797,90€ 

MM (1999 a 2001) 409.263,67€ 

J...F...A...S... (1998 e 1999) 364.122,46€ 

P...M... (1999 e 2000) 124.699,47€ 

M...F...C... (1998 e 2000) 124.699,47€ 

J...M...F... 80.306,46€ 

VVV (2000) 49.879,79€ 

F...R...S... (1997, 1999 e 2000) 109.735,54€ 

… (1999) 49.879,79€ 

… (2000) 49.879,79€ 

Móveis …, Lda. (1999) 41.150,83€ 

… (2000) 24.939,89€ 
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… (2001) 24.939,89€ 

Depósitos em numerário (1997 e 2000) 16.460,33€ 

Outros depósitos 352.048,25€ 

Venda de títulos 119.333,36€      

 

Débitos/Saídas 

Neste período, os débitos, incluindo o pagamento dos financiamentos, 

totalizaram 6.586.812,55 €, foram repartidos pelos seguintes destinos: 

CC, S. A. (1998 e 1999) 244.410,97€ 

BB (1997 a 2000) 1.174.699,05€ 

RR (1997 a 2001) 653.033,51€ 

CCL, Lda. (1999 a 2001) 240.541,73€  

PP (2000 e 2001) 723.256,95€  

MM (1999 e 2000) 335.965,32€ 

P...M... (2000 e 2001) 170.838,28€ 

VVV (1997) 49.879,79€ 

VVV (2000) 145.786,16€ 

… (2000) 109.735,54€ 

… (2000) 107.241,55€ 

… S.A. (1999 e 2000) 74.819,68€ 

NN (1997 a 1999 e 2001) 99.759,58€ 

…, Lda. (1999 e 2000) 51.126,78€ 

Direcção Geral do Tesouro (1999) 35.913,45€ 

M...F...C... (1997 a 1999) 59.855,75€ 

… (1997 a 1999) 72.325,70€ 

… (2000) 24.939,89€ 

… (1999) 8 18.954,32€ 

QQQ (1998 e 1999) 18.704,92€ 

… 133.836,84€ 

Outras saídas 580.286,19€ 

                                                           
8
 (Investidor entretanto falecido – Fls. 7320 a 7342 do 24º Volume) 
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Levantamento em numerário 154.125,16€ 

Liquidação c/caucionada – CCL, Lda. 124.699,47€ 

Subscrição títulos (1998 a 2000) 329.322,43€ 

Outras saídas                                                                                    580.286,19€ 

 

CC, S.A. 

Os depósitos com origem em contas tituladas pela CC, S.A., totalizaram 

758.791,31 €; 

Desse total, fazem parte 18 cheques, originários da conta ... n.º ..., no total de 

89.292,29 €, que são entregas de BB a RR 9. 

 

1997 – 109.580,91 €. Esta verba está dispersa ao longo do ano. Parte deste valor, 

foi aplicado em duas entregas, uma a D...M... (22.445,91 €) e outra a NN (12.469,95 

€). 

 

1998 – 301.667,98 €. Deste total saiu uma entrega por depósito, datado de 

10/11/1998, no valor e 1.250.000$00 (6.234,97€), com a emissão do cheque n.º ..., no 

mesmo valor, à ordem NN.  

 

1999 – 210.956,59 €. Estas entradas permitiram também liquidar, duas 

prestações do empréstimo n.º ....  

 

2000 – 120.624,30 €. Estas entradas participaram em transferências de valores 

para outras contas de RR e em entregas a investidores.  

 

2001 – 15.961,53 €. Este valor foi creditado logo no início de 2001. A conta 

apresentava saldo positivo, pelo que esta quantia reforçou o saldo,.  

 

CC, S.A. 

                                                           
9
 (Cfr Certidão - Integram a acção cível com o Nuipc 6438/05.0TVLSB – 1ª Vara Cível) 
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As saídas para contas tituladas pela CC, S.A., totalizaram 244.410,97 € e 

ocorreram nos anos de 1998 e 1999. 

Este total inclui um cheque, emitido em 1999, à ordem de BB, no valor de 

10.000.000$00, equivalente a 49.879,79 €, depositado na conta ... da CC, S.A., que 

não representa uma entrega de RR à CC, S.A., mas antes a BB e deste à CC, S.A. 

 

1998 – 169.591,29€. Corresponde à emissão de três cheques, respectivamente 

em Janeiro (19.951,92 €), Fevereiro (49.879,79 €) e Dezembro (99.759,58 €). O 

cheque datado de Dezembro foi coberto com um depósito no mesmo valor com 

origem numa entrega do investidor J...F...A...S...; 

 

1999 – 74.819,68 €. Esta saída corresponde à emissão de dois cheques, 

respectivamente no valor de 49.879,79 €, este emitido à ordem de BB, e outro de 

24.939,89 €. O valor deste último cheque, foi coberto com dois depósitos, um com 

origem na conta ... n.º ..., titulada pela CC, S.A. (12.496,95 €), o outro, originário de 

uma conta bancária titulada por ... (49.879,79 €). Parte do valor que permitiu a saída 

do cheque para BB teve origem em depósitos originários de contas tituladas pela CC. 

 

INVESTIDORES 

 

ENTRADAS 

As entradas nesta conta bancária, com origem em valores provenientes de contas 

tituladas por investidores totalizaram 1.611.366,61 €, repartidas pelos seguintes 

investidores e anos. 

Assim: 

  

VVV – 2000 49.879,79 € 

Destino dessa quantia: 

  

 

Essa quantia, em conjunto com outras entradas, foi utilizada por RR para pagar o 

cartão de crédito, efectuar entregas a MM, P...M..., J...J...O... e a A...de S...M.... 



S. R. 
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 

1489 
 

 

F...R...S...  109.735,54 € 

Este valor reparte-se por três entradas nos seguintes anos: 

 

1997 - 49.879,79 €.  

Corresponde a uma única entrada em 31/12/1997. Esta quantia reforçou o saldo 

credor que soma agora 10.804.437$20 equivalente a 53.892,31 €. 

 

1999 – 9.975,96 €. Esta importância, conjuntamente com uma entrada no valor 

de 23.692,90 €, originária de uma conta bancária titulada pela CC, S.A., permitiu a 

liquidação de uma prestação do empréstimo n.º ..., bem como, a emissão de um cheque 

no valor de 4.481,97 € depositado numa conta titulada por RR; 

 

2000 – 49.879,79 €. Esta quantia em conjunto com outras entradas foi utilizada 

por RR para efectuar entregas de dinheiro a A...de S...M..., P...M... e a J...J...O.... 

 

J...J...O... (2001)  498.797,90 € 

Entrada e destino da quantia acima referida. 

Assim: 

 

[…] 

 

Essa quantia permitiu fazer entregas de dinheiro a J...J...O..., P...M... e para 

liquidar a conta caucionada da CCL, Lda, bem como, a emissão de dois cheques 

bancários, à ordem de RR.  

 

J...F...A...S... (1998 e 1999)  364.122,46 € 

Este valor reparte-se por quatro entradas nos seguintes anos: 

 

1998 – 224.459,05 €.  

 

Entrada e destino dessa quantia: 
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[…] 

 

Os três cheques, em conjunto com duas entradas originárias de contas tituladas 

pela CC, S.A., permitiram regularizar o saldo negativo, transferir verbas para a CC, 

S.A., BB, QQQ e V...M...L...L.... 

 

1999 – 139.663,41€. Esta importância foi creditada em Março. RR utilizou-a 

para liquidar em definitivo o capital em dívida de dois empréstimos à habitação no 

total de 121.126,87 €; 

 

P...M... (1999 e 2000)  124.699,47 € 

Este valor reparte-se por duas entradas nos seguintes anos: 

 

1999 – 49.879,79 €. Esta quantia permitiu a cobertura do cheque n.º ..., neste 

mesmo valor, depositado na conta ... n.º …, titulada por BB; 

 

2000 – 74.819,68 €.  

Entrada e destino desse valor:  

[…] 

 

Assim, aquela importância em conjunto com o saldo da conta, permitiu a 

emissão de um cheque bancário, a transferência de valores para P...M..., MM e CC, 

Lda, bem como, dois levantamentos em numerário, o pagamento do cartão de crédito e 

uma transferência no valor de 8.479,56 €. 

 

QQQ (1997)  49.879,79 € 

Este depósito reforçou o saldo credor que passou para 11.984.056$00 (59.776,22 €). 

 

MM (1999 a 2001) 409.263,67 € 

Este valor reparte-se por diversas entradas nos seguintes anos: 
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1999 – 199.519,16 €. Esta quantia foi utilizada para liquidar o financiamento n.º 

250001 no valor de 171.285,76 €. 

 

2000 – 209.495,12 € (159.615,33 € + 49.879,79 €). 

Entrada e destino desses valores (conforme Relatório pericial nº 4 página 50):  

[…] 

 

As duas entradas, de 159.615,33 € e de 49.879,79 €, conjuntamente com o saldo 

da conta e de outros depósitos, permitiram a subscrição de títulos, efectuar entregas a 

VVVVVVVV, BB e a A...R...A..., transferir valores para uma conta bancária com 

sede na Ilhas Cayman.  

2001 - 249,40 €. Esta quantia reforçou o saldo. 

 

J...M...N...e S... (2000) 4.987,98 € 

Este depósito reforçou o saldo credor que passou para 3.921.139$47 (19.558,56 

€). 

 

INVESTIDORES 

 

SAÍDAS 

As saídas depositadas em contas bancárias tituladas ou movimentadas por 

Investidores totalizaram 1.398.404,84 €. 

Este total não inclui uma saída, em 2000, para VVV, no valor de 145.786,16 €, 

pois relaciona-se com a compra de um apartamento por parte de RR.  

Dois depósitos com origem em contas tituladas pela CC, S.A. deram origem a 

duas entregas a NN, no valor de 6.234,97 € e 12.469,95 €. 

Porém, em 1999 e 2000, algumas das entradas participaram, em conjunto com 

outros depósitos, em entregas de dinheiro a investidores, não sendo esse montante 

quantificável. 

Quanto aos valores originários de contas bancárias tituladas por investidores, 

897.836,21 €, estiveram envolvidos em entregas de dinheiro a investidores.  
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Deste valor apenas 284.314,80 € (274.338,84 € + 9.975,96 €), puderam ser 

directamente relacionados com entregas de dinheiro aos próprios. 

O valor restante, 1.095.385,12 € (1.460.642,35 € - 284.314,80 € - 12.469,95 € - 

6.234,97 €), foi pago com recurso a verbas com outras origens. 

 

Esta conta bancária deixou de apresentar movimentos a partir de 31/12/2001.  

Em 2002, o único movimento refere-se a um depósito no valor de 7,22 € que 

regula o saldo negativo, transitado do ano anterior. 

 

Entre 01/01/2003 e 31/12/2004 apenas é movimentada por despesas relacionadas 

com o envio, ao seu titular, do extracto bancário e creditado pelo valor de 

regularização do débito. 

 

A conta foi encerrada em 12/09/2006 10. 

 

311º. 

Banco:  ...-... – (Ex – ...) 11 

Conta n.º:  ... 

 

Período do extracto: 01/11/2001 a 05/07/2004 

Esta conta foi aberta em Novembro de 2001 e encerrada em Setembro de 2004, 

sendo titulada por RR. 

Origem e destino de todos os movimentos registados no extracto bancário. 

Assim (conforme Relatório Pericial nº 4 páginas 52 e 53):  

          

[…] 

 

Não existem entradas ou saídas, com origem/destino em/para contas bancárias 

tituladas pela CC, S.A..  

                                                           
10

 (cfr. autos NUIPC83/06.0 TELSB, Vol. 10, fls. 3316) 

11
 (Apenso CIX) 
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Os valores creditados, foram aplicados no pagamento de um empréstimo, cujo 

capital e juros, soma 70.736,17 €, e na cobrança de outros dois financiamentos, com as 

seguintes referências “Cob.Rec. ... e Cob.Rec....”, cujos débitos, totalizaram, pelo 

menos 56.205,02 € (17.670,35 € + 38.535,07 €).  

Houve uma entrada com origem no investidor J...P...L..., no valor de 8.584,00 €, 

utilizada na liquidação das diversas prestações dos empréstimos. 

 

312º. 

 

Banco: ... 12 

Conta n.º: ...  

 

Período do extracto: 03/10/1997 a 07/02/2001 

[…] 

 

Esta conta bancária foi aberta em 13/12/1996 e é co-titulada por RR e FF. 

O saldo da conta em 07/02/2001 apresenta-se nulo, não registando movimentos a 

partir desta data. 

Origem e Destino dos Movimentos realizados de valor igual ou superior a 

1.000,00 €. 

 

1997 a 2001 

As entradas, no montante de 2.730.279,84 €, tiveram as seguintes origens: 

 

Créditos/Entradas 

CC, S.A. (1997 a 2000) 901.519,84€ 

BB (1997, 1998 e 2001) 60.354,55€ 

RR (1998 a 2001) 417.061,87€ 

CCL, Lda. (1999) 19.951,92€ 

P...M... (2000) 74.819,68€ 

F...R...S... (2000) 24.939,89€ 

                                                           
12

 (Apenso XVI) 
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J...F...A...S... (1999) 29.927,87€ 

M...F...C... (1998) 24.939,89€ 

… (1998) 24.939,89€ 

Outras entradas  (1997 a 2001) 43.673,43€ 

Desconto de livranças (1997 a 1999) 808.052,59€ 

Venda de títulos (1999) 249.643,85€ 

 

Débitos/Saídas 

As saídas, no montante de 2.795.295,59 €, foram repartidas pelos seguintes 

destinos: 

 

CC, S.A. (1997) 49.879,79€ 

BB (1997 a 2000) 259.374,91€ 

RR (1997 a 2001) 284.072,15€ 

CCL, Lda. (1998 a 2001) 65.342,52€ 

J...F...A...S... (1999) 125.946,47€ 

… 33.918,26€ 

… (1998) 54.200,00€ 

… (1998 e 2000) 55.865,36€  

NN (1998
 
a 2000) 94.771,60€ 

…, Lda. 62.763,21€ 

QQQ (1998) 2.493,99€ 

MM (1998) 6.035,45€ 

Outras saídas (1997 a 2000) 89.730,34€ 

Pagamento/reforma livranças (1997 a 1999) 857.932,38€ 

Unicre (1998 e 1999) 114.441,76€ 

Subscrição de títulos (1999) 149.595,40€ 

Bilhetes do tesouro (1999) 99.753,18€ 

Levantamento em numerário (1998 e 2000) 54.368,97€     

 

Livranças 
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O desconto de livranças, como forma de financiamento, é anterior a Outubro de 

1997, pois o primeiro movimento do extracto faz referência ao débito da livrança n.º 

..., no valor de 10.000.000$00. 

Em 02/12/1997 e 22/12/1997, são apresentadas duas livranças a desconto, cada 

uma no valor de 10.000.000$00. 

O seu valor foi utilizado na emissão de vários cheques com os seguintes 

destinos: 

BB  24.939,89 € 

…, Lda (Aquis. Imóvel) 19.951,92 € 

CC, S.A. 49.879,79 € 

 

Quanto ao seu pagamento, uma delas foi paga com uma entrada em 05/06/1998, 

no valor de 10.000.000$00 (49.879,79 €), proveniente de uma conta titulada por RR.  

A outra foi liquidada em 28/01/1998 com uma entrada no valor de 

10.000.000$00 (49.879,79 €), com origem na conta ... n.º ..., titulada pela CC, S.A.. 

Em 1998 foram descontadas mais três livranças, no valor de 20.000.000$00 

(99.759,58 €), 10.000.000$00 (49.879,79 €) e 30.000.000$00 (149.639,37 €), em 

Abril, Junho e Dezembro, respectivamente.  

Estes financiamentos não tiveram como destino contas tituladas pela CC, S.A., 

embora se diga na proposta de desconto da livrança de 30.000.000$00 (149.639,37 €), 

que esta importância se destinava “a reforço de tesouraria da Universidade”, uma vez 

que o proponente se apresenta como “accionista da Universidade Independente com 

cerca de 25%”de capital 13. 

 

O pagamento destas três livranças foi realizado nas datas e da forma que segue: 

A livrança descontada em Abril, no valor de 20.000.000$00 (99.759,58 €), foi 

paga em Outubro de 1998. Parte da quantia utilizada na sua liquidação proveio da 

conta ... n.º ... titulada pela CC, S.A. 

                                                           
13

 (cfr. Apenso XVI, fls. 38). 
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A letra descontada em Junho foi paga em Outubro de 1998, com uma entrada no 

valor de 10.000.000$00 (49.879,79 €), com origem na conta ... n.º ..., titulada pela CC, 

S.A. 

A letra descontada em Dezembro de 1998 foi parcialmente reformada por duas 

vezes em 1999. Extinguiu-se em Outubro de 1999, com uma entrada proveniente do 

resgate de aplicações financeiras no valor de 30.010.662$00 (149.692,55 €). 

Donde, as livranças estão totalmente pagas, pese embora o valor do crédito não 

iguale o débito, pelo facto de não ser visível no extracto o desconto/reforma da letra 

n.º ..., o que aconteceu em momento anterior a 1 de Outubro de 1997. 

 

 Também, o total de 808.052,59 €, relativo ao crédito das livranças é muito 

superior ao acima exposto que totaliza 80.000.000$00 (399.038,32 €), pois o total 

engloba a reforma das livranças. O mesmo acontece com o apurado a débito. 

 

CC, S.A. 

O depósito de valores com origem em contas bancárias tituladas pela CC, S.A. 

totaliza 901.519,84 €. 

Esta soma engloba 16 cheques, no total de 59.780,92 €, que são entregas de 

dinheiro de BB a RR 14. 

Destino dado aos 901.519,84 €: 

 

1997 – 17.101,29 €. 

1998 – 479.973,26 €. Esta quantia está dispersa ao longo do ano. Esta 

importância participou na liquidação de livranças e em entregas a investidores. 

1999 – 280.244,61 €. Pelo menos parte desta quantia, ou seja 109.735,54 €, 

serviu para uma entrega neste mesmo valor ao investidor J...F...A...S.... 

Assim:  

[…] 

Quanto ao valor restante, 170.509,07 € (280.244,61 € - 109.735,54 €). Em Abril,  

foram efectuados dois depósitos no valor total de 9.282.63 € que foram utilizados em 
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 (Constam da Certidão da Acção Cível Nuipc 6438/05.0TVLSB – 1ª Vara) 
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duas entregas a NN no valor de 11.222,95 € e, em Junho, um depósito no valor de 

12.469,95 €, foi utilizado na reforma parcial da livrança de 30.000.000$00 

(149.639,37 €). 

2000 – 120.459,69€. Apenas é possível relacionar um depósito de 30.925,47€, 

em Julho deste ano, com uma entrega a NN no valor de 4.987,98€.  

As saídas para contas tituladas pela CC, S.A., totalizaram 99.759,58 €, as quais 

ocorreram em 1997 e 1998, cada uma no valor de 49.897,58 €. 

Estas duas quantias tiveram origem no desconto de duas livranças, no valor de 

10.000.000$00 (49.897,58 €) e 20.000,00$00 (99.759,58 €), respectivamente. 

 

INVESTIDORES 

 

ENTRADAS 

As entradas, no montante de 129.687,45€, com origem em contas bancárias 

tituladas ou movimentadas por investidores, estão repartidas pelas seguintes pessoas e 

anos: 

 

 P...M... (2000) 74.819,68 € 

Entrada e destino dessa verba (conforme Relatório Pericial nº 4, páginas 59 e 60: 

[…] 

 

 

Essa entrada reforçou o saldo da conta, que, em conjunto com outros depósitos, 

permitiu a emissão de diversos cheques depositados em contas movimentadas por RR, 

NN, CCL, Lda., L...F...C..., V...L..., BB, e um levantamento em numerário.  

 

F...S... (2000) 24.939,89 € 

Entrada e destino dessa verba (conforme Relatório Pericial nº 4, página 60): 

 
[…]           

  

Assim, esse valor associado ao saldo da conta foi utilizado por RR em pagamen-

tos ao próprio, à CCL, Lda., a V...M...L...L.., L...F...C... e num levantamento em 

numerário.  
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J...F...A...S... (1999) 29.927,87€ 

Esta quantia corresponde a dois depósitos. 

Assim (conforme Relatório Pericial nº 4, página 61): 

 

[…] 

 

As duas entradas regularizaram o saldo negativo, permitindo também efectuar 

uma entrega de dinheiro ao próprio investidor, outras a RR e a A...dos S...C..., e ainda 

a liquidar o cartão de crédito. 

 

SAÍDAS 

As saídas depositadas em contas bancárias tituladas ou movimentadas por 

investidores totalizaram, pelo menos, 229.247,51 €. 

Esta verba corresponde a entregas a MM (6.035,45 €), QQQ (2.493,99 €), NN 

(94.771,60 €) e J...F...A...S... (125.946,47 €). 

O destino dado por RR, aos valores creditados originários de contas tituladas 

pela CC, S.A. e por investidores, conclui que 124.699,48 € tiveram origem nestas duas 

fontes de receitas. 

Esta quantia corresponde a duas entregas a NN cada uma no valor de 4.987,98 € 

e duas a J...F...A...S... no total de 114.723,52 € (109.735,54 € + 4.987,98 €). 

Quanto ao valor restante 104.584,03 € (229.247,51 € - 124.699,48 €), não foi 

possível identificar a origem de todas das verbas utilizadas nestas entregas de dinheiro. 

 

313º. 

Banco: ... ... 15 

Conta n.º: ... 

 

Período do extracto: 03/07/1998 a 16/10/2002 

Esta conta foi aberta em 03/07/1998 e encerrada em 16/10/2002, sendo co-

titulares, RR e FF. 
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Origem e Destino dos Movimentos realizados de valor igual ou superior a 

200.000$00 ou 1.000,00 €. 

[…] 

 

Assim: 

 

Empréstimos 

Em Setembro de 1999, obteve dois financiamentos, referenciados no extracto 

com o descritivo “... n.º ...” no valor de 99.155.356$00 (494.584,83 €) e “... n.º ...” no 

valor de 39.643.956$00, (197.743,22 €), através do banco ...-..., anteriormente desi-

gnado por ..., no total de 138.799.314$00 equivalente a 692.328,05 €. 

Esta quantia foi utilizada na emissão de diversos cheques depositados em contas 

bancárias tituladas com os seguintes destinos: 

RR (... n.º ...) 154.627,35€ 

RR (... n.º ...) 209.302,78€ 

BB (...) 249.398,95€  

 

 Outros créditos e débitos 

 

1998 a 2002 

As entradas, no montante de 4.730.108,24 €, tiveram as seguintes origens: 

 

Créditos/Entradas 

CC, S.A. (1998 a 2001) 495.381,13€ 

BB (1999 a 2001) 540.830,36€ 

RR (1998 a 2001) 816.788,20€ 

CCL, Lda. (1998 a 2001) 484.582,16€ 

A...R...A... (2000 e 2001) 270.602,33€ 

F...R...S... (2001) 39.903,83€ 

J...J...O... (2000) 249.398,95€ 

…(2001) 99.759,58€ 

… (2000) 99.759,58€ 
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MM (2001) 119.711,50€ 

P...M... (2001) 21.198,91€ 

… (2000) 49.879,79€ 

Empréstimos (1999) 692.328,05€ 

Livranças (1998 e 1999) 204.195,42€ 

Outras entradas (1998 a 2001)                                                         335.724,60€   

Débitos/Saídas 

As saídas, no montante de 4.666.169,66€, foram repartidas pelos seguintes 

destinos: 

 

CC, S.A. (1999 e 2001) 336.688,58€ 

CC,S.A. (capital social 2000) 99.759,58€ 

BB (1999 a 2001) 957.691,96€ 

RR (1998 a 2001) 760.912,35€ 

CCL, Lda. (1999 a 2001) 513.876,58€ 

VVV (2001) 53.620,77€ 

MM (1999 a 2001) 25.912,55€ 

J...J...O... (2001) 114.723,52€ 

… (2001) 109.735,54€ 

… (2001) 24.939,89€ 

… (2001) 24.939,89€ 

L...F...C... (2001) 44.891,81€ 

M...F...C... (2001) 30.551,37€ 

NN (1999) 11.222,95€ 

P...M... (2001) 52.373,78€ 

... Ct.ª ...7 (2000) 74.819,68€ 

Regularização (2000) 448.918,11€ 

Depósito a Prazo (2000) 49.879,79€ 

Liquidação empréstimo (1999 a 2001) 125.853,80€ 

Livranças 204.198,67€ 

Outras saídas (1998 a 2001) 378.527,41€  
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O movimento registado a débito em 23/03/2000, no valor de 90.000.000$00 

(448.918,11 €) com o descritivo “regularização”, está relacionado com a emissão do 

cheque bancário …/.... 

 

Livranças 

O desconto de livranças, como forma de financiamento, inicia-se as seguir à 

abertura da conta, em 6 de Julho de 1998, com o crédito da livrança n.º ..., no valor de 

10.274.632$00 (51.249,65 €). 

Após a entrada desta importância é emitido o cheque n.º ..., no valor de 

10.000.000$00, (49.879,79 €) depositado na conta ... n.º ..., titulada por BB. 

Esta livrança foi liquidada em Outubro após um depósito no valor de 

10.000.000$00, (49.879,79 €) com origem na conta ... n.º ... titulada pela CC, S.A. 

No final de Outubro, foi descontada a livrança n.º ..., no valor de 20.554.963$00 

(102.527,72 €), a qual foi utilizada na emissão de dois cheques, cada um no valor de 

10.000.000$00 (49.879,79 €), depositados em contas bancárias tituladas por RR. 

Em Janeiro de 1999, esta livrança foi substituída por outra no valor de 

10.107.912$00 (50.418,05 €) com o n.º ... e a sua reforma, foi coberta, com o saldo 

existente na conta e um depósito no valor de 10.000.000$00 (49.879,79 €), com 

origem na conta ... n.º ... titulada por BB, sendo liquidada em Fevereiro de 1999. 

 

CC, S.A. /Saídas 

Os valores depositados com origem em contas tituladas pela CC, S.A., no total 

de 495.381,13 €, ocorreram nos anos de 1998 a 2001. 

Assim: 

 

1998 – 58.359,35 € (3.740,98 € + 49.879,79 € + 4.738,58 €).  

3.740,98 €, abriram a conta, tendo sido utilizados na cobertura de despesas com 

o desconto de livranças e numa transferência para FF. 

Como já acima se disse, 49.879,79 € foram utilizados para liquidar a livrança n.º 

....  

Os 4.738,58 € regularizaram o saldo devedor da conta que, anteriormente a esta 

entrada totalizava 8.908$00 (44,43 €).  
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O valor restante foi utilizado em diversos pagamentos por cartão de débito. 

 

1999 – 145.474,41 €. Correspondem a 22 depósitos de diferentes valores, 

dispersos ao longo do ano.  

A entrada ocorrida em 26/02/1999, no valor de 16.609,97 € permitiu a emissão 

de cheque a Móveis …, Lda. (5.486,78 €) e uma transferência para a CCL, Lda. No 

valor de 4.987,98 €. 

O depósito em 30/06/1999 no valor de 14.963,94 €, foi utilizado na regularização 

do saldo devedor no total de 1.378.235$00 (6.874,61 €), agravado pelo saque do 

cheque n.º … no valor de 1.345.000$00 (6.708,83 €), à ordem de MM. 

Parte deste valor, ou seja 4.987,98 €, foi transferido para a CCL, Lda. 

O depósito, registado em 03/10/1999 no valor de 39.903,83 €, foi integralmente 

transferido para a CCL, Lda. 

Quanto ao valor restante, 69.008,69 € (145.474,41 € - 14.963,94 € - 4.987,98 € - 

39.903,83 € -16.609,97 €), estão associados a depósitos com origens diversas.  

 

2000 – 124.948,87 €. Esta quantia está dispersa por seis depósitos de diversos 

valores, parte da qual destinou-se a: 

7 de Abril – 49.879,79 €. Foi aplicado na constituição do depósito a prazo n.º … 

no mesmo valor; 

5 e 18 de Maio – 57.112,36 € (32.172,46 € + 24.939,89 €), esta quantia, em 

conjunto com outras entradas, permitiu a emissão de diversos cheques depositas em 

contas tituladas por RR, CCL, Lda e BB. 

5 de Junho – 12.968,75 €. Esta entrada, em conjunto com um depósito no valor 

de 49.895,25 €, foi utilizada na subscrição de títulos e na transferência de 37.409,84 € 

para a CCL, Lda.; 

O valor restante, 4.987,97 € (124.948,87 € - 49.879,79 €- 57.112,36 € - 

12.968,75 €), corresponde a dois depósitos cada um no valor 2.493,99 €, efectuados 

em Dezembro deste ano. 

Esta importância reforçou o saldo credor. 
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2001 – 166.598,50 €. Esta quantia está dispersa por doze depósitos de diversos 

valores, parte da qual se destinou a: 

Janeiro – 22.445,91 €. Esta entrada permitiu a regularização do saldo devedor, 

no valor de 2.001.561$00 (9.983,74 €), devido à emissão do cheque n.º …, no valor de 

30.551,37 € à ordem de M...F...C...; 

O valor restante 144.152,59 € (166.598,50 € - 22.445,91 €) deu entrada em 

Fevereiro e Março, altura em que a conta apresentava saldos credores de valor 

elevado. 

 

CC, S.A. /Entradas 

Os valores saídos para as contas tituladas pela CC, S.A., no total de 436.448,16 € 

(137.169,42 € + 99.759,58 € + 199.519,16 €), ocorreram nos anos de 1999 a 2000. 

Assim: 

 

1999 – 137.169,42 €. Corresponde à emissão de três cheques, dois no valor de 

49.879,79€ e um de 37.409,34 €, cuja emissão está relacionada com três entradas no 

mesmo valor com origem na CCL, Lda. 

 

2000 – 99.759,58 €. Corresponde à emissão de um único cheque, cuja emissão 

está relacionada com uma entrada proveniente de J...M...S...G..., no mesmo valor. 

A entrega desta importância está relacionada com a realização de capital social 

(conforme a resposta ao artº 152º - cheque de 20.000.000$00); 

 

2001 – 199.519,16 €. Corresponde à emissão de um único cheque, parte do qual 

teve origem num depósito de 99.759,58 € do Gabinete Médico do Trabalho de MM; 

 

INVESTIDORES 

ENTRADAS 

As entradas com origem em contas tituladas por investidores, no montante de 

430.213,19 €, tiveram origem nos anos e seguintes investidores: 

 

J...J...O... – 2000  249.398,95 € 
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Em 06/03/2000, data em que é registado o depósito desta quantia, a conta 

apresentava um saldo credor no valor de 63.195.168$00 (315.216,17 €), pelo que esta 

verba reforçou o saldo, que passou a somar 113.195.168$00 (564.615,12 €).  

Parte deste valor, ou seja 149.639,37 €, foi utilizado para emitir um cheque 

depositado na conta B... n.º ..., titulada por BB e efectuar uma transferência no valor 

de 74.819,68 €, para a CCL, Lda. 

O valor restante, foi utilizado conjuntamente com um depósito no valor de 

149.639,37 €, com origem na CCL, Lda., para regularizar o cheque bancário n.º …/... 

no valor de 448.918,11 €. 

 

F...S... – 2001  39.903,83 € 

Esta importância reforçou o saldo credor da conta.  

 

MM – 2001  119.711,50 € 

Esta importância corresponde a dois depósitos, respectivamente no valor de 

19.951,92 € e 99.759,58 €. 

A entrega em Fevereiro de 2001 de 19.951,92 €, reforçou o saldo credor exis-

tente na conta no momento anterior ao seu depósito 

O depósito em Março de 2001 de 99.759,58 €, reforçou também o saldo credor. 

Esta quantia em conjunto com outras entradas participou na transferência de 

199.519,16€ para a CC, S.A. 

 

P...M... – 2001 21.198,91 € 

Esta verba corresponde a quatro depósitos registados em 2001.  

 

SAÍDAS 

As saídas para contas tituladas ou movimentadas por investidores, no montante 

de 257.853,57 €, foram repartidas pelos seguintes investidores e anos: 

 

VVV – 2001  53.620,77 € 

A verba para efectuar esta entrega de dinheiro teve origem num depósito no 

mesmo valor, originário de uma conta bancária titulada pela CCL, Lda; 
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NN – 1999 11.222,95 € 

Esta importância foi coberta com valores provenientes da conta ... n.º ..., titulada 

por BB. 

 

J...J...O... – 2001  114.723,52 € 

Foram emitidos quatro cheques, a J...J...O..., dois no valor de 9.975,46 € cada e, 

os outros dois no valor de 59.855,75 € e de 34.915,85 €.  

O cheque de 59.855,75 € foi pago com verbas originárias de contas bancárias 

tituladas por RR. 

Já o saque do cheque no valor de 34.915,85 € foi coberto com uma entrada 

proveniente da conta ... n.º …, titulada por BB.  

 

P...M... (2001) 52.373,78 € 

Esta quantia corresponde à emissão de três cheques, cada um no valor de 

17.457,93 €, movimentados em Março, Junho e Setembro de 2001. 

O montante necessário ao saque do cheque emitido em Setembro é originário de 

uma conta bancária titulada pela CCL, Lda.  

 

MM (1999 a 2001) 25.912,55 € 

Em 1999 MM recebeu de RR, 13.991,28 €, em duas parcelas, respectivamente 

no valor de 6.708,83 € e 7.282,45 €.  

O cheque no valor de 6.708,83 € foi coberto com uma entrada com origem na 

conta B... n.º ..., titulada pela CC, S.A. 

A verba necessária à emissão do cheque n.º ... no valor de 7.282,45 € é 

proveniente de dois empréstimos. 

Em 2000, RR transferiu para a conta ... n.º ..., titulada por Gabinete Médico do 

Trabalho, Lda., de MM, 6.933,98 €. 

Esta quantia teve origem num depósito de 14.963,94 €, proveniente da conta ... 

n.º ..., titulada por RR. 

Em 2001 MM recebeu 4.987,98 €. 
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314º. 

Banco: ...-... 16 

Conta n.º ... 

 

Período do Extracto: 16/08/2006 a 05/03/2007 

Esta conta é titulada por FF, casada com RR e foi aberta em Agosto de 2006, 

mantendo-se activa.  

Origem e Destino dos Movimentos realizados de valor igual ou superior a 

1.000,00 € (conforme relatório pericial nº 4 página 72).  

 

[…] 

 

Assim: 

 

[…] 

 
 

Ano de 2005 

 

Créditos/Entradas 

... 129.291,06 € 

Depósito em numerário  15.000,00 € 

 

Débitos/Saídas 

Outras saídas 69.380,85 €     

Tapeçarias … 51.200,00 € 

… 2.000,00 € 

…, S.A. 15.817,69 € 

 

Ano de 2006 

 

Créditos/Entradas 
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Sporting Club de Portugal 168.000,00 € 

(cheque emitido à ordem de Dignidade e Firmeza, Lda.) 

D…e F…, Lda. 960.000,00 € 

O crédito, no valor de 960.000,00 €, teve origem na venda de 400.000 acções do 

Sporting SAD, detidas por M...A...B...S..., à sociedade “..., S.A”, valor creditado na 

sua conta ...-... n.º .... 

 

Débitos/Saídas 

... 900.000,00 € 

Levantamentos em numerário                                                 87.500,00 € 

O valor da venda das 400.000 acções da Sporting SAD circulou por diversas 

contas bancárias, ficando 900.000,00 € na conta ... n.º ..., titulada por M...A...B...S.... 

 

                                                         315º 

Assim: 

Nas 10 contas bancárias, tituladas ou movimentadas por RR, no período compre-

endido entre 01/01/1997 a 31/12/2006, os créditos/entradas identificados totalizam 

32.414.641,63 € e os débitos/saídas, 32.325.757,99 €. 

 ENTRADAS 

Por origem, os valores mais relevantes depositados naquelas contas são os 

seguintes 17: 

CC, S.A.                   2.448.277,41€ (2.327.723,77 € + 120.553,64 €) 

Este valor inclui 16 cheques, no total de 82.064,02 €, emitidos à ordem de RR e 

de FF 18. 

                                                           
17

 (Verificados naquelas contas e  vários outros documentos) 

18
 (Mencionados na Certidão da acção cível - Proc nº. 6438/05.0TVLSB os quais não foram 

depositados nas dez contas analisadas) 
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Inclui também 3 cheques, datados de Novembro e Dezembro de 1996, no total de 

11.636,95 €. Dois estão emitidos ao portador e têm inscrito no seu verso o n.º ... - 

conta ... (ex. Banco ...), número da conta titulada por RR. O terceiro cheque está 

emitido em nome de RR e foi depositado na conta ... n.º 151/650001.5,. 

 

Inclui ainda os 7 (sete) cheques, no valor total de 120.553,64 €, em baixo 

identificados: 

- No dia 1 de Julho de 1997, o cheque nº. ..., no valor de € 2.556,34, cujo 

beneficiário foi, A...S...C... – pai de RR (fls. 14.440); 

- No dia 16 de Julho de 1997, o cheque nº. ..., no valor de € 24.939,98, cuja 

beneficiária foi, NN – irmã de RR (fls. 15.699); 

- No dia 17 de Setembro de 1997, o cheque nº. ..., no valor de € 1.745,79, cujo 

beneficiário foi, M...M...F...C... (fls. 14.443); 

- Nos dias 13 de Novembro de 1997 e 10 de Dezembro de 1997, os cheques nºs. 

… e …, no valor de, € 4.464,24 e € 14.779,38, respectivamente, cuja beneficiária foi, 

... (fls. 14.445 e 14.446), 

- Nos dias 6 de Outubro de 2004 e 8 de Novembro de 2004, os cheques nºs. … e 

…, no valor de € 36.034,00, cada um, num total de € 72.068,00, cujo beneficiário foi, 

... (fls. 14.546). 

Com a entrada desta quantia fizeram-se as seguintes entregas aos seguintes 

investidores: 

 

... - 109.735,54€  

NN – 23.692,90€   

MM – 6.708,83€  

INVESTIDORES 5.684.744,10 €  
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Este valor engloba as entradas registadas na CCL, Lda. no total de 659.735,39 €, 

bem como os cheque emitidos pelos investidores à ordem de RR, depositados em 

contas tituladas por BB, no total de 699.278,74 €. 

No entanto, algumas dessas entregas foram utilizadas por RR para efectuar 

também entregas a BB. 

BB 8.203.485,69 €  

Aquele total foi encontrado da seguinte forma: 

Entradas c/origem em contas tituladas por BB 4.592.316,61€ 

Entradas c/origem em contas tituladas pela V…F…, Lda. 145.000,00€ 

Saídas das contas tituladas por BB para a CCL, Lda. 1.180.264,78€ 

Saídas das contas tituladas por BB, para contas tituladas por diversas entidades 

(cheque à ordem de RR) 587.364,39€ 

Saídas das contas tituladas por BB, para contas tituladas por investidores (cheque 

à ordem de RR) 1.698.539,92€ 

 Total - 8.203.485,69 € 

FINANCIAMENTOS 

RR obteve os seguintes financiamentos junto das seguintes instituições 

bancárias: 

[…] 

 

Assim, do total de 6.974.997,79 € do financiamento obtido, apenas foi 

transferido para a CC, S.A., 265.000,00 €; 

 

 SAÍDAS 
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Por destino, os valores mais relevantes saídos das mesmas contas e 

verificados em documentos, são as seguintes: 

CC, S.A…………..2.205.378,29 € (1.830.378,29 € +375.000,00 €)  

Este valor inclui uma saída, no valor de 250.000,00 €, da conta ... n.º  ..., titulada 

pela CCL, Lda., por cheque à ordem da CC, S.A, depositado na conta ... titulada por 

BB. 

Este valor inclui também duas saídas no valor de € 375.000,00, cheques nºs  17... 

de 28.11.2002 titulado por RR, da conta do ... e o nº  ... de 18.12.2002, titulado 

também por RR, da conta do ..., emitidos  à ordem da CC mas depositados em contas 

de BB. 

Este valor não inclui uma saída, em 2000, no valor de 99.759,58€, relativa à 

realização, nesse ano, de capital social. 

INVESTIDORES          4.830.254,82 €  

Este valor foi encontrado da seguinte forma: 

Saídas em contas tituladas por RR…2.459.584,74€ 

Saídas em contas tituladas por CCL, Lda……………….672.130,17€ 

Saídas das contas tituladas por BB para contas tituladas por investidores     (cheque        

à ordem de RR)……………………...1.698.539,92€ 

 Total……………………………………………………...4.830.254,82€ 

Nos pagamentos a investidores não foi considerada uma saída no valor de 

145.786,16 €, em Novembro de 2000, para a uma conta titulada por VVV, pois esta 

relaciona-se com a venda de um apartamento a RR. 

BB 5.304.695,55€ 

Este valor foi encontrado da seguinte forma: 
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Saídas em contas tituladas por RR       3.501.691,04€ 

CCL, Lda.                                                                           654.026,30€ 

Entradas em contas tituladas por BB (cheques à ordem de RR)                                                                

1.024.278,74€ 

Três cheques  à ordem de BB dep. na CC,    124.699,47€ 

Total                                                                             5.304.695,55 € 

AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS 

Foram pagos na amortização dos financiamentos, por conta bancária e ano, os 

seguintes valores: 

[…] 

     

Na conta ... n.º ... ficou por liquidar 1.183.748,56 €, relativos ao capital e juros 

do empréstimo n.º … no valor de 1.000.000,00. 

Do financiamento solicitado na ... em 2006, foram liquidadas todas as prestações 

devidas até ao final do ano. 

 

OUTROS DADOS 

 

Entradas e saídas registadas nas contas tituladas por RR, relativamente às 

seguintes entidades, CC, S.A., BB, DDD, BBBBB, EE, EEE, BBB e XXX.         

[…] 

Assim, a diferença entre as entradas e as saídas destas contas para as contas 

bancárias tituladas pela CC é contabilisticamente favorável a esta sociedade e 

totaliza o montante de 242.899,06 €. 

Ou seja, as entradas nestas contas provenientes das contas da CC 

excederam em de 242.899,06 € as saídas destas contas para as da CC. 
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A diferença entre as entradas e as saídas, destas contas – tituladas ou 

movimentadas por RR - para contas bancárias tituladas por BB é 

contabilisticamente favorável a este último e totaliza o montante de 3.248.790,14 

€. 

Ou seja, as entradas nestas contas – tituladas ou movimentadas por RR - 

provenientes das contas de BB excederam em 3.248.790,14 € as saídas destas 

contas para as de BB.  

 

316º. 

CONTAS BANCÁRIAS TITULADAS POR: 

... 

Banco: ...-... 19 

Conta n.º: ... 

Período do Extracto: 01/01/2006 a 12/03/2007 

[…] 

 

Esta conta foi aberta em 06/01/2006, sendo inicialmente apenas titulada por 

M...A...B...S... e passando em 14/06/2006 a ser também titulada por FF e RR. 

Movimentos a crédito e a débito de valor igual ou superior a 1.000,00 €, no total 

de 1.756.657,74 € e de 1.568.668,37 €, respectivamente. 

 

Assim: 

[…] 

 

Período 2006 e 2007 (até 12 de Março) 

 

Créditos/Entradas 

CC, S.A. (2006) 12.000,00€ 

RR (2006) 425.000,00€ 
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Depósito em numerário (2006) 157.380,00€ 

FF (2007) 155.000,00€ 

... S.A. (2007) 959.972,06€ 

 

A entrada, no valor de 290.000,00 € com origem na conta ... n.º …, titulada por 

RR, é proveniente de um empréstimo obtido por este no valor de 1.000.000,00 €. 

 

Débitos/Saídas 

 

RR (2006) 44.500,00€ 

FF (2007) 132.291,06€ 

Depósito a Prazo (2006) 300.000,00€ 

Dignidade e Firmeza (2007) 960.000,00€ 

Levantamentos em numerário (2006 e 2007) 131.877,31€ 

 

Conta títulos n.º... - Acções da Sporting SAD 

 

Em Fevereiro de 2007, M...A...B...dos S..., detinha 400.000 acções da Sporting 

SAD, vindas do ..., nesta conta títulos, associada à sua conta à ordem. 

Em 14/02/2007 vendeu esses títulos de capital à sociedade ..., S.A., pelo valor 

unitário de 2,4 €, no total de 960.000,00 €, a que corresponde o valor líquido de venda 

de 959.972,06 €. 

Sendo este o percurso dado a esta quantia após a sua entrada na conta à ordem. 

 

Assim, conforme o mapa/esquema constante de fls. 68 do Relatório Pericial nº 4, 

que em seguida se transcreve:  

 

 

 

 

 
 Transferência em 23/02/2007 

 
 

… n.º … 

 

Valor líquido de venda das acções Sporting – 959.972,06€ 

… S.A. 

  

400.000 acções da Sporting SAD 

(compra as acções a Miguel Barros) 
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317º. 

 

Banco: ... 

Conta n.º: ... 

 

Período do Extracto: 27/02/2007 a 06/03/2007 

Esta conta foi aberta em 27/02/2007 e apresentava apenas um movimento a 

crédito/entrada, referente ao depósito do cheque n.º ..., no valor de 900.000,00 €, a 

qual teve origem na venda da acções da Sporting-SAD, já referida no Artigo anterior. 

 

318º. 

CONTAS BANCÁRIAS TITULADAS POR: 

III 

Banco: ... 20 

Conta n.º: ... 
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 (Apenso LIX) 

…, Lda. 

 

960.000,00€ 

Transferência em 26/02/2007 

FF  

… Ct.ª … 

 

960.000,00€ → Dividido em 3 tranches  
…  

 … n.º … 

 

25.000,00€ 

…  

… n.º … 

 

900.000,00€ 

35.000,00€ → Levantados em 

numerário 
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Período do extracto: 21/01/2004 a 02/04/2007 

Esta conta foi aberta em Janeiro de 2001 e é co-titulada por A...dos S...C... e 

L...P...de L...C.... 

Origem e Destino dos Movimentos realizados de valor igual ou superior a 

1.000,00 €. 

[…] 

 

Assim (conforme Relatório Pericial nº 4, páginas 75 e 76): 

 

[…] 

 

 

Os movimentos a crédito/entrada totalizaram 1.418.125,00 € e a débito/ saída 

1.401.826,52 €. 

 

Assim: 

 

Empréstimos:  

Empréstimo n.º ... - 250.000,00€ 

Destino do empréstimo 

Esta importância foi integralmente transferida, através do cheque n.º ..., para a 

conta bancária domiciliada no ... n.º ..., titulada por BB.  

Após o seu crédito na conta de BB, esta verba, foi de imediato utilizada na 

emissão do cheque n.º ..., à ordem de RR. Por sua vez, este cheque após endosso, foi 

creditado na conta B.... N.º ..., movimentada por J...E...B...P...L.... 

 

 

Assim, conforme o mapa/esquema constante de fls. do Relatório Pericial nº 4, 

que em seguida se transcreve:  
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Liquidação do empréstimo 

O capital e os juros deste financiamento, no total de 250.657,62 €, foram 

amortizados de uma só vez em 27/02/2004.  

Esta verba proveio de um depósito em numerário no valor de 25.000,00 € e do 

empréstimo n.º ... no valor de 225.000,00 €. 

 

Empréstimo n.º ... → valor 225.000,00€ 

Utilização do empréstimo 

Este empréstimo foi concedido em 27/02/2004 e regularizou o saldo negati-

vo/devedor, no valor de 223.082,67 €, originado pela liquidação, nesta mesma data do 

empréstimo n.º ... no montante de 250.657,62 €. 

Liquidação do empréstimo 

Também este empréstimo foi liquidado numa única prestação, de capital e juros, 

no total de 226.169,04 €. 

 

A verba necessária à sua liquidação proveio de uma entrada no valor de 

225.000,00 €, originária da conta ... n.º ..., titulada por III. 

(III – Conta ... n.º ... – Origem dos 225.000,00 €) 

 

Empréstimo  n.º …  250.000,00€ 

 

Chq. n.º … – 250.000,00€ 

 

BB – … n.º … 

Saldo inicial = - 12.799,58€ 

 

Chq. N.º 202714  250.000,00€ - à ordem de  Amadeu Carvalho  

 

…. 

Banif Ct.ª 405811277710 
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Anteriormente à emissão do cheque n.º ..., no valor de 225.000,00 €, foi 

realizado um depósito de igual montante, proveniente da conta ... n.º ..., titulada por 

DDD. 

(DDD – Conta ... n.º ... – Origem dos 225.000,00 €.) 

Parte desta verba, proveio do empréstimo n.º ..., no valor de 175.000,00 €. 

 O valor restante 50.000,00 € (225.000,00 € - 175.000,00 €) foi coberto com 

valores provenientes de diversas contas bancárias tituladas pela CC,S.A.  

Assim, conforme o mapa/esquema constante de fls. 78 do Relatório Pericial nº 4, 

que em seguida se transcreve:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empréstimo n.º ... → valor 60.000,00€ 

Destino do empréstimo 

Previamente ao crédito deste financiamento, a conta apresentava saldo ne-

gativo/devedor no valor de 3.422,88 €, pelo que parte do valor do empréstimo, foi 

aplicada na regularização deste saldo. 

Assim: 

[…] 

        

(fonte: mapa anexo n.º 38) 

06/04/2004 – Liquidação do empréstimo n.º … 

… - … n.º … 
 

Chq. n.º … – 225.000,00€ 

DDD - … n.º … 

Chq. n.º … – 225.000,00 

 

Empréstimo n.º 59042827915 – 175.000,00€ 

Diversos valores provenientes da SIDES, S.A. 
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Porém, outra parte do empréstimo foi utilizada na emissão do cheque n.º … no 

valor de 48.478,61€. 

O cheque, emitido à ordem do ..., foi visado pela .... 

 

Liquidação do empréstimo 

 

Desde a sua concessão e até 19/12/2004, o capital e os juros, no valor global de 

61.191,00 €, foi sendo liquidado em prestações constantes, tendo-se extinto em 

31/12/2004, nas seguintes datas e montantes: 

 

[…] 

 

As prestações dos meses de Julho, Agosto, Setembro e Outubro foram pagas 

com entradas em numerário. 

As restantes três prestações foram pagas com uma parte do empréstimo n.º … no 

valor de 500.000,00 €. 

 

Empréstimo n.º ... → valor 500.000,00 € 

Utilização do empréstimo 

A concessão deste empréstimo por parte da ... de Sintra a III ficou garantida pela 

constituição de uma primeira hipoteca sobre um imóvel descrito em escritura lavrada 

no dia 29 de Dezembro de 2004, no 15º Cartório Notarial de Lisboa 21. 

Este financiamento regularizou o saldo negativo/devedor no valor de 141.906,71 

€.  

Este saldo, teve origem na emissão, em 11/10/2004, do cheque n.º ... no valor de 

140.000,00 €, creditado na conta da ... n.º ..., titulada por RR.  

Destino dado à restante verba: 

[…] 
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 (cfr. Ap. LIX, fls. 36 a 43 e autos NUIPC 140/06.2JFLSB, Vol. 16, fls. 5308).  
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Donde, uma parte significativa do valor remanescente do empréstimo, ou seja 

358.093,29 €, foi utilizada no pagamento da última prestação do empréstimo n.º ..., no 

valor de 59.340,12 € e na emissão do cheque n.º ... no valor de 300.000,00 €, creditado 

na conta ... n.º ... titulada por RR. 

Conta ... n.º ... – Destino do cheque n.º ... no valor de 300.000,00 € 

Esta importância foi utilizada na regularização do saldo negativo/devedor 

existente à data de 31/12/2004 no valor de 296.070,84 €.  

O valor negativo do saldo deveu-se ao débito/saída do cheque n.º 281799203 no 

valor de 230.000,00 € depositado na conta ... n.º ..., titulada pela CC,S.A.  

 

Assim, conforme o mapa/esquema constante de fls. 82 do Relatório Pericial nº 4, 

que em seguida se transcreve: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11/10/2004 – Emite chq. … – 140.000,00€ 

Saldo =  -141.906,71€ 

30/12/2004 - Empréstimo  n.º 58012000728  500.000,00€ 

Saldo = 358.093,29€ 
 

 

 

RR – … n.º … 

A entrada reforçou o saldo credor – destino 

??? 

Liquida empréstimo n.º 52001507686  

RR – … n.º … 

Chq. n.º … –230.000,00€ 

300.000,00€ 59.340,12€ 

CC, SA  - … n.º … 
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Liquidação do empréstimo 

Em 02/04/2007, data do último movimento existente no extracto bancário, o n.º 

... não se encontrava totalmente liquidado, encontrando-se em dívida 587.230,24 € 

(capital e juros) cujas prestações deixaram de ser pagas desde 15 de Dezembro de 

2005. 

        

[…] 

 

Quanto às três prestações amortizadas do empréstimo n.º ..., foram liquidadas da 

forma que segue: 

15-03-2005 → 20.217,56€  

Esta prestação foi liquidada pelo depósito do cheque n.º ..., no valor de 25.000,00 

€ proveniente da conta ... n.º ..., titulada por BB.  

BB - ... Ct.ª ... –Origem dos 25.000,00€ 

A emissão do cheque n.º ..., pela importância de 25.000,00€, foi coberta pela 

entrada de 704.000,00 € proveniente da …, S.A.  

15-06-2005 → 21.125,96€  

Esta prestação foi paga com uma entrada, no valor de 32.650,00 €, proveniente 

da conta ... n.º …, titulada por BBB. 

20-09-2005 → 20.780,46€  

Esta prestação foi paga com diversas entradas com origem na CC, S.A. 8.500,00 

€, BB 7.300,00 €, e dois depósitos em numerário. 

 

319º. 

Banco: ... ... 22 

Conta n.º: ... 

Período do extracto: 29/09/1999 a 31/12/2005 

 

[…] 

Esta conta foi aberta em Setembro de 1999. 
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 (Conforme Apenso LIX-A) 
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Origem e Destino dos Movimentos realizados, a crédito/entrada e a débito/saída, 

de valor igual ou superior a 1.000,00 €. 

Assim: 

 

 

Ano de 2002 

Créditos/Entradas 

Depósitos em numerário 26.000,00€ 

Débitos/Saídas 

Saídas 27.064,76€ 

 

Ano de 2003 

Créditos/Entradas  

CC, S.A. 2.531,00€ 

Esta entrada teve origem na conta … n.º ….  

O cheque está emitido à ordem de RR. 

Foram depositados vários cheques com origens diversas, todos emitidos à ordem 

de CC, S.A. que somam 4.200,00 € (12 X 350,00 €).  

Débitos/Saídas 

Saídas 15.619,00€ 

 

Ano de 2004 

Créditos/Entradas 

DDD 225.000,00€ 

Como já se disse, parte desta verba proveio do empréstimo n.º ..., no valor de 

175.000,00 € e o valor restante, ou seja, 50.000,00 € teve origem em contas tituladas 

pela CC, S.A.. 

Também foram depositados diversos cheques emitidos à ordem da CC, S.A., 

num total de 3.150,00 €. 

Débitos/Saídas 

III 225.000,00 € 
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Esta importância foi depositada na conta ... n.º ..., titulada por III e aplicada na 

amortização do empréstimo n.º .... 

 

 

Ano de 2005 

Entrada do montante de 1.400,00€ titulado por cheques emitidos à ordem da CC, 

S.A.. 

 

320º. 

CONTAS BANCÁRIAS TITULADAS PELA: 

“CC – GESTÃO E INVESTIMENTOS, LDª” 

 

Banco: ... 23 

Conta n.º ..., ... 

 

Período do extracto: 07/02/2001 a 08/01/2007 

Esta conta foi aberta em Setembro de 1999. 

Origem e Destino dos Movimentos realizados, a crédito/entrada e a débito/saída, 

de valor igual ou superior a 5.000,00 € (entre Fevereiro.2001 e Junho.2002) e, a partir 

de Julho.2002, movimentos de valor igual ou superior a 15 000,00 €. 

Assim,conformeRelatórioPericialnº4,página87:                                                              

 […] 

          

Entre 2001 e 2003, RR (último movimento conhecido com RR é de 12.02.2003), 

entrega e recebe da CC, diversas quantias (conforme o que consta do Relatório Pericial 

nº 4, página 88), totalizando:       

[…] 
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A diferença entre as entradas e as saídas de RR para a CC e desta para ele é 

contabilisticamente favorável a esta sociedade no montante de 188.978,65 €, 

Ou seja, as entradas nas contas de RR provenientes de contas da CC 

excedem em 188.978,65 € (1.420.317,70 € - 1.231.339,05 €) as saídas destas contas 

para as da CC. 

Porém, muitas das verbas transferidas para RR, foram suportadas por 

empréstimos bancários obtidos pela CC junto da ... e as diversas transferências de 

valores para RR ocorrem imediatamente antes da entrada na conta da CC do valor do 

empréstimo bancário.  

 

Relativamente à CC 

O cheque nº. ..., movimentado em 12.06.2002, no valor de 250.000,00 €, está 

emitido à ordem da CC mas foi depositado por BB na sua conta ..., .... 

Entre 2001 e 2003, BB (último movimento conhecido com BB é de 17.01.2003), 

entrega e recebe da CC, diversas quantias. 

Assim (conforme o que consta do Relatório Pericial nº 4, página 88):      

          […]                                                                                    

A diferença entre as entradas e as saídas de BB para a CC e desta para ele é 

contabilisticamente favorável a BB no montante de 286.279,79 €. 

Ou seja, as entradas nas contas da CC provenientes das contas de BB 

excederam em 286.279,79 €, (786.279,79 € - 250.000,00 € - 250.000,00 €)  as saídas 

daquelas contas para as de BB. 

 

a) As quantias que a CC recebe de BB, destinam-se, em parte, para amortizar 

empréstimos 24. 
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b) Quanto às verbas que a CC entrega a BB, no total de 500.000,00 €, temos:  

O cheque nº. ..., de 15.05.2002, no valor de 250.000,00 € foi movimentado logo 

após uma entrega de RR à CC, de 250.000,00 €, também de 15.05.2002, 

O cheque nº. ..., de 12.06.2002, no valor de 250.000,00 € (emitido à ordem da 

CC) foi movimentado logo após a entrada de 250.000,00 € provenientes de um 

empréstimo bancário concedido à CC. 

Na mesma altura, BB fez entregas à CC de 226.200,00 € (corresponde à soma de 

três cheques depositados entre 07.06 e 17.06, de 2002) 

 

Valores entregues à CC provenientes de outras origens:  

(Investidores):  

                                                                 (€) 

[…] 

 

(Conforme Relatório Pericial nº 4, página 89)  

Os cheques provenientes de P...M... estavam emitidos à ordem de RR.  

321º. 

Conta n.º ...7, ... 

 

Período do extracto: 31/08/1999 a 30/12/2005 

 

Esta conta foi aberta em 31 de Dezembro de 1997, titulada pela CC mas 

movimentada pelos seus representantes legais, RR e FF. 

Origem e Destino dos Movimentos realizados, a crédito/entrada e a débito/saída, 

de valor igual ou superior a 7.500,00 €. 

Assim (conforme Relatório Pericial nº 4, página 90) 
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[…] 

Entre 1999 a 2001, RR (o último movimento de RR nesta conta é de 25.03.2002, 

com uma entrega de 5.000,00 €) entrega e recebe da CC, diversas quantias, (conforme 

Relatório Pericial nº 4, página 90): totalizando:    

 […]              

A diferença entre as entradas e as saídas de RR para a CC e desta para ele é 

contabilisticamente favorável a esta sociedade no montante de 681.205,70 €. 

Ou seja, as entradas nas contas da CC (594.221,53 €) provenientes das 

contas de RR foram inferiores em 681.205,70 €, às saídas (1.275.427,23 €) destas 

contas para as de RR. 

 

À semelhança do que se verificou na conta da ..., a CC também contraiu 

empréstimos bancários junto do ....   

Os empréstimos que deram entrada na conta da CC em 07.10 e 13.10, de 1999, e 

em 23.02, 26.09, de 2000, foram, de imediato, utilizados por RR e BB. Assim:  

Empréstimos: 

De 07.10.1999, de 40.000.000$00 (199.519,16 €); 

De 23.02.2000, de 50.000.000$00 (249.398,95 €); 

E de 26.09.2000, de 50.000.000$00 (249.398,95 €). 

Logo após a entrada destas quantias na conta da CC, elas foram, de imediato e na 

totalidade, transferidas para RR, conta ..., ....  

Empréstimo de 13.10.1999, no valor de 10.000.000$00 (49.879,79 €). 

Quando esta quantia entra na conta da CC, o saldo estava com um descoberto de 

9.951.456$00 (49.637,65 €), originado pela movimentação de um cheque no valor de 

249.398,89 € para BB.  
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Entre 1999 e 2001, BB entrega e recebe da CC, diversas quantias 

Assim e conforme os Relatórios Periciais nº 4, página 91, e também Relatório 

Pericial nº 3, na parte respeitante ao encontro de contas de BB e RR): 

[…] 

A diferença entre as entradas e as saídas de BB para a CC e desta para ele é 

contabilisticamente favorável a esta sociedade no montante de 49.580,81 €. 

Ou seja, as entradas nas contas da CC (199.818,14 €) provenientes de contas 

de BB foram inferiores em 49.580,81 € às saídas (249.398,95 €) destas contas para 

as de BB. 

a) Parte das verbas que BB entregou à CC serviram para esta pagar empréstimos, 

pagar letra e transferir verba para RR 25.  

b) Quanto à origem da verba destinada a BB de 249.398,95 € (a que corresponde 

apenas um cheque), foram utilizadas duas parcelas oriundas de entregas de MM 

(99.759,58 € + 99.759,58 €), mais um empréstimo bancário obtido pela CC, junto do 

..., de 49.879,79 €, de 13.10.99, já referido supra.  

Valores entregues e recebidos da CC com outras origens – Investidores:       

                                […] 

Parte da origem das verbas que suportaram a movimentação dos cheques da CC 

destinados aos investidores foi suportada pela entrada na conta da CC de quantias 

oriundas de desconto comercial (letras), oriundas de outras contas da CC (onde RR fez 

depósitos) e de MM.  

Quanto ao destino das verbas recebidas de investidores, não se destinaram à CC, 

mas a BB, e a MM.  

 

322º. 
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 (Relatório Pericial nº 4, Quadro XIIIA) 
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Conta n.º …, ... 26 

 

Período do extracto: 31/01/1999 a 15/10/2002 

Conta titulada pela CC. 

Origem e Destino dos Movimentos realizados, a crédito/entrada e a débito/saída, 

de valor igual ou superior a 25.000,00 €. 

Assim (conforme Relatório Pericial nº 4, página 93): 

[…] 

                                                                                                     

Entre 1999 e 2002, RR entrega e recebe as seguintes quantias (euros): 

                 […] 

                                                                                           

A diferença entre as entradas e as saídas de RR para a CC e desta para ele é 

contabilisticamente favorável a RR no montante de 418.303,31 €. 

Ou seja, as entradas nas contas da CC provenientes das contas de RR foram 

superiores em 418.303,31 € às saídas desta conta da CC para as de RR. 

Valores entregues e recebidos pela CC:  

        […]                                      

A diferença entre as entradas e as saídas da CC para a CC e desta para a 

CC é contabilisticamente favorável à CC no montante de 139.663,42 €. 

Ou seja, as entradas na conta da CC provenientes de contas da CC 

excederam em 139.663,42 € as saídas da conta da CC para as da CC. 

 

Assim:  

 

a) Quanto às entregas de valores da CC à CC: 
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Conta bancária da CC (origem) valor/data 

Ct ..., ...…………………24.939,89€ (07.05.99) 

Ct ..., Banco...           50.877,39€ (17.08.99) 

Ct ..., ...  .                 24.939,89€ (16.04.99) 

Ct ..., ...                199.519,16€ (8.4 a 17.12, 99) 

Ct ..., ...               13.966,34€ (15.12.00) 

 

Sobre a origem destas verbas, provenientes da CC:   

O cheque ..., no valor de 50.877,39 €, emitido sobre a conta ..., BP, da CC, 

encontra-se emitido à ordem da CC.  

Este cheque foi movimentado, em 18.08.1999, logo após a entrada de um 

financiamento bancário, no valor de 299.278,74 €, ou seja, o cheque que se destinou à 

CC foi suportado com verba do empréstimo bancário da CC, 

Quanto aos cheques emitidos sobre a conta ..., da …, da CC, quando são 

movimentados os cheques destinados à CC, a conta da CC estava, ou ficava, de 

imediato com saldo a descoberto. Não foi possível identificar a origem dos depósitos 

que regularizaram esses saldos a descoberto.  

  

Destino que a CC deu às quantias recebidas da CC,  

Pagou ou regularizou dívidas, por conta de letras, constituiu um depósito a prazo, 

suportou uma transferência bancária para RR e suportou levantamentos em numerário. 

Quanto à verba de 49.879,79 € destinada a RR, foi por sua vez utilizada para 

movimentar o cheque ..., no valor de 49.879,79 €, em 22.12.99, destinado à conta ..., 

da ..., da CC. 

 

b) Quanto às entregas de valores da CC à CC: 

 

Destino dos valores que se destinaram às contas da CC:  
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Dois cheques, que totalizam 74.819,68 €, ambos de 14.04.99, estavam emitidos à 

ordem de BB, mas destinaram-se à conta ..., da CC, que, por sua vez, apresentava, 

naquela data, saldos a descoberto (esta quantia destinou-se a regularizar os saldos 

negativos da CC); 

Um cheque, no valor de 49.879,79 €, de 24.11.99, estava emitido à ordem da 

CC, e foi depositado na sua conta ..., ....  

 

Quanto à origem dos valores que saíram da CC para a CC:  

Os cheques, destinados à CC, foram, imediatamente antecedidos do crédito de 

letras, ou seja, de financiamentos de curto prazo concedidos à CC.  

Em 2000, BB entrega e recebe da CC, as seguintes quantias (€):  

                […]                                                          

A diferença entre as entradas e as saídas de BB para a CC e desta para ele é 

contabilisticamente favorável àquela sociedade no montante de 107.820,15 €, ou 

seja, as entradas provenientes de contas de BB são inferiores em 107.820,15 € as 

saídas desta conta para as de BB. 

Nesta conta bancária não há movimentos de valores com investidores. 

 

323º. 

Assim: 

Nas contas bancárias da CC encontram-se diversos movimentos de valores com a 

CC, BB e investidores. 

Assim: 

Movimentos entre a CC e a CC, nos anos de 1999, 2000 e 2002 

A CC, através de diferentes contas bancárias, entregou à CC (conta ..., ...), em 

1999 e 2000, a quantia total de 314.242,68 €.  
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Deste total, 50.877,37 € são provenientes da conta ..., do Banco..., movimento 

realizado em 18.08.99 e foi suportado com verba do financiamento bancário obtido 

pela CC junto daquela entidade, em 03.08.99.  

As quantias entregues pela CC à CC, oriundas da sua ct ..., da ..., obrigam a 

conta a aumentar ou a ficar com saldo a descoberto logo após terem sido 

movimentados os cheques para a CC, 

As quantias que a CC recebeu da CC destinaram-se a pagar ou regularizar 

dívidas da CC por conta de letras, à constituição de um depósito a prazo e a uma 

transferência para RR (ct ..., ...). 

Por seu turno, a CC entregou à CC em 1999 e 2002, o montante total de 

299.879,79 €. Esta quantia total corresponde:  

49.879,79 €, cheque emitido à ordem da CC, e destinou-se à sua conta ..., ..., 

em 24.11.99. Esta quantia foi suportada com o crédito de uma letra na conta da CC.  

250.000,00 €, cheque emitido à ordem da CC, embora o seu beneficiário tenha 

sido BB, em 12.06.2002 (27). Esta quantia foi movimentada na CC logo após ter 

entrado a quantia de 250.000,00 € proveniente de um empréstimo bancário.  

A diferença entre os valores que a CC entregou à CC e os que recebeu é 

contabilisticamente favorável à CC em 14.362,89 €, ou seja, as entradas 

provenientes de contas da CC excederam em 14.362,89 € as saídas desta conta 

para as da CC. 

Movimentos de valores entre a CC e BB 

Entre 1999 e 2003, BB entrega à CC diversas quantias que no total somaram 

1.027.917,15 €. A CC utiliza essas quantias para amortizar empréstimos bancários, 

para pagar letras e efectuar transferências para RR. 
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 (Este cheque é tomado em conta no encontro de contas entre a CC e BB conforme Relatório 

Pericial nº 3) 
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Por seu turno, entre 1999 e 2002, a CC entregou a BB o total de 723.858,00€.  

Ou seja, dos quais, entre outros: 

 

- 74.819,68€, referem-se a dois cheques, de 1999, emitidos à ordem de BB, 

embora o beneficiário fosse a CC – recordamos que este cheque se encontra 

referido na resposta ao artigo 322º da acusação, supra, quanto á entrega de 

valores daquela conta (n.º 0..., ...28) da CC à CC. 

- 249.398,95 €, referente a um cheque de 1999. Esta quantia, foi suportada por 

dois cheques entregues à CC por MM (199.519,16 €) e por um empréstimo bancário 

(49.879,79 €). 

- 149.639,37 €, cheque ao portador de 2000, e 250.000,00 €, cheque emitido a 

BB, de 2002. Este cheque foi movimentado na CC logo após uma entrega de RR, no 

valor de 250.000,00 €.  

Movimentos de valores entre a CC e investidores:  

Há movimentos de valores de e para os seguintes investidores: 

 MM 29; 

J...E...P...L... 

P...M... 30 (através de dois cheques emitidos a RR) 

J...A...C... 

 J...F...A...S... 

NN 
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29
 (Cheque emitido a RR) 

30
 (Dois cheques emitidos a RR) 
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PPP.  

As verbas que permitiram suportar a movimentação de cheques para os 

investidores foram suportadas pela entrada de verba oriunda do crédito de letras, 

por valores oriundos de outras contas da CC e de MM.  

 

324º. 

CONTAS BANCÁRIAS TITULADAS POR: 

 

FFF 

 

Banco: ...-... 31 Conta n.º : ... 

 

Período do Extracto: 01/01/2000 a 31/12/2006 

 

 

Esta conta foi aberta em 29/10/1973 e FFF é o único titular. 

Origem e Destino dos Movimentos realizados de valor igual ou superior a 500,00 

€. 

Tendo em conta os movimentos registados neste período e a sua utilização, sub-

dividiu-se em dois períodos. A saber: 

                - 1º Período - Janeiro de 2000 ate 05/04/2006; 

- 2º Período - 06/04/2006 e 31/12/2006 (e conforme a resposta ao artº 60º da 

acusação). 

 

Esta conta, a partir de 06/04/2006, passou a ser provisionada com valores 

provenientes do pagamento de propinas e de outras fontes de receitas da CC, 

S.A.32.  

                                                           
31

 (Apenso XC) 

32
 (Assim, os cheques, maioritariamente de valor inferior a 1.000,00€ estão emitidos à ordem da 

CC, S.A. e têm origem num leque muito alargado de titulares de contas bancárias.Também, os 

extractos bancários deste período foram encontrados e apreendidos na Busca entre os 

documentos de suporte contabilístico da CC.) 
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Também as saídas registadas nesta conta e a partir desta data relacionam-se com 

pagamentos de despesas da sociedade CC.. 

 

Depois da Assembleia-Geral de 30 de Março de 2006, através da qual BB 

conluiado com FFF, afastou RR e o “Grupo dos Angolanos” da CC, FFF, de acordo 

com BB e HHH, passou a utilizar uma conta própria, como se de uma conta bancária 

da CC, se tratasse. 

Assim: 

Créditos/Entradas 

 

[…] 

 

Entre 2000 e 2005, esta conta registou essencialmente entradas de valor inferior 

a 500,00€ dado que acima deste montante os créditos apenas totalizaram 11.303,69 € 

(2.509,30 € + 1.910,38 € + 409,01 € + 6.475,00 €). 

Durante o ano de 2006, a conta passa a ter um movimento muito significativo de 

entradas, as quais, como se disse, têm origem em receitas da CC, S.A., e que foram 

geridas a partir daqui. 

As entradas identificadas com destino à CC totalizaram 638.694,46 €.  

Este valor inclui, 6 cheques originários de contas bancárias tituladas por BBB, 

no total de 17.134,00 €, pois 5 cheques estão emitidos à ordem de CC, S.A. e um ao 

portador, este com data de 13/04/2006, mais 4 cheques originários da conta bancária 

titulados pela “V…I…, Lda.”, no total de 9.845,00 €, também nas mesmas condições 

daqueles. 

Estes 10 cheques são entregas à CC, S.A. e não a FFF. 

Os depósitos, em numerário, somam 59.022,01 €, o qual configura, também, 

entregas à CC, S.A., resultante de valores pagos em dinheiro a esta sociedade por 

diversas entidades. 

Ficaram por identificar créditos/entradas no valor de 28.043,83 €, que também 

configuram receitas da CC, aqui creditadas. 
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Débitos/Saídas 

[…] 

                 

 

Donde, em 2006, a partir dos valores creditados nesta conta foram efectuados 

diversos pagamentos a fornecedores, prestadores de serviços e a colaboradores desta 

sociedade. 

O seu titular, em 2006, levantou a quantia total de 191.091,94 €, em numerário, 

que se destinou, em parte, para pagamentos de salários  e outra parte para depósitos 

em numerário efectuados na conta ... do B..., titulada pela CC. 

As saídas para BBB, no valor de 7.055,10 €, foram efectuadas através de cheque 

à ordem de BB, pelo que essas entregas são pagamentos efectuados por BB a BBB e 

não entregas da CC, S.A. a BBB.  

Relativamente às saídas para a sociedade “V..I…, Lda”, no valor de 7.720,00 €, 

através de cheque em nome de BB, são referentes a pagamentos de salários, por parte 

da CC a BB. Donde, esta importância, como se verá a final, não integrará o total 

apurado, relativo aos valores apropriados creditados nas contas de BB com 

origem nesta sociedade, assim como o quase igual valor creditado na conta de AA 

também referente a um pagamento de salário a BB, e em nome do qual ambos os 

cheques, de 3.840,00 € e 3.880,00 €, respectivamente, se encontram emitidos – 

conforme Relatório Percicial nº 5, página 29, e também a fls 66 do Apenso 10-I, 

ordem de BB de transferência de ordenado no valor de € 3.840,00, datada de 20 de 

Março de 2006, para a arguida.  

 

Esta conta bancária, em 06/04/2006, previamente à entrada de valores 

pertencentes à CC apresentava um saldo credor no valor de 1.187,99 €.  

No final de 2006 o saldo apresentava-se credor no valor de 7.101,13 €. 

Em 2007, FFF preencheu, assinou e entregou o cheque nº. ..., da conta nº. ..., por 

si titulada no ..., no valor de 6.320,91 € como sendo o valor sobrante e devido à “CC”, 

resultante do encontro de contas entre as entradas e as saídas de valores pertencentes 

àquela sociedade. 
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325º. 

 

Banco: ... 33 

Conta n.º: ... 

Período do Extracto: 27/03/2000 a 31/12/2006 

[…] 

 

Esta conta foi aberta em 19/10/1978 e FFF é o único titular. 

Origem e Destino dos Movimentos realizados de valor igual ou superior a 

1.000,00 €. 

Assim: 

Créditos/Entradas 

[…] 

 

O montante de 163.865,13 € é proveniente de uma pensão.  

Entre 2003 e 2006, FFF recebeu valores com origem em contas tituladas pelas 

CC, S.A., que totalizaram 51.142,57 €. 

Em 2005 e 2006 foram depositados nesta conta 14.476,63 € e 3.774,84 €, 

respectivamente, com origem em contas tituladas pela CC, S.A, por conta de salários 

pagos a FFF. 

 

Alguns dos cheques titulados pela CC, S.A. não estão emitidos à sua ordem mas 

à ordem de outras entidades, ou seja, de …, HHH, …, … e …. 

Débitos/Saídas 

[…] 

 

Em 2002 e 2003, foi transferido o montante de 4.236,50 €, para a conta ... n.º ... 

titulada pela CC, S.A.  

 

326º. 
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Assim: 

Foram identificadas duas contas bancárias domiciliadas respectivamente no ...-... 

e ...; 

 

...-... n.º ... 

Esta conta a partir de Abril de 2006, passou a ser gerida como uma conta 

bancária pertencente à CC, S.A (conforme as respostas aos artigos 60º e 324º da 

acusação). 

As entradas em 2006 totalizam 725.760,30 € com as seguintes origens: 

 

BBB (cheques à ordem de CC,S.A.)                        17.134,00€ 

V… I…, Lda.(cheques à ordem de CC,S.A.)                  9.845,00€ 

CC, S.A.                                                               175.000,00€ 

Diversos (propinas e outras receitas)                                      436.715,46€ 

Total (1)                                                                     638.694,46€ 

Dadas as características da conta este valor pertence à CC, S.A e foi gerido a 

partir desta conta: 

 

Outras entradas                                                         35.347,52€   

Depósitos em numerário                                            59.022,01€ 

Total (2)                                                                      94.369,53€ 

 

Total (1) + (2)                                                                    725.760,30€ 

Também os depósitos em numerário são resultantes de pagamentos à CC.  

 

Em 2006, as saídas totalizam 691.029,78 €. Assim: 

 

FFF                                                  191.091,94€ 

Levantamentos em numerário                        20.000,00€ 

CC, S.A.                                                    20.000,00€ 

Outras saídas                                                 47.249,66€ 

Total                                                             278.341,60€ 
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O valor, restante 412.688,18 € (691.029,78 € - 278.341,60 €) foi utilizado para 

pagar salários e a fornecedores de serviços da CC, S.A. 

 

... n.º ... 

Entre 2003 e 2006 as entradas com origem em contas tituladas pela CC, S.A. 

totalizaram 51.142,57 €.  

Entre 2002 e 2003, FFF transferiu para a CC, S.A. 4.236,50 €. 

 

327º. 

CONTAS BANCÁRIAS TITULADAS POR: 

BBBBB 

Banco: ... 34 Conta n.º: ..... 

 

Período do extracto: 12/08/2004 a 27/10/2004 

[…] 

 

Esta conta foi aberta em Agosto de 2004 sem o conhecimento e/ou 

autorização de BBBBB. 

Os movimentos a crédito/entrada totalizam 111.550,00 € e a débito/saída 

111.362,43 €. 

Assim (conforme relatório pericial nº 5, páginas 2 e 3): 

[…] 

 

Empréstimo n.º ..... - 47.500,00€ 

Destino do empréstimo 

O montante de 22.000,00 € foi transferido para a conta do ... n.º ....., titulada pela 

CC, S.A.. 
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 (Apenso LXII) 

12-08-2004 - Empréstimo ..... 

Valor: 47.500,00€ 
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O valor restante, 25.500,00 € (47.500,00 € - 22.000,00 €), foi creditado na conta 

do ... titulada por BB, permitindo a regularização do saldo devedor/negativo no valor 

de 24.812,22 €.  

 

Liquidação do Empréstimo  

O empréstimo foi liquidado em duas prestações no total de 48.556,26 € 

(42.500,00 € + 6.056,26 €), respectivamente em 30/09/2004 e 22/10/2004. A primeira 

prestação, como já se disse, foi paga com o depósito do cheque n.º …, no valor de 

50.000,00 € proveniente da conta ... n.º ..., titulada por RR.  

O valor restante, 6.056,26 €, foi liquidado com a entrada, em 22/10/2004, do 

cheque n.º ..., no valor de 9.750,00 € proveniente da conta ... n.º ... titulada por BB.  

Anteriormente à emissão do cheque, a conta ... n.º ..., apresentava saldo credor 

no valor de, 2.412,78 €, insuficiente para permitir o seu saque. Foi provisionada com 

uma entrada no valor de 50.000,00 € com origem na conta ... n.º ... titulada por BB, 

cujo saldo apresentava-se devedor no valor de 54.753,20 €.  

18-08-2004 - Saída 

BB – …  Ct.ª … 

 

Depósito  – Chq. n.º 1592751951 – 47.500,00€ 

 17-08-2004 - Transferência 

CC, S.A. - … Ct.ª … 

 

22.000,00€ 
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A conta ... n.º ..., apesar das inúmeras entradas de diferentes origens, só volta a 

apresentar saldo positivo em Março de 2005 após a entrada de 704.000,00 € 

provenientes da …, S.A.  

 

 

328º. 

Banco: ... S.A. 35  

Conta n.º: ... 

 

Período do extracto: 10/10/2002 a 31/12/2006 

 

[…] 

Esta conta foi aberta em 09.10.2002 e a titular é BBBBB. 

Origem e Destino dos Movimentos realizados de valor igual ou superior a 

1.000,00 €. 

Assim: 

Créditos/Entradas 

[…] 

  

 

As entradas provenientes da CC, S.A. totalizaram 5.000,00 €. 

Em 2005, esta conta recebeu transferências bancárias da conta ... n.º ..., titulada 

por EE, no total de 33.500,00 € e parte desse valor, ou seja, 30.000,00€, foram 

levantados por BB, em numerário, através do desconto ao balcão do cheque n.º …. 

 

329º. 

Banco: ...-... 36 

Conta n.º: ... 

 

Período do extracto: 26/05/2004 a 16/01/2006 
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Esta conta, titulada por BBBBB, foi aberta com 700 €  no dia 26 de Maio de 

2004 e encerrada em 16 de janeiro de 2006. 

Os Movimentos a crédito/entrada totalizaram 493.833,19 € e a débito/saída a 

mesma quantia, ou seja, 493.833,19 €. 

Assim (conforme Relatório Pericial nº 5, páginas 7 e 8): 

[…] 

 

 

Ano de 2004 

Esta conta foi aberta com 700 euros no dia 26 de Maio de 2004, com o objectivo 

de obter um financiamento no valor de 150.000,00 €, celebrado entre esta instituição 

financeira e BBBBB. 

No dia 31 de maio de 2004 nela foi creditada a importância de 149.322,00 € 

(valor líquido do financiamento n.º 50181216096) relativo ao empréstimo celebrado, 

que teve como avalista EE. 

O valor foi integralmente transferido para a conta ...-... n.º ..., titulada por EE, 

que o aplicou num depósito a prazo. 

Em 2004, foram pagas diversas prestações do empréstimo, capital e juros, no 

total de 91.525,66 €. 

Parte deste valor, ou seja, 84.578,16 €, foram pagos com entradas provenientes 

de diversas contas bancárias tituladas pela CC, S.A. 

O valor restante, 6.947,50 € (91.525,66 € - 84.578,16 €) foi pago com uma en-

trada no valor de 7.500,00 € proveniente da conta ... n.º ...5, titulada por DDD.  

Os valores creditados, com origem em rendimentos de títulos, no total de 

4.468,00 € (1.468,00 € + 3.000,00 €), foram integralmente transferidos para a conta ...-

... n.º ..., titulada por EE. 

Em 2004, o reembolso do empréstimo, no valor de 84.578,16 €, foi feito com 

valores provenientes da CC, S.A.. 

 

Ano de 2005 
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Neste ano as prestações do empréstimo, no total de 61.247,60 €, foram pagas 

com recurso a verbas provenientes da conta ... n.º ..., titulada por EE, num total de 

51.351,40 € e de duas contas tituladas por BB, num total de 8.077,66 €. 

Foi ainda creditada pelo resgate de títulos, quantia imediatamente transferida 

para a conta ... n.º ..., titulada por EE. 

 

Ano de 2006 

Neste ano, após a transferência, para uma conta titulada por..., do valor do 

reembolso e do rendimento de aplicações financeiras, a conta foi encerrada. 

 

330º. 

Banco: ...-... 37 

Conta n.º: 171901364 

 

Período do extracto: 01/01/2001 a 31/12/2006 

[…] 

 

Esta conta é titulada por BBBBB. 

Os movimentos a crédito/entrada totalizam 351.555,18 € e a débito/saída 

93.720,91 €. 

Assim: 

 
[…] 

             

 

Créditos/Entradas 

CC, S.A. (2000, 2003 a 2005)                                    14.141,12€  

BB                                                                           2.500,00€ 

Cheques sobre o estrangeiro (2001 a 2006)                     65.259,43€ 

Outras entradas  (2001 a 2006)                                    224.968,41€ 

FFF (2006)                                                          9.115,28€ 

Vencimentos (2003 a 2005)                                           15.581,76€ 
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Há entradas no valor de 224.968,41 €, cuja origem não foi possível identificar. 

Em 2006, os depósitos no total de 6.809,60 €, com origem na conta ... n.º ..., 

titulada por FFF, têm origem em valores pertencentes à CC, S.A pois esta conta 

passou, a partir de Abril de 2006, (conforme resposta supra ao artigo 60º da matéria 

provada,) a ser provisionada com valores provenientes do pagamento de propinas e de 

outras fontes de receitas da CC, S.A., pelo que estas entradas estão relacionadas com o 

pagamento dos respectivos salários. 

 

Débitos/Saídas 

BB (2001)                                                                     24.939,90€ 

Outras saídas (2001 a 2006)                                                    32.580,06€ 

Ordens de pagamento s/estrangeiro (2001)                             28.688,13€ 

 

331º. 

Assim: 

Foram identificadas quatro contas bancárias, domiciliadas respectivamente na ... 

de Sintra, ...-..., ...-... e .... 

Porém, como já se disse, a conta da ...  de Sintra foi aberta e movimentada à 

revelia de BBBBB. 

 

Em 2004, foi solicitado um empréstimo, junto da ... de Sintra, no valor de 

47.500,00 €, o qual foi pago com uma entrada no valor de 50.000,00 €, com origem na 

conta ... n.º ..., titulada por RR; 

O valor do financiamento, foi aplicado na CC, S.A., após ter passado pela conta 

... n.º ... titulada por BB. 

 

O saldo entre as entradas e as saídas de valores registadas nas contas 

movimentadas por BBBBB com origem/destino em CC, S.A e BB, são os seguintes: 

 

[…] 

Donde resulta que, a diferença entre as entradas e as saídas de e para contas 

tituladas pela CC, S.A é contabilisticamente favorável a esta entidade e totaliza 



S. R. 
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 

1543 
 

103.719,28 €, ou seja, as entradas provenientes da CC excedem em 103.719,28 €, 

as saídas destas contas para as da CC. 

Este montante não inclui, a entrega no valor de 47.500,00 €, provenientes do 

empréstimo contraído na ..., atendendo às já referidas características de utlização da 

conta da conta e ainda porque essa quantia passou pelas contas de BB, antes de ter 

entrado na conta titulada pela CC, S.A.  

Exclui também os valores creditados, identificadas como salários e os 6.809,00 

€, recebidos em  2006, através da conta ... n.º ..., titulada por FFF, atendendo às já 

referidas características de utilização da conta, nesse ano (conforme resposta supra ao 

artigo 60º da acusação). 

 

332º. 

CONTAS BANCÁRIAS TITULADAS POR: 

EE 

Banco: ... 38 Conta n.º: - … 

 

Período do extracto: 05/08/2004 a 18/01/2007 

 

[…] 

Esta conta foi aberta em Agosto de 2004 sem o conhecimento e/ou 

autorização de EE. 

Os movimentos a crédito/entrada totalizam 110.350,00 € e a débito/saída 

109.616,46 €. 

Assim: 

[…] 

 

 

Empréstimo n.º ... - 47.500,00 € 

Utilização do empréstimo 

                                                           
38

 (Apenso LXIV) 



S. R. 
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 

1544 
 

O capital emprestado estava garantido por uma livrança em branco, cuja 

assinatura do obrigado não foi aposta por EE, a qual nem teve conhecimento da 

abertura de tal conta em seu nome. 

O seu valor foi integralmente aplicado na CC, S.A., através do depósito do 

cheque n.º ..., na conta ... n.º ...... 

Liquidação do Empréstimo  

O capital e os juros, no valor de 48.652,66 €, foram na quase totalidade, cobertos 

por duas entradas, registadas em 30/09/2004, respectivamente no valor de 40.000,00 € 

e 7.500,00 €. 

 

Os 40.000,00 € são originários da conta ... n.º ..., titulada por RR.  

Os 7.500,00 € tiveram origem na conta ... n.º ....., titulada por BBBBB, (e aberta 

também sem o conhecimento desta, conforme resposta ao artigo 327º da acusação,) 

verba também oriunda da conta ... n.º ..., titulada por RR. 

 

333º. 

Banco: ... ... 39  

Conta n.º: ... 

 

Período do extracto: 02/01/2003 a 29/12/2006 

[…] 

 

Movimentos a crédito/entrada e a débito/saída de valor igual ou superior a 

1.000,00 €.  

Assim: 

 

            

 

Ano de 2003 

As entradas com origem em contas tituladas pela CC, S.A totalizaram 20.936,05 

€. 
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Para além desse montante, foi ainda depositada nesta conta, o montante de 

7.300.000$00 (36.412,25 €), titulado pelo cheque nº. …, datado de 30/09/1999, da 

conta ... n.º ..., titulada pela CC, S.A e emitido à ordem de “Prof. Doutor FFF”. 

 

334º. 

Banco: ... 40 

Conta n.º: ... 

 

Período do extracto: 01/01/2001 a 31/12/2006 

 

[…] 

 

O ano de abertura desta conta é anterior a 2001 e no início desse ano, apresenta 

saldo credor do valor de 504.401$00 (equivalente a 2.515,94 €). 

Movimentos a crédito/entrada e a débito/saída de valor igual ou superior a 

500,00 €.  

Assim: 

 

Créditos/Entradas 

As entradas, no montante total de 3.941.962,93 €, tiveram as seguintes origens:  

CC, S.A. (2001 a 2005) 376.496,53€ 

BB (2001, 2004 e 2005) 55.451,00€ 

DDD (2002) 40.000,00€ 

EE (2001 e 2002) 459.449,45€ 

… (2005) 110.000,00€ 

… (2005) 107.500,00€ 

Liquida dep. a prazo (2001,2002 e 2006) 236.742,75€ 

... de Ferreira do Alentejo (2006) 90.000,00€ 

Livranças/desconto/reforma (2003 a 2006) 2.396.892,20€ 

 

                                                           
40

 (Apenso XVIII) 



S. R. 
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 

1546 
 

Débitos/Saídas 

As saídas, no montante de 3.936.910,45 €, foram repartidas pelos seguintes 

destinos: 

CC, S.A. (2001 a 2004) 819.732,13€ 

BB (2001
 
a 2003) 133.928,00€ 

DDD (2002) 40.000,00€ 

… S.A. (2002 a 2004) 65.925,80€ 

…, Lda. (2003 e 2004) 107.118,86€ 

BBBBB (2005) 34.900,00€ 

Dep. a prazo (2001, 2002 e 2005) 236.742,75€ 

Subscrição de títulos (2001, 2005 e 2006) 267.825,68€ 

Juros (2003 a 2006) 85.783,06€ 

Livrança/reforma (2003 a 2006) 2.100,000,00€ 

 

Livrança 

EE propôs ao ... o desconto de uma livrança no valor de 300.000,00 €, cujo valor 

líquido totalizou 298.466,10 €, creditado no final de Maio de 2003. 

Esta livrança foi, até ao final de 2006, sendo sucessivamente reformada pela 

totalidade, daí que o seu movimento no extracto bancário a crédito some 2.396.892,20 

€ e a débito 2.100.000,00 €. 

Esta livrança foi liquidada em 17 de Fevereiro de 2007, data do seu próximo 

vencimento, a pedido da titular da conta, através dos fundos que, à data do seu 1º 

desconto ficaram cativos nesta instituição bancária. 

O valor ilíquido da livrança, ou seja 300.000,00 €, foi transferidos para a conta ... 

n.º ....., titulada pela CC, S.A. 

 

Outros movimentos 

A diferença entre as entradas e as saídas, com origem/destino de/para 

contas bancárias tituladas pela CC, S.A., é contabilisticamente favorável à titular 

da conta e totaliza 443.235,60 € (376.496,53 € - 819.732,13 €), ou seja, as entradas 

provenientes das contas da CC são inferiores em 443.235,60 € (376.496,53 € - 

819.732,13 €) às saídas desta conta de EE para as da CC. 
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Assim: 

[…] 

        

 

335º. 

Banco: ...-... 41 

Conta n.º: ... 

 

Período do extracto: 01/01/2001 a 31/12/2006 

[…] 

 

Nesta conta, EE é 1ª titular, sendo co-titulada por BBBBB e … .... 

Movimentos a crédito/entrada e a débito/saída de valor igual ou superior a 

1.000,00 €.  

Assim: 

 

Créditos/Entradas 

As entradas, no montante de 5.967.181,94 €, tiveram as seguintes origens:  

CC, S.A. (2003 e 2004) 553.248,85€ 

EE (2001, 2002, 2004 a 2006) 441.607,66€ 

BBBBB (2004 e 2005) 259.248,00€ 

BB (2004 e 2005) 60.838,57€ 

V...F..., Lda. (2004) 31.250,00€ 

Desconto/reforma/livranças (2002 a 2004) 1.055.956,67€ 

Resgate de títulos (2001 a 2006) 2.381.000,09€ 

Liquida Dep. a prazo (2002 a 2006) 302.227,88€ 

… (2002 e 2003) 156.177,12€ 

… (2003) 145.000,00€ 

Banco … (2003) 51.750,00€ 

... (2003 e 2005) 63.357,25€ 

Outras entradas (2001 a 2004) 265.527,69€ 
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... Ct.ª 12916214 (2001) 87.965,98€ 

 

Débitos/Saídas 

As saídas, no montante de 5.772.720,74 €, foram repartidas pelos seguintes 

destinos: 

CC, S.A. (2002 a 2003) 546.551,39€ 

BB (2004) 250.000,00€ 

EE (2004 a 2006) 150.750,00€ 

BBBBB (2001, 2003 e 2005) 112.831,01€ 

Dep. a prazo (2002 a 2005) 513.263,94€ 

Subscrição títulos (2001 a 2006) 2.678.035,39€  

Livranças (2003 e 2004) 1.065.802,13€ 

… (2003) 145.000,00€ 

… Vida (2005) 84.500,00€ 

PPRE (2004) 45.000,00€ 

Outras saídas 49.793,83€ 

… (2003) 42.397,82€  

Livranças 

Em 23/12/2002 foi descontada uma livrança no valor de 145.000,00 €, que 

permitiu a emissão do cheque n.º 112, no valor de 144.651,39 €, depositado na conta 

... n.º ..., titulada pela CC, S.A.   

Durante 2003, esta livrança foi sucessivamente reformada pela totalidade até à 

sua liquidação que ocorreu em 31 de Outubro. 

Nessa data foi subscrita a livrança n.º … no valor de 129.847,50 €, descontada a 

06/11/2003. Esta nova livrança, entre a data de desconto e a de liquidação, foi 

sucessivamente reformada parcialmente, ou seja em cada reforma foi paga uma parte 

da mesma, voltando o restante a ser suportado por outra livrança de valor inferior à 

original. 

As sucessivas reformas das duas livranças, fizeram com que a sua movimentação 

no extracto bancário a crédito tenha somado 1.055.956,67 € e a débito 1.065.802,13 € 

 

Outros movimentos 
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A diferença entre as entradas e as saídas com origem/destino, de/para 

contas tituladas pela CC, S.A. é contabilisticamente favorável a esta sociedade e 

totaliza 6.697,46 € (553.248,85 € - 546.551,39 €), ou seja, as entradas provenientes 

da CC excederam em 6.697,46 € (553.248,85 € - 546.551,39 €) as saídas desta 

conta para as da CC. 

Em 2004, EE entregou a BB 250.000,00 €, quantia que teve origem no resgate de 

títulos e na liquidação de diversos depósitos a prazo. 

 

336º. 

Banco: ...-... 42 

Conta n.º: … 

 

Período do extracto: 07/11/2000 a 31/03/2006 

[…] 

 

Movimentos a crédito/entrada e a débito/saída de valor igual ou superior a 

1.000,00 €.  

Assim: 

[…] 

 

337º. 

Assim: 

Foram identidicadas 5 contas bancárias tituladas por EE,, domiciliadas  respe-

ctivamente na ... de Sintra, ...-..., ...-..., duas contas, e .... 

 

A conta da ... de Sintra foi, como resulta da resposta ao artigo 332º da 

acusação, aberta e movimentada à revelia de EE. 

Em 2004, foi solicitado um empréstimo, junto da ... de Sintra, no valor de 

47.500,00 €, o qual foi pago com uma entrada no valor de 40.000,00 € com origem na 

conta ... n.º ..., titulada por RR. 
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O valor do financiamento, foi integralmente aplicado na CC, S.A., na conta ... n.º 

...... 

Entraram e saíram das contas de EE para a CC e para BB os seguintes 

montantes: 

[…] 

 

 

A diferença entre as entradas e as saídas de e para contas tituladas pela CC, S.A., 

é contabilisticamente favorável a EE e totaliza 426.689,84 €. 

Porém, a este valor terá que retirar-se a quantia de 47.500,00 €, atendendo às 

características da utilização da referida conta (cuja existência era desconhecida pela 

titular da mesma, conforme a resposta ao artigo 332ª da acusação), ao pedido de 

empréstimo e respectiva liquidação.  

Assim, a diferença é contabilisticamente favorável favorável a EE e totaliza 

379.189,84 € (426.689,84 € - 47.500,00 €), ou seja, as entradas provenientes das 

contas da CC são inferiores em 379.189,84 € (426.689,84 € - 47.500,00 €) às saídas 

destas contas para as da CC. 

 

A diferença entre as entradas e as saídas de e para contas tituladas por BB é 

contabilisticamente favorável a EE e totaliza 241.388,43 €, ou seja, as entradas 

provenientes das contas de BB são inferiores em 241.388,43 € às saídas destas 

contas para as de BB.  

 

338º. 

CONTAS BANCÁRIAS TITULADAS POR: 

PPPPPP 

Banco: ...-... 43 Conta n.º: ... 

 

Período do Extracto: 01/02/2002 a 31/12/2006 

[…] 
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Movimentos a crédito/entrada e a débito/saída de valor igual ou superior a 

1.000,00 €.  

Assim: 

[…] 

         

        

          

 

Em 2006, entraram nesta conta montantes, no total de 23.240,00 €, com origem 

na conta ... n.º ..., titulada por FFF, os quais dadas as características de utilização de tal 

conta, à data, (conforme as respostas aos artigos 60º e 324º e 326º da acusação,) eram 

pertença da CC, S.A.. 

Também entraram quantias, no valor de 22.365,98 €.  

O valor global dos débitos soma 5.000,00 €, sendo a maior parte das saídas de 

valor inferior a 1.000,00 €, e correspondem a movimentos efectuados através da 

utilização de um cartão de débito. 

 

339º. 

Banco: ... 44 

Conta n.º: ... 

 

Período do Extracto: 31/07/2002 a 01/08/2007  

Esta conta foi aberta em 01/01/2000, na sequência de um financiamento, 

solicitado por HHH. 

Trata-se de um empréstimo hipotecário contratado em 31/07/2002 no montante 

de 50.877,40 €. 

Em 01/08/2007 o capital em dívida totalizava 46.163,58 €.  

 

340º. 

Banco: ... 45 
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Conta n.º: ... 

 

 

Período do Extracto: 31/07/2002 a 01/08/2007 

Esta conta está relacionada com um financiamento, no valor de 149.639,37 €, 

obtido pelo titular da conta e em 01/08/2007 o capital em dívida totalizava 135.406,89 

€.  

Também relativamente a esta conta empréstimo não se conseguiu identificar 

nenhuma conta à ordem associada, não havendo qualquer indicação acerca da origem 

dos valores nela creditados para pagamento do capital e juros do financiamento.  

 

341º. 

Assim: 

Na conta à ordem domiciliada no ...-... as entradas com origem em contas 

tituladas pela CC são referentes aos anos de 2005 e 2006 e somam 19.353,84 €. 

Em 2006 recebeu da conta ... n.º ..., titulada por FFF 23.240,00€, valor que está 

relacionado com o pagamento de salários pela CC, atendendo às características da 

utilização desta conta em 2006 (conforme as respostas aos artigos 60º, 324º e 326º da 

acusação). 

 

342º. 

“... – EMPRESA DE CONSTRUÇÕES, SA” 

 

Banco: ... 46 Conta n.º: ... 

 

Período do Extracto: 01/01/2002 a 20/12/2006 

Origem e Destino dos Movimentos realizados de valor igual ou superior a 

5.000,00 €. 

[…] 
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Assim: 

Créditos/Entradas 

Em 2202 e 2003, a quase totalidade das saídas de valores referem-se a cheques 

destinados a ...,LDª, LDª. 

Para suportar estas saídas de valores foram depositadas quantias provenientes de: 

BB, CC, DDD e EE: 

Assim: 

                   […]                                    (€) 

 

(em 03.11.2003 a ... entrega à CC 8.000,00€) 

 

Donde, em 2002 e 2003, a CC entregou à ... diversas quantias, que depois 

foram utilizadas para efectuar pagamentos a …, Ldª. 

No total, a CC entregou à ... 172.127,25 € (51.892,56 € + 128.234,69 € - 

8.000,00 €). 

Relativamente às contas bancárias da CC, quando os cheques foram 

movimentados com destino à ..., as contas estavam/ficaram com saldo a descoberto. 

Ou seja, os cheques nº ... e ..., no valor de 20.552,64 € e 17.000,00 €, de 

03.02.2003 e 07.04.2003, respectivamente, emitidos sobre a conta ..., ..., da CC, 

foram movimentados quando a conta da CC estava com saldo a descoberto. 

Esse saldo foi, depois, regularizado com verbas provenientes da operação F..., 

que chegaram ao ... através de outras contas bancárias da CC, da ... e da ....   

 

343º. 

Assim: 

A conta bancária titulada pela ... recebeu várias quantias oriundas da CC em 

2002/2003. No total foram 172.127,25 €. Ainda assim, as contas da CC movimentadas 

para este efeito, não tinham saldo disponível, e em duas situações, esse saldo foi 

regularizado com verbas provenientes da operação F.... 
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                                               344º a 347º * 

Vantagens Patrimoniais: 

Entre 1 de Janeiro de 1997 e Dezembro de 2006, através dos movimentos 

realizados nas contas bancárias da CC e atrás descritos, BB, retirou da CC fazendo 

entrar nas contas bancárias, tituladas por si, RR, BBB, DDD, EEE, FFF, ..., HHH, 

J…A…L…de C…, as quantias que constam das “Saídas” e movimentou os montantes 

que constam das “Entradas”, ficando, com as diferenças. 

Assim: 

[…] 

 

Relativamente a esta afirmação, para sua completa demonstração cumpre fazer 

referência às respostas aos artigos da acusação anteriormente respondidos. 

 

1. Quanto a BB, dá-se por reproduzido o que consta das respostas às matérias do 

artº 284º da acusação, no qual se analisaram todos os movimentos de entradas e saídas 

de todas as contas de BB, descritas nos artgos 275º (Conta B...), 276º (Conta ...), 277º 

e 278º (ambas contas ... ...), 279º (Conta ...), 280º (Conta ... ...) e 281º (Conta ...) e as 

apuradas correspondentes entradas e saídas das contas da CC, daí resultando que BB 

movimentou para as suas contas (entradas) 19.335.656,77 € provenientes das contas da 

CC, e fez sair para as contas da CC 12.622.726,50 €. Desta forma retirou e fez sua a 

quantia de 6.712.926,27 € (a este montante de prejuízo acrescem 375.000,00 €, 

conforme descrito nas respostas aos artigos 357º e 361º da acusação, os quais foram na 

percícia por lapso manifesto considerados como entregas à CC, à ordem de quem os 

cheques de RR se encontravam emitidos, mas que foram depositados na conta de BB).    

   

2. Quanto a RR teve-se em consideração a resposta ao artº 315º da acusação, no 

qual se analisaram todos os movimentos de entradas e saídas descritos nos artigos 305º 

(Conta ...), 306º (Conta ...), 307º (Conta ... ..., ex-Banco ...), 308º (Conta ...), 309º 

(Conta ...), 310º (outra Conta ... ..., ex-Banco ...), 311º (Conta ... ..., ex-Crédito PP), 

312º (Conta ...) e 313º (Conta ... ...) e as apuradas correspondentes entradas e saídas 

das contas da CC, daí resultando que BB movimentou para as contas de RR (entradas) 
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2.448.277,35 € provenientes das contas da CC, e fez sair para as contas da CC 

2.205.378,29 €. 

Desta forma BB retirou e fez sua a quantia de 242.899,06 €. 

   

3. Quanto a BBB teve-se em consideração a resposta ao artº 290º da acusação, no 

qual se analisaram todos os movimentos de entradas e saídas descritos nos artigos 286º 

(Conta ...), 287º (Conta ... ...), 288º (Conta ...) e 289º (outra Conta ... ...) e as apuradas 

correspondentes entradas e saídas das contas da CC, daí resultando que BB 

movimentou para as contas de BBB (entradas) 97.524,57 € provenientes das contas da 

CC, e fez sair para as contas da CC 69.450,59 €. 

Desta forma BB retirou e fez sua a quantia de 27.983,98 €. 

 

4. Quanto a DDD teve-se em consideração a resposta ao artº 303º da acusação, 

no qual se analisaram todos os movimentos de entradas e saídas descritos nos artigos 

293º (Conta ...), 294º a 296º (três Contas ... ...), 297º a 299º (três Contas ...) 300º e 301º 

(duas Contas ...) e 302º (Conta B...) e as apuradas correspondentes entradas e saídas 

das contas da CC, daí resultando que BB movimentou para as contas de DDD 

(entradas) 1.806.378,23 € provenientes das contas da CC, e fez sair para as contas da 

CC 1.387.759,45 €. 

Desta forma BB retirou e fez sua a quantia de 418.618,78 €. 

 

5. Quanto a EEE teve-se em consideração a resposta ao artº 304º da acusação, no 

qual se analisaram todos os movimentos de entradas e saídas ali descritos e as 

apuradas correspondentes entradas e saídas das contas da CC, daí resultando que BB 

movimentou para a conta de EEE (entradas) 38.457,35 € provenientes das contas da 

CC, e fez sair para as contas da CC 18.805,55 €. 

Desta forma BB retirou e fez sua a quantia de 19.651,80 €. 

 

6. Quanto a FFF teve-se em consideração a resposta ao artº 326º da acusação, no 

qual se analisaram todos os movimentos de entradas e saídas descritos nos artigos 324º 

(Conta ... ...) e 325º (conta ...) e as apuradas correspondentes entradas e saídas das 
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contas da CC, daí resultando que BB movimentou para as contas de FFF (entradas) 

51.142,57 € provenientes das contas da CC, e fez sair para as contas da CC 4.236,50 €. 

Desta forma BB retirou e fez sua a quantia de 46.906,07 €. 

 

7. Quanto à ... teve-se em consideração a resposta ao artº 342º da acusação, no 

qual se analisaram todos os movimentos de entradas e saídas ali descritos e as 

apuradas correspondentes entradas e saídas das contas da CC, daí resultando que BB 

movimentou para as contas da ... (entradas) 180.127,25 € provenientes das contas da 

CC, e fez sair para as contas da CC 8.000,00 €. 

Desta forma BB retirou e fez sua a quantia de 172.127,25 €. 

 

8. Quanto a PPPPPP teve-se em consideração a resposta aos artºs 338º a 340 º da 

acusação, no qual se analisaram todos os movimentos de entradas e saídas ali descritos 

e as apuradas correspondentes entradas e saídas das contas da CC, daí resultando que 

BB movimentou para as contas de PPPPPP (entradas) 19.354,84 € provenientes das 

contas da CC, e nada fez sair para as contas da CC. 

Desta forma BB retirou e fez sua a quantia de 19.354,84 €. 

 

9. Quanto a J...A...L...de C... teve-se em consideração a resposta aos artºs 318º 

(Conta ...) e 319º (Conta ... ...) da acusação, no qual se analisaram todos os 

movimentos de entradas e saídas ali descritos e as apuradas correspondentes entradas e 

saídas das contas da CC, daí resultando que BB movimentou para as contas de 

J...A...L...de C... (entradas) 19.281,00 € provenientes das contas da CC, e nada fez sair 

para as contas da CC. 

Desta forma BB retirou e fez sua a quantia de 19.281,00 €. 

 

10. Como as contas bancárias tituladas por, XXX – conta nº. ... da ..., BBBBB – 

conta nº. ..... da ... e EE – conta nº. ... da ... foram, como se disse, abertas à revelia e 

sem conhecimento dos seus titulares, gualmente, todos os movimentos de entrada e 

saída de dinheiro foram realizados à revelia dos mesmos. 
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Consequentemente, as quantias entradas e saídas da CC para aquelas contas e 

destas para as contas da CC não foram recebidas pelos seus titulares e também não 

foram movimentadas por eles. 

 

348º e 349º 

Os valores saídos da CC para as contas bancárias tituladas por FFF e ... e destas 

para a CC, não obstante a conta da “...” ser apenas titulada por EE, foram 

determinados por FFF, em conluio com BB. 

 

350º. 

As quantias ali depositadas serviram, depois, para pagar à sociedade “…, Lda”. 

351º e 352º 

Os montantes saídos da CC para as contas bancárias tituladas por BBB e desta 

para a CC foram determinados por BB como se de contas tituladas por BB se 

tratassem. 

As quais foram provisionadas com montantes da CC, sempre determinados por 

BB, e ainda das mesmas saíram valores para pagamento aos investidores. 

 

                                                           353º 

Movimentos entre BB/V…F…/V…I…/ CC: 

Do total de 19.335.656,77 € que BB retirou em movimentos de saídas da CC, 

encontram-se incluídos 47: 

a) Os 19 cheques, abaixo identificados, emitidos à ordem da CC mas 

depositados em contas de BB. Assim 48: 

[…] 
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 (Mapa 74 e 74-A do Relatório 3) 

48
 (Fls. 25 do Relatório 1 + 3 cheques da T…) 
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b) Não foram incluídos 14.720,00 € recebidos por BB mas referentes a 

salários pagos pela CC: 

 

 

354º. 

Do total de 12.622.726,50 € que BB movimentou para as contas da como 

entradas 49. 

a) Encontram-se incluídos 124.759,58 € que correspondem ao valor dos três 

cheques, a seguir identificados, emitidos à ordem de BB mas depositados em contas da 

CC. Assim: 

[…] 

b) Encontram-se incluídos 9.845,00 € que correspondem ao valor dos quatro 

cheques, a seguir identificados, emitidos à ordem da CC mas depositados em contas de 

FFF, atendendo à utilizada dada a esta conta em 2006. Assim: 

[…] 

c) Encontram-se incluídos 361.110,81 €, referentes a pagamentos diversos, a 

partir das contas de BB, correspondentes a despesas que deviam ter sido suportadas 

pela CC 50. Assim: 

[…] 

355º. 

A) Encontram-se excluídos 497.800,30 €, entregues por BB à CC por conta da 

realização de capital social. 

Assim 51:  

[…] 
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 (Fls. 25 do Relatório Pericial nº 3 a que acresce o montante de € 370,955,80 = (9.845,00€ + 

296.136,13€),  que o relatório pericial não considerou.) 

50
 (Mapa 79 do Relatório Pericial nº 3) 

51
 (Mapa 75 do Relatório Pericial nº 3) 
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b) Não se encontram incluídos  99.759,58 €, referentes a um cheque do Gabinete 

Médico do Trabalho, de 04.04.2001, emitido à ordem de BB. 

356º e 357º  

BB através dos movimentos que realizou das contas da CC para as contas de 

BBB e vice-versa, (como resulta das respostas supra aos artigos 290º, 344º, 351º e 

352º da acusação sobre aqueles movimentos de entradas e saídas daquelas contas 

bancárias) obteve, por essa via, um saldo global de 27.983,98 €. 

BB através dos movimentos bancários que realizou entre as suas contas e as da 

CC e ainda entre as de BBB e as da CC, - tudo conforme as respostas aos artº 281º a 

355º da acusação - obteve um ganho indevido no montante total de, pelo menos, 

6.740.910,25 €  (6.712.926,27 € + 27.983,98 €), traduzido num enriquecimento 

injustificado desse montante, o qual não lhe pertencia e, dessa forma, causou um 

prejuízo à sociedade, o que quis. 

E dizemos, “pelo menos”, (exacta expressão do correspondente artigo da 

acusação), porque o referido montante parcial de 6.712.926,27 € não incluiu, com 

referência ao Ano de 2002, os dois cheques nos montantes de 300.000,00 € e de 

75.000,00 € que por lapso na perícia foram considerados como entregas à CC, quando 

na verdade foram para a conta de BB, e nos termos explicados com as correcções de 

erros de somas parciais e demais termos da resposta ao artº 1175º da acusação, o 

montante apropriado por BB em prejuízo da CC até 6 de Janeiro de 2006 foi de 

6.875.687,69 € (tudo conforme as respostas aos artigos 344º a 347º, 361º, e 1175º da 

acusação), a que acrescem € 208.755,36 (conforme resposta ao artº 1641º) desde essa 

data até 31 de Dezembro de 2006, perfazendo assim o total apropriado € 

7.084.443,05,  

358º. 

Origem dos valores entregues por BB à CC: 

  

Do total de empréstimos bancários obtidos por BB junto da ..., entre 2002 e 

2006, 622.153,74 € foram movimentados para as contas da CC 52.  

                                                           
52

 (Quadro anexo 5, Relatório Pericial nº 3) 
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Do total de 3.861.102,33 € recebidos por BB e provenientes de investidores, 

289.952,84 € foram transferidos para a CC 53. 

Muitos dos valores movimentados por BB para as contas da CC foram 

suportados com verbas provenientes de contas bancárias da própria CC, previamente 

movimentadas para contas da ... e do B... de BB 54.  

 

                                                  359º 

Movimentos entre BB/Outros: 

Nas contas de BB, para além dos movimentos com a CC, há registo de muitos 

outros provenientes e destinados a RR, DDD, BBB e a EE, e ainda muitos outros 

verificados entre contas bancárias tituladas pelo próprio BB. Assim55: 

  

[…] 

Assim: 

A diferença entre as entradas e as saídas de e para contas tituladas por 

RR/CC é contabilisticamente favorável a BB e totaliza 3.273.841,10 €, ou seja, as 

entradas provenientes das contas de BB (8.203.536,65 €) excederam em 

3.273.841,10 €, as saídas das contas de RR para as de BB (4.929.695,55 €); 

 

A diferença entre as entradas e as saídas de e para contas tituladas por DDD 

é contabilisticamente favorável a BB e totaliza 366.582,36 €, ou seja, as entradas 

provenientes das contas de BB (932.728,17 €, e não 9342.704,17 €, como por lapso 

material manifesto se dizia na acusação) excederam em 366.582,36 € as saídas das 

contas de DDD  para as de BB (566.121,81 €); 

 

A diferença entre as entradas e as saídas de e para contas tituladas por BBB 

é contabilisticamente favorável a BB e totaliza 292.012,74 €, ou seja, as entradas 

                                                           
53

 Quadro 41 do Relatório Pericial nº 3) 

54
 (Mapas 19 e 23 do Relatório pericial nº 3) 

55
 (Relatório Pericial nº 3) 
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provenientes das contas de BB (487.582,42 €) excederam em 292.012,74 €, as 

saídas das contas de BBB para as de BB (195.569,98 €); 

 

A diferença entre as entradas e as saídas de e para contas tituladas por EE é 

contabilisticamente favorável a EE e totaliza 241.388,43 €, ou seja, as entradas 

provenientes das contas de BB foram inferiores em 241.388,43 € às saídas das 

contas de EE para as de BB (4.929.695,55 €);  

 

                                                          360º * 

 

RR/CC/CC: 

Do total de 2.448.277,35 € que RR recebeu indevidamente da CC 56:  

a) Estão incluídos 16 cheques, que totalizam 82.624,02 €, (e não 82.064,02 € como 

por manifesto lapso material se dizia na acusação) emitidos à ordem de RR/FF, mas que 

não foram depositados nas contas atrás identificadas  57.  

b) Estão incluídos 3 cheques, que totalizam 11.636,95 €, sendo que dois estão ao 

portador e foram depositados numa conta de RR e um emitido à ordem de RR 58.  

c) Estão incluídos os seis cheques acima referidos, no valor total de 120.553,64 

€, cujos beneficiários não tinham qualquer relação com a CC mas tão só e apenas com 

RR. 

(Vide Relatório Pericial nº 4, e também a Certidão da 1ª Vara Cível Processo nº 

6438/05.OTVLSB) 

  

                                                    361º 

Do total de 2.205.378,29 € que RR/CC movimentou para contas da CC: 

a) Estão incluídos 250.000,00 €, que correspondem a um cheque da CC emitido 

à ordem da CC, mas depositado em conta de BB 59. 

                                                           
56

 (Mapa 78 A do Relatório Pericial nº 4) 

57
 (Fls. 9 do Mapa 73, Relatório Pericial nº 4) 

58
 (Fls. 10 do Mapa 73, Relatório Pericial nº 4) 

59
 (Fls. 1 do Mapa 78-B, Relatório Pericial nº 4) 
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b) Estão incluídos 375,000,00 € que correspondem a dois cheques de RR 

emitidos à ordem da CC, mas que foram depositados em conta de BB (referidos nas 

respostas aos artigos 344º a 347º e 357º da acusação); 

c) Estão incluídos 99.759,58 €, referentes a uma entrega à CC, em 2000, para 

realização de capital social 60. 

 

362º. 

Quanto à origem dos valores movimentados por RR para a CC,  

Do total de empréstimos bancários obtidos por RR junto da ..., entre 2003 e 

2006, 265.000,00 € foram movimentados para contas da CC 61.  

 

363º. 

Quanto aos valores movimentados da CC para a CC 62:   

Em 18.08.99 saíu da conta no Banco..., titulada pela CC a favor da CC, o 

montante de 50.877,37 €, o qual foi suportado com um empréstimo bancário 

concedido à CC. 

As quantias entregues à CC e provindas da conta ..., ..., da CC ocasionaram e/ou 

aumentaram os saldos a descoberto na CC. 

 

                                                       364º 

Para além dos movimentos com a CC, nas contas de RR foram movimentadas 

muitas outras quantias com origem e destino nas contas de BB, DDD, BBBBB, EE, 

EEE e XXX. 

Assim: 

 

[…] 

Assim, 

                                                           
60

 (Fls. 1 do Mapa 78-B, Relatório Pericial nº 4) 

61
 (Quadros 11 e 13 do Relatório Pericial nº 4) 

62
 (Relatório pericial nº 4) 
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A diferença entre as entradas e as saídas de e para contas tituladas por BB é 

contabilisticamente favorável a BB e totaliza 3.273.841,10 €. 

Ou seja, as entradas provenientes das contas de BB nas contas de RR 

(8.203.536,65 €) excederam em 3.273.841,10 €, as saídas das contas de RR para as 

de BB (4.929.695,55 €); 

 

A diferença entre as entradas e as saídas de e para contas tituladas por DDD 

é contabilisticamente favorável a DDD e totaliza 50.000,00 €. 

Ou seja, as entradas provenientes das contas de DDD nas contas de RR 

excederam em 50.000,00 €, as saídas das contas de RR para as contas de DDD; 

 

A diferença entre as entradas e as saídas de e para contas tituladas por 

BBBBB é contabilisticamente favorável a RR e totaliza 50.000,00 €. 

Ou seja, as entradas nas contas de BBBBB provenientes das contas de RR 

excederam em 50.000,00 € as saídas das contas de BBBBB para as contas de RR; 

 

 

A diferença entre as entradas e as saídas de e para contas tituladas por EE é 

contabilisticamente favorável a RR e totaliza 40.000,00 €. 

Ou seja, as entradas nas contas de EE provenientes das contas de RR 

excederam em 40.000,00 € as saídas das contas de EE para as contas de RR; 

 

A diferença entre as entradas e as saídas de e para contas tituladas por EEE 

é contabilisticamente favorável a RR e totaliza 50.000,00 €, 

Ou seja, as entradas nas contas de EEE provenientes das contas de RR 

excederam em 50.000,00 € as saídas das contas de EEE para as contas de RR  

 

A diferença entre as entradas e as saídas de e para contas tituladas por XXX 

é contabilisticamente favorável a RR e totaliza 110.000,00 €. 

Ou seja, as entradas nas contas de XXX provenientes das contas de RR 

excederam em 110.000,00 € as saídas das contas de  XXX para as contas de RR 
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365º. 

Os valores e movimentos descritos nos artigos 327º (Conta ...), 332º (Conta ...) e 

291º (Conta ...) relativamente às contas tituladas por BBBBB, EE e XXX, 

respectivamente eram, desconhecidos por estes, os quais não abriram nem autorizaram 

a utilização das contas da ... nas quais se realizaram os movimentos que provocaram 

esses créditos relativamente a RR. 

 

366º. 

Movimentos entre EE/CC 

EE, através de FFF, entregou à CC o montante total de 1.413.783,52 € e recebeu 

desta sociedade a quantia de 987.093,68 €. 

O saldo entre as entradas e as saídas de e para contas tituladas pela CC, 

S.A., é contabilisticamente favorável a EE e totaliza 426.689,84 €. 

Ou seja, as entradas nas contas da CC provenientes de contas de EE 

excederam em 426.689,84 € as saídas das contas da CC para as contas de EE. 

 

Porém, neste valor não se incluem os montante de: 

a) 47.500,00 €, atendendo às características da utilização da conta, ao pedido de 

empréstimo e respectiva liquidação (conta ...) – tudo conforme a resposta ao artº 332º 

da acusação (conta aberta sem conhecimento da titular da mesma).  

b) 79.807.66 € (24.939,89 € + 22.445,91 € + 32.421,86 €), entregues por EE à 

CC por conta da realização de capital social63. 

 

Assim, a diferença entre as entradas e as saídas de e para contas tituladas 

pela CC é contabilisticamente favorável a EE sendo o seu saldo de 299.382,18 €, 

importância em que esta última ficou prejudicada. 

 

367º. 

Movimentos entre FFF/CC 

                                                           
63

 (Fls. 1 do Mapa 43 do Relatório Pericial nº 5 e fls. 40 do Apenso 4) 
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A diferença entre as entradas e as saídas de e para contas tituladas pela CC 

é contabilisticamente favorável a esta sociedade (CC) e totaliza 219.033,32 € 

(46.906,07 € + 172.127,25 € “...”). 

Ou seja, as entradas provenientes da CC nas contas de FFF e ... excedem em 

219.033,32 € as saídas das contas de FFF e da ... para as da CC. 

FFF apropriou-se assim de 219.033,32 €, importância em que a CC ficou 

prejudicada. 

 

368º. 

BB, agindo no uso das suas competências de membro da Direcção da “CC”, 

como Vogal, e ainda como co-titular das contas bancárias daquela sociedade, utilizou 

as contas bancárias da CC como se de contas bancárias próprias se tratassem, emitindo 

cheques e efectuando transferências para si próprio e outros, fazendo suas as quantias 

resultantes dos saldos globais resultantes das movimentações atrás referidas entre 

aquelas contas, da CC suas e outras.- conforme as respostas aos artigos 264º a 359º 

supra 

 

369º, 370º e 371º 

Após Dezembro de 2004 os movimentos nas contas bancárias da CC foram  

realizados com o mesmo fim, através  de cheques e ou ordens de transferência 

assinados e ou determinados por  BB e HHH, à excepção do período entre Abril e 

Dezembro de 2006 em que foi utilizada uma conta bancária titulada por FFF, como se 

de uma conta bancária da CC se tratasse, obtendo, dessa forma, vantagens 

patrimoniais não devidas, traduzidas no enriquecimento injustificado por via da 

retirada de fundos da sociedade, e bem sabendo que tais quantias pertenciam à CC e 

que ao integrá-las no respectivo património, o faziam em prejuízo e contra a vontade 

da mesma.  

 

372º e 373º 

Entre 1998 e 2006, FFF e BB  determinaram que esta sociedade pagasse as 

despesas particulares que a cada um deles respeitava, bastando, para tanto, a 

apresentação da respectiva factura. 
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Tais facturas reportadas a despesas correntes e sem qualquer relação com a 

actividade ou objecto desenvolvido pela CC eram posteriormente contabilizadas numa 

conta de classe 6 - custos da CC, como se de custos desta sociedade se tratassem. 

Assim: 

 

374º a 376º 

Em 1998, BB, em representação da CC, negociou com  a “Automóveis Citroen, 

S.A.” a aquisição para SSSS de um veículo marca e modelo Citroen Xsara Break 1.4I 

SX no valor de 3.400.000$00 (€ 16.959,13) 64. 

Na sequência dessa negociação, no dia 19 de Fevereiro de 1999, foi registado em 

nome de SSSS o veículo daquela marca e com a matrícula …-MP 65.  

O valor inicial do veículo veio a ser reduzido, por retoma de um Seat Marbella, 

com a matrícula PC-…, avaliado em 150.000$00 (€ 748,20) e por via do pronto 

pagamento, ficando o seu custo em 3.200.000$00 66. 

 

377º. 

No dia 5 de Fevereiro de 1999, a CC pagou à Citroen o identificado veículo, 

através do cheque nº. ...., no valor de 3.200.000$00 (15.961,53 €), da conta bancária 

nº. ...., da ..., titulada pela CC, que BB e GGGG, como co-titulares, assinaram (uma 

vez que as duas assinaturas eram necessárias nos termos já respondidos à matéria do 

artigo 67º da acusação) 67. 

 

378º. 

SSSS obteve, desta forma, vantagem patrimonial por via da integração no seu 

património daquele veículo automóvel, o qual foi pago com fundos da sociedade. 

 

                                                           
64

 (Fls. 26 a 31 do Apenso 13-D) 

65
 (Fls. 13.950 do 45º Volume) 

66
 (Fls. 13.944 e 13.945 do 45º Volume) 

67
 (Fls. 349 do Apenso XIV A (Volume 2) 
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379º. 

FFF determinou, para seu uso pessoal e exclusivo, a construção de uma piscina, 

a efectuar na Quinta do … pela sociedade …, S.A. cujo custo, no valor de, pelo 

menos, 8.251.984$00 (€41.160,72) foi integralmente suportado pela “CC” 68. 

 

380º. 

A CC suportou também os custos com a relva, trabalho realizado pela sociedade 

“…”, no montante de 197.438$00 (€ 984,82) e os custos com os serviços de 

manutenção, efectuados pela sociedade “”… – Equipamento para tratamento de águas, 

Lda”, que atingiu em 2003, o montante de € 320,84 69. 

 

381º. 

E, FFF, não obstante, receber, pelo menos, a partir de 2005, uma verba integrada 

no ordenado referente a ajudas de custo/Despesas de Representação, ainda apresentou 

na CC despesas pessoais de almoços, a título de despesas de representação, no valor 

total de € 679,10. 

 

382º. 

Despesas essas que tinham sido pagas com o cartão de crédito da CC, nos termos 

do qual tinha um plafond mensal de € 2.500,00 70. 

 

383º. 

Despesas que imputou, em simultâneo, na sociedade ..., da qual é accionista e a 

partir de 28 de Junho de 2006, administrador único 71. 

 

384º. 

                                                           
68

 (Balancete Analítico de 31/12/1999)  

69
 (Recibos 333 e 334 na pasta de contabilidade de 1999 – Apenso B) 

70
 (Apenso II-C) 

71
 (Apenso 34-NA e II-C, anexo ao Nuipc 83/06 e fls. 322 do Apenso 68) 
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Em 2003, a CC pagou a FFF e a HHH, a viagem abaixo identificada, realizada 

por vontade dos próprios:  

[…] 

385º. 

Pagou, ainda, em nome das sociedades que a seguir se identificam, custos 72:  

..., SA “...” –  € 3.354,00 

... “...” –  € 137.891,06 

…– Armaduras para Betão, SA – (MOITA) “...” - € 87.852,64 (respeita ao 

pagamento de Luz à EDP) 

EDITORIAL …, SA – € 23.531,05 

FUNDO … - Saldo devedor - € 6.500,00. 

 

386º. 

Na mesma sequência, em 2003, a CC pagou a a HHH e a EEEE a seguinte 

viagem 73: 

 

[…] 

387º. 

Em 2000 a CC candidatou-se a um financiamento no âmbito do Programa  de 

Desenvolvimento Educativo para Portugal (Prodep) - III – Medida 5/Acção 5.3, sendo 

aprovados 4 mestrados para quatro formandos, entre os quais, HHH 74. 

 

388º. 

Consta do respectivo Termo de Aceitação a obrigatoriedade do formando 

entregar a tese de dissertação, constituindo o não cumprimento deste requisito motivo 

para a anulação do apoio concedido. 
                                                           
72

 (Apenso 68) 

73
 (Apenso 68 - DSIFAE (O Protocolo entre a UNI e a Universidade de Florianópolis previa que 

esta última pagasse todas as despesas com viagem e estadia dos professores que ali se 

deslocavam para ministrar os cursos e as datas não coincidem com as indicadas a fls. 14.165 e 

14.166 do 46º. Volume)  

74
 (Fls. 77 a 85 do Apenso 54) 
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389º. 

Entre 7 de Dezembro de 2000 e 6 de Dezembro de 2002 (duração do curso) 

HHH beneficiou do pagamento de um subsídio e dispensa integral de prestação de 

serviço docente.  

 

390º. 

Porém, HHH não entregou como devia a referida tese, ainda que a tal se tivesse 

comprometido, já com prorrogação do respectivo prazo, até ao dia 6 de Dezembro de 

2003 75.  

 

391º. 

Por não terem sido consideradas elegíveis as despesas imputadas àquela acção de 

mestrado do docente HHH, em 29 de Julho de 2004, a CC foi notificada que tal 

anulação correspondia, em termos financeiros, na redução  à despesa aprovada em 

2000 e 2001, no montante de de € 6.688,43 e de € 13.567,31, respectivamente e ao 

financiamento aprovado para 2002, no montante de €7 .776,71. 

 

392º. 

A CC devolveu, por isso, aquela verba, e não reclamou o seu pagamento a HHH. 

 

                                                    393º a 398º 

                                                (Não provados) 

 

399º. 

E também em nome da sociedade CC a CC pagou 11.657,14 € (Conta ...). 

 

400º. 

Em 2003, a CC pagou a BBBBB, a viagem, a seguir identificada: 

 

                                                           
75

 (Fls. 32 a 41 do Apenso 54) 
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[…] 

401º e 402º 

A CC suportou as despesas particulares de BB que a seguir se descreminam: 

 

Ano de 2004 

 

 

[…] 

 

Ano de 2005: 

 

[…] 

 

 

 

403º e 404º 

FFF e BB ao fazerem a CC pagar tais despesas estavam a usar o dinheiro daquela 

sociedade como se fosse deles, bem sabendo que era alheio e que o estavam a gastar 

contra a vontade e em prejuízo da sociedade. 

Assim, para além das quantias já identificadas, FFF e BB, ainda fizeram suas as 

acabadas de descrever. 

 

405º. 

Ainda, em 2003, DDD, com o conhecimento e consentimento dos demais, 

determinou os pagamentos que a seguir se identificam. 

Assim: 

[…] 

 

406º. 

E, ainda, o pagamento das viagens realizadas pelos, a seguir, identificados, sem 

apresentação do competente justificativo e sem que se conheça qualquer vínculo à 

Universidade. 

Assim: 

[…] 
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As despesas descritas nos artigos anteriores foram suportadas com quantias da 

CC provenientes de empréstimos bancários. 

Assim obtidos: 

[…] 

 

                                                                407ºA. 

Em 1996, foi negociado entre representantes da CC e do B... um financiamento 

no valor de Esc. 80.000.000$00 (€ 399.038,32), que se concretizou em 19 de Julho do 

mesmo ano. 

 

                                                407ºB. 

Para garantia das obrigações emergentes desse contrato, a CC constituiu uma 

hipoteca sobre um sobre um imóvel, sito na ... a favor do B.... 

 

                                                 407ºC. 

A respectiva escritura pública foi outorgada no 15º Cartório Notarial de Lisboa, 

sendo a CC, representada por BB e GGGG e EE, proprietária do imóvel, representada 

por RR, apresentando para o efeito procuração. 

 

                                                 407ºD. 

O respectivo registo provisório da hipoteca foi requerido a 2/07/1996 por RR e 

subscrito por EE. 

 

                                                 407ºE. 

No dia 26 (e não 20 como por lapso material consta da acusação) de Novembro 

de 1996 foi solicitada à 2ª Conservatória do Registo Predial de Oeiras a rectificação do 

registo, documento subscrito por EE e BB. 

RR escreveu no local a isso destinado e como se da do próprio se tratasse, a 

assinatura de GGGG.76 

                                                           
76

 (cfr. EXAME PERICIAL À LETRA – documento a fls 21 do Apenso 37; e ainda Fls. 22.669 a 22.674 do 74º 

Volume) 
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                                                  407ºF. 

Para conferir credibilidade a tal assinatura, uma funcionária a exercer as funções 

no 15º Cartório Notarial, em Lisboa, reconheceu a assinatura, como se GGGG ali 

estivesse presente e tivesse assinado tal documento na sua presença, o que sabia não 

ser verdade. 

 

408º. 

Imóvel da ...: 

 

BB, RR e FFF sabiam que podiam gerar em terceiros, a quem viessem a solicitar 

empréstimos bancários, a convicção de credibilidade e segurança quanto ao retorno 

dos montantes que aqueles lhes entregassem. 

 

409º. 

Para isso, planearam socorrer-se, como se viu, de várias instituições bancárias, 

recorrendo a uma rotação de cheques e de empréstimos, rotação essa que possibilitou a 

criação nessas contas de um conjunto de movimentos geradores de saldos 

contabilísticos a que não correspondia um saldo real equivalente. 

 

410º. 

Visaram, por essa forma, criar perante cada uma delas um cenário de 

honorabilidade e cumprimento, que sabiam não ser verdadeiro, o que conseguiram. 

 

411º. 

Para além disso, de modo a obterem a aprovação e concessão dos empréstimos, 

competia a RR e a BB, com a concordância e consentimento de FFF, estabelecer 

contactos com pessoas que possuíam funções de direcção junto das administrações das 

instituições financeiras abordadas para o efeito. 

  

412º. 
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Sabiam, ainda, ter de prestar para além das garantias pessoais prestar garantias 

reais que não possuíam. 

 

 

413º. 

Sabiam também que as entidades bancárias faziam depender a aprovação dos 

empréstimos quer do valor do capital social – para o que simularam vários aumentos 

de capital social - quer das garantias reais que a sociedade requerente do empréstimo 

prestasse. 

 

414º. 

Para tanto, planearam, transferir a propriedade de um imóvel pertencente a 

terceiro para a “CC”, dar de hipoteca esse e outros imóveis de terceiros, tudo sem o 

conhecimento e consentimento dos donos, com recurso a procurações forjadas, 

assinaturas feitas por terceiros, como se da dos próprios se tratassem, e elaboração de 

actas societárias que não correspondiam à verdade.  

 

415º a 418º 

Em 1 de Agosto de 1997 foi lavrada uma escritura pública no 15º Cartório 

Notarial de Lisboa, da qual consta que EE, representada por SSSS, declarou vender, 

pelo preço global de 100.000.000$00, à CC, um imóvel sito na ..., destinado a 

habitação e descrito na Segunda Conservatória do Registo Predial de Oeiras, sob o nº 

4.601/Carnaxide77. 

Porém, EE, dona do imóvel não teve intervenção, nem por si, nem através de 

procurador, na dita escritura pública, pois que o procurador ali referido (SSSS), 

nunca foi por si como tal constituído, encontrando-se a procuração por este 

apresentada para o acto, assinada por terceiro não identificado, como se da própria 

assinatura de EE se tratasse, como aliás era do conhecimento de BB, FFF, RR (como 

gestor de negócios da CC – conforme resposta ao artigo 421º da acusação) e SSSS78. 
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419º. 

Para conferir credibilidade a tal assinatura, F…R…de C… no dia 29 de Julho de 

1997, à data, a exercer as funções de Ajudante Principal no 15º Cartório Notarial, em 

Lisboa reconheceu a assinatura que daquela procuração consta, como sendo a da 

referida EE, como se esta ali estivesse presente e tivesse assinado tal instrumento, o 

que bem sabia não ser verdade 79. 

 

420º. 

FFF, BB, RR, SSSS e F…C… sabiam serem os cartórios notariais organismos 

destinados a dar forma legal e a conferir a autenticidade das assinaturas, o que no caso, 

não obstante constar que aquela assinatura tinha sido feita na presença, tal não 

correspondia à verdade. 

 

421º. 

No dia da escritura, na qualidade de gestor de negócios da CC, compareceu, RR 

que posteriormente requereu, também, o respectivo registo. 

 

 

422º. 

Já depois de realizada a escritura, com data de 4 de Setembro de 1997 RR, pelo 

seu próprio punho, elaborou um documento que denominou Acta nº. 188, tendo por 

objecto uma reunião da Direcção da CC e dela fez constar, nomeadamente, que aquela 

“direcção reuniu, com a presença de todos os seus membros e a participação do reitor 

e vice-reitor, os quais ratificaram por unanimidade o negócio supra mencionado no 

qual RR interveio como gestor de negócios” 80. 
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423º. 

No dia 4 de Setembro de 1997, foi feita a “conferência da acta” no 15º Cartório 

Notarial de Lisboa 81. 

 

424º a 426º 

Depois, o conteúdo do documento manuscrito por RR – denominado acta nº 188 

– foi eliminado do Livro de Actas da Direcção com líquido corrector branco 82, e em 

seu lugar SSSS escreveu outra acta nº 188, tendo por objecto reunião de 12 de Junho 

de 1997 com conteúdo diferente daquela outra 83. 

 

427º. 

Ao elaborarem aquela procuração e Acta nº. 188, RR, BB, FFF e SSSS bem 

sabiam que tais documentos não correspondiam à verdade.  

 

428º. 

Fátima Carvalho, para além do reconhecimento que fez da assinatura constante 

da procuração, como se EE ali tivesse estado presente realizou a respectiva escritura, 

como substituta da notária, na Falta da respectiva titular. 

 

429º e 430º 

                                    (respondidos no final)  

 

431º. 

Depois disso, a CC, contraiu vários empréstimos por forma a obter grande parte 

dos montantes que acima se descreveram e, pelo menos, junto do B... e ..., deu tal 

imóvel, entre outros, como garantia de pagamento. 
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Assim:  

 

432º. 

Ano 1997 

 

Em 1997 foi negociado entre representantes da CC e do B... um financiamento 

no valor de Esc. 25.000.000$00 (€ 124.699,47), 

 

433º. 

Que se concretizou no dia 28 de Outubro de 1997 com a assinatura de um 

contrato 84. 

 

434º. 

Para dar uma aparente garantia das obrigações emergentes desse contrato, até ao 

limite de 25.000.000$00 (€ 124.699,47) a CC, já como proprietária do imóvel, sito na 

..., constituiu a favor do B... uma hipoteca sobre o mesmo, sendo a CC representada 

por DDD e EEE, por procuração para o efeito, subscrita por BB da qual se constata 

aposta uma assinatura como se da de GGGG se tratasse 85.  

 

435º. 

Nessa procuração, terceiro não identificado, mas com o conhecimento e 

consentimento de, pelo menos, FFF, BB, RR, DDD e EEE escreveu, no local a isso 

destinado, a assinatura de GGGG, como se da do próprio se tratasse 86 (vide Exame 

pericial à Letra – fls 592 e seguintes do II Volume do Apenso 52).   

 

436º. 
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E, para conferir credibilidade a tal assinatura, F… C…, no dia 28 de Outubro de 

1997, à data, a exercer as funções de Ajudante Principal no 15º Cartório Notarial, em 

Lisboa reconheceu a assinatura que daquela procuração consta, como sendo a do 

referido GGGG e lavrou o Termo de Autenticação que lhe segue, como se aquele ali 

estivesse presente e tivesse assinado tal instrumento. 

 

437º. 

FFF, BB, RR, DDD, EEE e F… C… sabiam serem os cartórios notariais 

organismos destinados a dar forma legal e a conferir a autenticidade da procuração. 

 

438º. 

(respondido no final) 

 

                                                         439º. 

O respectivo registo provisório foi requerido por RR e subscrito por BB. RR 

escreveu com o seu próprio punho a assinatura de GGGG, como se da do próprio se 

tratasse, o que fez sem o seu conhecimento e consentimento. 

 

                                                      439ºA. 

E para conferir credibilidade a tais assinaturas, no dia 2 de Setembro de 1997, 

uma funcionária a exercer funções no 15º Cartório Notarial de Lisboa, reconheceu 

aquelas assinaturas “… qualidade e suficiência de poderes para o acto” 87 

 

440º. 

No cumprimento desse contrato, o B... depositou na conta bancária titulada pela 

CC o referido montante. 

 

441º. 

FFF, BB, RR, DDD e EEE tinham consciência de que a procuração havia sido 

forjada e que o bem objecto da garantia oferecida pertencia a EE e não à CC. 
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442º. 

No entanto, actuaram deliberada, livre e conscientemente com o propósito de 

induzir em erro os funcionários do B..., quanto à existência da garantia, com o intuito 

de, por meio de tal artifício, que sabiam ser idóneo, receberem, como receberam, a 

quantia monetária referente ao montante por eles solicitado àquela instituição 

bancária. 

 

443º. 

Lograram obter do B... o referido montante, por se encontrarem os funcionários 

do B... erradamente convencidos que o imóvel dado de garantia pertencia à CC.  

 

                                                 444º 

Todo este estratagema, engendrado por FFF, BB e RR, em representação da CC 

destinou-se a, através da criação dessa aparente garantia, obterem para a CC e, para si 

próprios, as quantias que foram entregues, quantias essas que, caso os supra 

identificados tivessem alertado para a real situação financeira daquela sociedade bem 

como para a situação do imóvel que deram de garantia, não lhes teriam sido entregues.  

 

445º. 

O que fizeram com o propósito de obterem, como obtiveram, benefícios 

económicos para a CC e para si próprios aos quais não tinham direito e causar 

prejuízos a EE EE. 

 

446º. 

B... Ano 1998 

Em 1998 foi negociado entre representantes da CC e do B... um novo 

financiamento no valor de Esc. 40.000.000$00 (€ 199.519,15), 

 

447º. 
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Que se concretizou no dia 30 de Outubro de 1998 com a assinatura de um 

contrato 88. 

 

448º. 

Para isso, no dia 19 de Outubro de 1998, FFF e BB escreveram, com o seu 

próprio punho, as assinaturas de EE e GGGGG, respectivamente, à data Presidente do 

Conselho de Administração e Administrador da ..., respectivamente, na Acta nº. 51 do 

Conselho de Administração daquela sociedade, como se da assinatura dos próprios se 

tratasse, o que fizeram sem o seu conhecimento e consentimento 89. 

 

449º. 

Através dessa acta, registaram a decisão, como se de uma decisão dos membros 

do conselho de administração da sociedade ... se tratasse, autorizando a constituição de 

hipoteca sobre o imóvel, propriedade daquela sociedade, sito na Rua …, a favor do 

B..., para garantia do empréstimo no montante de 40.000.000$00. 

Mencionaram ainda a existência de uma outra hipoteca sobre aquele imóvel e a 

favor do mesmo banco para garantia do montante de 25.000.000$00. 

Conferiram, ainda, poderes a DDD para representar a sociedade nos actos 

necessários para realizar a respectiva escritura pública. 

 

450º. 

A seguir, ou seja, no dia 23 de Outubro de 1998, elaboraram uma procuração, 

segundo a qual EE e GGGGG, em representação da “... – Empresa de Construções, 

SA” e na qualidade de Presidente do Conselho de Administração e Administrador, 

davam poderes a DDD para, em nome da sociedade, constituir hipoteca a favor do 

“B...”, sobre o prédio urbano, sito em Lisboa, na Rua …, inscrito na matriz, sob o 

artigo nº. 718. 
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451º. 

Porém, nessa procuração, terceiros, cuja identidade não se apurou, mas com o 

conhecimento e consentimento de FFF, BB e RR, escreveu, no local a isso destinado, a 

assinatura de GGGGG, como se da do próprio se tratasse 90. 

 

452º. 

E, para conferir credibilidade a tais assinaturas, …, no dia 23 de Outubro de 

1998, à data, a exercer as funções de Segundo Ajudante no 15º Cartório Notarial, em 

Lisboa reconheceu, como se GGGGG ali estivesse presente e tivesse assinado tal 

instrumento, o que sabia não ser verdade, a assinatura que daquela procuração consta, 

como sendo a do supra referido GGGGG. 

 

453º. 

FFF, BB, RR, DDD e … sabiam serem os cartórios notariais organismos 

destinados a dar forma legal e a conferir a autenticidade das assinaturas, o que no caso, 

não obstante constar que aquela assinatura tinha sido feita na presença, tal não 

correspondia à verdade. 

 

454º. 

Com as suas actuações puseram em causa a fé pública dos actos notariais, 

conscientes de estarem a prejudicar o Estado, terceiros e a A…M…P…S…, o que 

quiseram. 

 

455º. 

Com o objectivo de dar uma outra garantia das obrigações emergentes desse 

contrato, até ao limite de 40.000.000$00 a CC, representada por DDD, através de 

procuração subscrita por BB e da qual consta uma assinatura de GGGG, como se da 

assinatura deste se tratasse, e, arrogando-se a qualidade de proprietária do imóvel 

situado na ..., e já referido no artigo 415º supra, constituiu a favor do B... uma hipoteca 

sobre este mesmo imóvel.  
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456º. 

Porém, nessa procuração, terceiro não identificado, mas com o conhecimento de, 

pelo menos, FFF, BB, RR e DDD escreveu, no local a isso destinado, a assinatura de 

GGGG, como se da do próprio se tratasse91.   

 

457º. 

E, para conferir credibilidade a tal assinatura, A…M…P…S……, no dia 23 de 

Outubro de 1998, à data, a exercer as funções de Segundo Ajudante no 15º Cartório 

Notarial, em Lisboa reconheceu a assinatura que daquela procuração consta, como 

sendo a do referido GGGG e como se aquele ali estivesse presente e tivesse assinado 

tal instrumento, o que sabia não ser verdade. 

 

458º. 

FFF, BB, RR, DDD e A…M…P…S… sabiam serem os cartórios notariais 

organismos destinados a dar forma legal e a conferir a autenticidade das assinaturas, o 

que no caso, não obstante constar que aquela assinatura tinha sido feita na presença, tal 

não correspondia à verdade. 

 

459º. 

Com as suas actuações puseram em causa a fé pública dos actos notariais, 

conscientes de estarem a prejudicar o Estado e  EE, o que quiseram. 

 

460º. 

Nessa sequência, para dar uma outra garantia das obrigações emergentes desse 

contrato, até ao limite de Esc. 40.000.000$00 (€ 199.519,15), a CC, constituiu a favor 

do B... uma terceira hipoteca sobre o imóvel da ... e uma segunda hipoteca sobre o 

imóvel da Rua …, contrato esse, realizado, como se disse, no dia 30 de Outubro de 
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1998, sendo a CC e a ..., representadas por DDD, com as procurações acima 

descritas92.  

 

                                                 461º. 

O respectivo registo provisório foi requerido por RR e subscrito por BB. 

RR escreveu com o seu próprio punho a assinatura de GGGG, como se da do 

próprio se tratasse, o que fez sem o seu conhecimento e consentimento. 

 

                                                461º A. 

E para conferir credibilidade a tais assinaturas, no dia 25 de Agosto de 1998, 

terceiro, cuja identidade não se apurou, mas a exercer funções no 15º Cartório Notarial 

de Lisboa, reconheceu aquelas assinaturas, como se GGGG ali estivesse presente e 

tivesse assinado tal documento na sua presença, o que sabia não ser verdade.93 

 

462º. 

No cumprimento desse contrato, o B... depositou na conta bancária nº ..., titulada 

pela “CC”, o referido montante. 

 

463º. 

FFF, BB, RR e DDD tinham consciência de que a referida acta e as procurações 

haviam sido forjadas. 

 

464º. 

Bem como que as garantias oferecidas não correspondiam à realidade, uma vez 

que o imóvel da ..., ao invés do que fizeram crer pertencia a EE, e o imóvel da … 

pertencia à ... e que o Administrador, GGGGG não autorizou que o mesmo fosse 

onerado com uma hipoteca a favor daquela instituição bancária. 

 

465º. 
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No entanto, actuaram deliberada, livre e consciente com o propósito de induzir 

em erro os funcionários do B..., quanto à existência da garantia da dívida no valor de 

Esc. 40.000.000$00 (€ 199.519,15), com o intuito de, por meio de tal artifício, que 

sabiam ser idóneo, receberem, como receberam, a quantia monetária referente ao 

montante por eles solicitado àquela instituição bancária. 

 

466º. 

Os quais apenas lograram obter do B... o referido montante, por se encontrarem 

os funcionários daquela instituição bancária erradamente convencidos que o imóvel da 

... dado de garantia pertencia à CC e que os administradores da ... tinham autorizado a 

oneração do mesmo com uma hipoteca.  

 

467º. 

Todo este estratagema, engendrado por FFF, BB e RR, em representação da CC 

e conluiados com DDD destinou-se a, através da criação dessa aparente existência da 

oferecida garantia, obterem para a CC e, para si próprios, as quantias que foram 

entregues, quantias essas que, caso os supra identificados tivessem alertado para a real 

situação financeira daquela sociedade bem como para a real situação dos imóveis que 

deram de garantia, não lhes teria sido entregue.  

 

468º. 

O que fizeram com o propósito de obterem benefícios económicos para a CC e 

para si próprios aos quais não tinham direito e causar prejuízos a EE EE e à .... 

 

469º. 

B... Ano 1999 

Em 1999 foi negociado entre os representantes da CC e do B... um novo 

financiamento no valor de Esc. 100.000.000$00 (€ 498.797,89), 

 

470º. 
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Que se concretizou no dia 9 de Agosto de 1999 com a assinatura de um contrato 

94. 

 

471º. 

Para isso, no dia 5 de Agosto de 1999, FFF e BB escreveram, com o seu próprio 

punho, as assinaturas de EE e GGGGG, respectivamente, à data Presidente do 

Conselho de Administração e Administrador da ..., respectivamente, na Acta nº. 55 do 

Conselho de Administração daquela sociedade, como se da assinatura dos próprios se 

tratasse, o que fizeram sem o seu conhecimento e consentimento 95. 

 

472º. 

Através dessa acta, registaram a decisão, como se de uma decisão dos membros 

do conselho de administração da sociedade ... se tratasse, autorizando a constituição de 

hipoteca sobre o imóvel, propriedade daquela sociedade, sito na Rua …, a favor do 

B..., para garantia do empréstimo no montante de 100.000.000$00. 

Conferiram, ainda, poderes a DDD para representar a sociedade nos actos 

necessários para realizar a respectiva escritura pública. 

 

473º. 

A seguir, ou seja, no dia 3 de Agosto de 1999, elaboraram uma procuração, 

segundo a qual EE e GGGGG, em representação da ... – Empresa de Construções, SA 

e na qualidade de Presidente do Conselho de Administração e Administrador, davam 

poderes a DDD para, em nome da sociedade, constituir hipoteca a favor do B..., sobre 

o prédio urbano, sito em Lisboa, na Rua…, inscrito na matriz, sob o artigo nº. 718. 

 

474º. 
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Porém, nessa procuração, terceiros, cuja identidade não se apurou, mas com o 

conhecimento e consentimento de, FFF, BB, RR e DDD escreveu, no local a isso 

destinado, a assinatura de EE e de GGGGG, como se da dos próprios se tratassem. 

 

475º. 

E, para conferir credibilidade a tais assinaturas, F… C…, no dia 3 de Agosto de 

1999, à data, a exercer as funções de Ajudante Principal no 15º Cartório Notarial, em 

Lisboa reconheceu, como se EE e GGGGG ali estivessem presentes e tivessem 

assinado tal instrumento, o que sabia não ser verdade, as assinaturas que daquela 

procuração constam, como sendo as dos supra referidos EE e GGGGG 96. 

 

476º. 

FFF, BB, RR, DDD e F… C… sabiam serem os cartórios notariais organismos 

destinados a dar forma legal e a conferir a autenticidade das assinaturas, o que no caso, 

não obstante constar que aquela assinatura tinha sido feita na presença, tal não 

correspondia à verdade. 

 

477º. 

Com as suas actuações puseram em causa a fé pública dos actos notariais, 

conscientes de estarem a prejudicar o Estado e a ..., o que quiseram. 

 

478º. 

Com o objectivo de dar uma outra garantia das obrigações emergentes desse 

contrato, até ao limite de 100.000.000$00 a CC, representada por DDD, através de 

procuração subscrita por BB e da qual consta também a assinatura de GGGG, e, 

arrogando-se a qualidade de proprietária do imóvel situado na ..., e já referido no 

artigo 415º supra, constituiu a favor do B... uma hipoteca sobre este mesmo imóvel. 

 

479º. 

                                                         (Não provado) 
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480º. 

Nessa sequência, para dar uma aparente garantia das obrigações emergentes 

desse contrato, até ao limite de Esc. 100.000.000$00 (€ 498.797,89), a CC constituiu a 

favor do B... uma quarta hipoteca sobre o imóvel da ... e uma terceira hipoteca sobre o 

imóvel da Rua …, contrato esse, realizado, como se disse, no dia 9 de Agosto de 1999, 

sendo a CC representada por DDD, com procuração para o efeito, subscrita por BB e 

GGGG e a ... representada por DDD, com a procuração acima descrita 97.  

 

481º. 

O respectivo registo provisório foi requerido por M…de S… M… e subscrito 

por GGGG e DDDDD 98. 

 

482º. 

No cumprimento desse contrato, o B... depositou na conta bancária titulada pela 

CC o referido montante. 

 

483º. 

FFF, BB, RR e DDD tinham consciência de que a acta atrás mencionada e a 

procuração da ... haviam sido forjadas. 

 

484º. 

FFF, BB, RR e DDD sabiam ainda que as garantias oferecidas não 

correspondiam à realidade, uma vez que o imóvel da ..., ao invés do que fizeram crer 

pertencia a EE. 

 

485º. 

E o imóvel da … pertencia à “...” e quer a Presidente do Conselho de 

Administração quer o Administrador, EE e GGGGG, respectivamente, não 
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autorizaram que o mesmo fosse onerado com uma hipoteca a favor daquela instituição 

bancária. 

 

486º. 

No entanto, actuaram deliberada, livre e consciente com o propósito de induzir 

em erro os funcionários do B..., quanto à existência da garantia oferecida pelo 

empréstimo no valor de Esc. 100.000.000$00 (€ 498.797,89), com o intuito de, por 

meio de tal artifício, que sabiam ser idóneo, receberem, como receberam, a quantia 

monetária referente ao montante por eles solicitado àquela instituição bancária. 

 

487º. 

Os quais apenas lograram obter do B... o referido montante, por se encontrarem 

os funcionários do B... erradamente convencidos que os imóveis dados de garantia 

pertenciam à CC.  

 

488º. 

Todo este estratagema, engendrado por FFF, BB e RR, em representação da CC 

conluiados com DDD destinou-se a, através da criação da existência dessa garantia, 

obterem para a CC e, para si próprios, as quantias que foram entregues, quantias essas 

que, caso os supra identificados tivessem alertado para a real situação financeira 

daquela sociedade bem como para a situação dos imóveis que deram de garantia, não 

lhes teria sido entregue.  

 

489º. 

O que fizeram com o propósito de obterem benefícios económicos para a CC e 

para si próprios aos quais não tinham direito e causar prejuízos ao a EE e à .... 

 

490º. 

B... Ano 2001 

Em 2001, a CC, representada por BB e GGGG, negociou com o representante do 

B..., um outro contrato, sob a forma de Contrato de Abertura de Crédito em Conta 

Corrente Caucionada, até ao limite de Esc. 150.000.000$00 (€ 748.196,84).  
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491º. 

Que se concretizou no dia 28 de Fevereiro de 2001 com a assinatura de um 

contrato 99. 

 

492º. 

No cumprimento desse contrato, o B... deu as respectivas ordens de transferência 

para a conta bancária nº ..., titulada pela CC. 

 

493º. 

Para garantia do acordo, no dia 7 de Fevereiro de 2001, EE e GGGGG, à data, 

Presidente do Conselho de Administração e Administrador da ..., respectivamente 

autorizaram, através da Acta nº 57 daquela sociedade, a constituição de uma hipoteca 

sobre o imóvel da Rua … e nessa sequência foi constituída uma quarta hipoteca sobre 

esse imóvel 100. 

 

494º. 

E, mais uma vez, para dar uma aparente existência da oferecida garantia das 

obrigações emergentes desse contrato, até ao limite de 25.000.000$00 (€ 124.699,74), 

a CC constituiu a favor do B... uma quinta hipoteca sobre o mesmo imóvel da ... – já 

referido desde a resposta ao artigo 415º. 

 

495º. 

Contrato esse, realizado, como se disse, no dia 28 de Fevereiro de 2001, sendo a 

CC e a ... representada por DDD, com procurações para o efeito, subscrita a primeira 

por BB e GGGG101 e a segunda por EE e GGGGG 102. 
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496º. 

FFF, BB, RR e DDD tinham consciência de que o imóvel objecto da garantia 

oferecida pela CC, e, ao invés do que fizeram crer, não pertencia à CC, mas a EE.. 

 

497º a 499º 

Em tal contrato – fls 90 a 93 do I Volume do Apenso 52 – mostra-se aposta uma 

assinatura como sendo a de AA, e pela qual era declarado o acordo ao clausulado e 

assumida a responsabilidade solidária do mesmo, assinatura que aí foi escrita por EEE 

com o conhecimento e concordância de BB. 

Idêntica assinatura – e os dizeres “bom por aval à firma subscritora”, bem como 

a assinatura “V…” nos cantos inferiores direitos nas páginas do contrato - foi feita por 

EEE, com o conhecimento e concordância de BB, na livrança em branco entregue ao 

B... para garantia do cumprimento do mesmo contrato, (livrança esta subscrita por BB 

e GGGG) e avalizada por BB e RR, o qual assinou como se de FF, GGGG e FFF 

tivessem avalizado tal título 103. 

 

500º. 

No cumprimento desse contrato, o B... depositou na conta bancária titulada pela 

CC o referido montante. 

 

501º. 

BB e EEE tinham consciência de que com as suas actuações colocaram em crise 

a credibilidade e confiança que aquele contrato e o aval que garante o pagamento da 

livrança, quando verdadeiros, merecem no meio comercial em que se inserem, 

enquanto comprovantes e vinculantes da vontade das partes e das obrigações deles 

decorrentes, afectando a fé pública que lhes é devida, o que quiseram. 

 

502º. 
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FFF, BB, RR e DDD também sabiam que parte das garantias oferecidas não 

pertencia à CC, uma vez que o imóvel da ..., ao invés do que fizeram crer, pertencia a 

EE. 

 

503º. 

No entanto, actuaram deliberada, livre e consciente com o propósito de induzir 

em erro os funcionários do B..., quanto à existência da garantia oferecida para o 

empréstimo no valor de Esc. 150.000.000$00 (€ 748.196,84), com o intuito de, por 

meio de tais artifícios, que sabiam serem idóneos, receberem, como receberam, a 

quantia monetária referente ao montante por eles solicitado àquela instituição 

bancária. 

 

504º. 

Os quais apenas lograram obter do B... o referido montante, por se encontrarem 

os funcionários do B... erradamente convencidos que que o imóvel dado de garantia 

pertencia à CC e que as assinaturas e rubricas de AA constantes do contrato e do aval 

eram verdadeiras. 

 

505º. 

Todo este estratagema, engendrado por FFF, BB e RR, em representação da CC 

e com conhecimento e concordância de DDD e EEE destinou-se a, através da criação 

dessa aparente solvabilidade, obterem para a CC e, para si próprios, as quantias que 

foram entregues, quantias essas que, caso os supra identificados tivessem alertado para 

a real situação financeira daquela sociedade bem como para a situação dos imóveis 

que deram de garantia, não lhes teria sido entregue.  

 

506º. 

O que fizeram com o propósito de obterem benefícios económicos para a CC e 

para si próprios aos quais não tinham direito e causar prejuízos a EE. 

 

507º. 
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Em 7 de Novembro de 2003, a CC liquidou a totalidade dos empréstimos, atrás 

descritos, que contraíra através do B... e cancelou as inscrições hipotecárias que 

recaíam sobre os imóveis da ... e da …, data em que depositou o montante de € 

775.000,00 na conta nº. 51/701077 daquela instituição bancária, montante esse 

conseguido através de contrato de financiamento que entretanto celebrou com o ....   

 

 

508º. 

... (...) 

Em data anterior a Novembro de 2003 a CC, representada por BB e RR, 

negociou com o ..., representado por R...E...S..., um contrato de financiamento, sob a 

forma de abertura de crédito em conta corrente, no valor máximo de € 

2.000.000.000,00. 

 

509º. 

Cientes das garantias que tinham que prestar para conseguirem a aprovação do 

aludido financiamento, trataram, de imediato, de forjar os documentos necessários 

para o efeito. 

 

510º. 

Assim, no dia 18 de Junho de 2003, terceiro, em conluio com FFF, BB e RR, 

elaborou uma Acta a que atribuíram o nº. 417 104, como se de uma Acta da Direcção da 

CC se tratasse, na qual diz-se, nomeadamente, que a respectiva direcção reuniu, com a 

presença de todos os seus membros, GGGG e BB, contando ainda com a presença do 

Reitor da Universidade, FFF. 

Decidiram celebrar o contrato de financiamento supra mencionado, dando como 

garantia uma livrança com aval e a hipoteca a favor do ... dos seguintes imóveis: 
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a) - Fracções autónomas designadas pelas letras “W” e “FZ”, sitas na Rua …, 

descrito na Conservatória do registo predial do Porto, sob o nº. 61277, do Livro B – 

cento e setenta e oito e omisso na matriz; 

b) - Imóvel da ...; 

c) - Fracção autónoma designada pela letra “J”, sita na Rua …, em Lisboa. 

 

511º. 

Através dessa Acta decidiram, também, conferir poderes a DDD para, em nome 

da sociedade, celebrar, assinar e outorgar os necessários documentos e contratos. 

 

512º. 

Em 30 de Junho de 2003, P...N...L...M...R...D..., certificou uma fotocópia da 

supra referida Acta como correspondendo à acta original, o que ele bem sabia não ser 

verdade. 

 

513º. 

Em 25 de Junho de 2003, BB, em representação da CC outorgou uma 

procuração, na qual se encontra aposta uma assinatura como se da de GGGG se 

tratasse, conferindo poderes de representação a DDD para constituir hipoteca em favor 

dos imóveis referidos nas alíneas a) e b) da resposta ao artº 510º (supra) 105. 

 

514º. 

A assinatura imitada de GGGG (conforme resposta ao artigo 513º supra) foi feita 

com o conhecimento e concordância de FFF, BB, RR e DDD. 106.   

 

515º. 

E, para conferir credibilidade a tal assinatura, A… M… P… S…, ajudante do 15º 

Cartório Notarial de Lisboa, no dia 25 de Junho de 2003, fez a procuração e 

reconheceu a assinatura que daquela procuração consta, como sendo a do referido 
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GGGG e como se aquele ali estivesse presente e tivesse assinado tal instrumento, o 

que sabia não ser verdade. 

 

516º. 

FFF, BB, RR, DDD e A… M… P… S… sabiam serem os cartórios notariais 

organismos destinados a dar forma legal e a conferir a autenticidade das assinaturas, o 

que no caso, não obstante constar que aquela assinatura tinha sido feita na presença, tal 

não correspondia à verdade. 

 

517º. 

Com as suas actuações puseram em causa a fé pública dos actos notariais, 

conscientes de estarem a prejudicar o Estado e EE, o que quiseram. 

 

518º. 

Para garantirem o sucesso do pedido, no dia 18 de Junho de 2003, terceiro, com 

conhecimento e concordância de FFF, BB e RR, escreveu, com o seu próprio punho, 

as assinaturas de EE e GGGGG, respectivamente, numa Acta a que atribuíram o nº. 61 

do Conselho de Administração da ..., como se da assinatura dos próprios se tratasse, o 

que fizeram sem o seu conhecimento e consentimento 107. 

 

519º. 

Através dessa acta, registaram a decisão, como se de uma decisão dos membros 

do conselho de administração da sociedade ... se tratasse, o que sabiam não ser 

verdade, autorizando a constituição de hipoteca sobre o imóvel sito na Rua …Lisboa, 

a favor do .... 

 

520º. 

E em 17 de Setembro de 2003, P… D… certificou uma fotocópia da supra 

referida Acta como correspondendo à original, o que ele bem sabia não ser verdade. 
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521º. 

Tanto assim, que do Livro de Actas do Conselho de Administração da ... não 

consta nenhuma acta que autorize a acima mencionada hipoteca e o conteúdo do 

original da Acta nº. 61 é completamente diferente do supra referido 108.  

 

522º. 

FFF, BB, RR e P… D… sabiam que aquela certificação conferia autenticidade 

ao respectivo conteúdo. 

 

523º. 

Com as suas actuações puseram em causa a fé pública dos actos notariais, ainda 

que praticados por Advogado, como foi o caso, conscientes de estarem a prejudicar o 

Estado e a ..., o que quiseram. 

 

524º. 

E, em 25 de Junho de 2003 elaboraram uma procuração, segundo a qual EE e 

GGGGG, em representação da ... – Empresa de Construções, SA e na qualidade de 

Presidente do Conselho de Administração e Administrador, davam poderes a DDD 

para, em nome da sociedade, constituir hipoteca a favor do ..., sobre o prédio urbano, 

sito em Lisboa, na Rua …, inscrito na matriz, sob o artigo nº. 718 109. 

 

525º. 

Porém, nessa procuração, terceiros com conhecimento e concordância de FFF, 

BB, RR e DDD, escreveu, no local a isso destinado, as assinaturas de EE e GGGGG, 

como se da dos próprios se tratasse 110. 

 

526º. 
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E, para conferir credibilidade a tais assinaturas, A… M… P… S…, no dia 25 de 

Junho de 2003, à data, a exercer as funções de Segundo Ajudante no 15º Cartório 

Notarial, em Lisboa reconheceu, como se EE e GGGGG ali estivessem presentes e 

tivessem assinado tal instrumento, o que sabia não ser verdade, as assinaturas que 

daquela procuração constam, como sendo as dos supra referidos EE e GGGGG 111. 

 

527º. 

BB, RR, DDD e A… M… P… S… sabiam serem os cartórios notariais 

organismos destinados a dar forma legal e a conferir a autenticidade das assinaturas, o 

que no caso, não obstante constar que aquela assinatura tinha sido feita na presença, tal 

não correspondia à verdade, até porque (nos termos das respostas aos artºs 515º e 516º 

supra) a procuração foi eleborada pela própria A… M… S…. 

 

528º. 

Com as suas actuações puseram em causa a fé pública dos actos notariais, 

conscientes de estarem a prejudicar o Estado e EE EE, o que quiseram. 

 

529º a 531º 

Assim, em 7 de Novembro de 2003, tal negociação concretizou-se com a 

realização do contrato de financiamento até ao montante de 2.000.000.000,00 € “sob a 

forma de abertura de crédito em conta corrente…”, do qual seriam garantes GGGG, 

BB, FFF, RR e ..., sociedade representada por EE e GGGGG 112. 

Para garantia do cumprimento deste contrato foi prestada uma livrança, avalizada 

por, GGGG, BB, FFF e RR. 

Para além da livrança com aval, deram de hipoteca os seguintes imóveis: 

a) Fracções autónomas designadas pelas letras “W” e “FZ”, sitas na Rua do …, 

descrito na Conservatória do registo predial do Porto, sob o nº. 61277, do Livro B – 

cento e setenta e oito e omisso na matriz; 

b) Imóvel da ...; 
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c) Fracção autónoma designada pela letra “J”, sita na Rua …, em Lisboa. 

Porém, EEE, com conhecimento e concordância de BB e RR, escreveu com o 

seu próprio punho
 
 113: 

a) Os dizeres referentes ao aval e ao bilhete de identidade, constantes em 

primeiro lugar no verso da livrança; 

b) Os dizeres referentes ao bilhete de identidade apostos em primeiro lugar no 

local dos garantes no contrato; 

 

532º. 

E, terceiros, cuja identidade não se apurou, mas com o conhecimento e 

consentimento de, pelo menos, BB e RR, escreveram, como se da dos próprios se 

tratasse: 

a) A assinatura de “GGGG” aposta em primeiro lugar no verso da livrança; 

b) A assinatura de “GGGG” aposta nos campos dos clientes e dos garantes e as 

rubricas de “L…” apostas no canto superior direito no contrato; 

c) A assinatura de “FFF” aposta em segundo lugar e os dizeres referentes ao aval 

e ao bilhete de identidade que lhe correspondem no verso da livrança; 

d) A assinatura de “FFF”, manuscrita a tinta azul, aposta no local dos garantes e 

dizeres referentes ao bilhete de identidade que a seguem no contrato e as rubricas de 

“FFF”, manuscritas a tinta azul, apostas no canto superior direito do mesmo contrato; 

e) A assinatura de EE, aposta junto ao carimbo “... - Empresa de Construções, 

SA” na última folha do contrato e as rubricas de “EE”, apostas no canto superior 

direito do mesmo contrato;  

e) A assinatura de GGGGG, aposta junto ao carimbo “... - Empresa de 

Construções, SA” na última folha do contrato e as rubricas de “GGGGG”, apostas no 

canto superior direito do mesmo contrato;  

 

533º. 

No cumprimento desse contrato, o ... depositou na conta bancária titulada pela 

“CC” o referido montante. 
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534º. 

BB, RR e DDD tinham consciência de que o imóvel da ..., ao invés do que 

fizeram crer pertencia a EE, e o imóvel da … pertencia à ... e nenhum dos seus 

administradores autorizara que o mesmo fosse onerado com uma hipoteca a favor 

daquela instituição bancária – não pertencendo nenhum daqueles imóveis à CC. 

 

535º. 

BB, RR e DDD sabiam ainda que as assinaturas de EE e GGGGG que constam 

da procuração outorgada a DDD, na qualidade de legais representantes da ... não 

foram produzidas pelos próprios mas por terceiros. 

 

536º. 

BB, RR e EEE sabiam ainda que as assinaturas de GGGG, FFF, EE e GGGGG 

constantes do contrato, da livrança e do respectivo aval não foram produzidas pelos 

próprios mas sim por terceiros. 

 

537º. 

BB, RR e P… D… também sabiam que o conteúdo das actas nº. 417 da CC e 61 

da ... não correspondem ao verdadeiro conteúdo das actas produzidas sob aqueles 

números pelos representantes daquelas sociedades.   

 

538º. 

No entanto, actuaram deliberada, livre e consciente com o propósito de induzir 

em erro os funcionários do ..., quanto à existência da garantia, com o intuito de, por 

meio de tais artifícios, que sabiam serem idóneos, receberem, como receberam, a 

quantia monetária referente ao montante por eles solicitado àquela instituição 

bancária. 

 

                                                         539º. 

Os quais apenas lograram obter do ... o referido montante, por se encontrarem os 
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pertencia à CC e que os administradores da ..., a quem o imóvel da … pertencia 

tinham autorizado a oneração do mesmo com uma hipoteca bem como que as 

assinaturas e rubricas de GGGG, FFF EE e GGGGG constantes do contrato e dos 

campos destinados à assinatura dos garantes do respectivo cunprimento eram 

verdadeiras. 

 

540º. 

Todo este estratagema, engendrado por BB e RR, em representação da CC e com 

conhecimento e concordância de DDD, EEE e P… D… destinou-se a, através da 

criação dessa aparente existência de garantias, obterem para a CC e, para si próprios, 

as quantias que foram entregues, quantias essas que, caso os supra identificados 

tivessem alertado para a real situação financeira daquela sociedade bem como para a 

situação das garantias que deram, não lhes teria sido entregue.  

 

541º. 

O que fizeram com o propósito de obterem benefícios económicos para a CC e 

para si próprios aos quais não tinham direito e causar prejuízos ao ..., a EE e à .... 

 

542º. 

Desse montante ainda se encontra em dívida 2.436.794,73 € (capital e juros) o 

que é reclamado pelo ... no processo de incolvência da CC 114.  

 

B... Ano de 2004 

 

543º e 544º 

Em 2004 BB e RR encetaram novas negociações com o B..., tendo como 

interlocutor M… B… F…, com vista à obtenção de um financiamento para a CC 

 

545º. 
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Assim, em 3 de Março de 2004, tal negociação concretizou-se com a realização 

de um Contrato de Abertura de Crédito em Conta Corrente Caucionada, no montante 

de € 750.000,00, do qual constam como garantes “GGGG, M… P… C… L…, BB, 

AA, RR, FF e FFF 115. 

 

546º. 

Porém, EEE, com conhecimento e concordância de BB e RR escreveu com o seu 

próprio punho
 116: 

a) A assinatura de “AA”, aposta em quarto lugar, no local dos terceiros 

outorgantes e os dizeres referentes ao bilhete de identidade que a seguem bem como as 

rubricas de “AA, apostas no canto superior direito, do contrato; 

b) A assinatura de “FF”, aposta em sexto lugar, no local dos terceiros 

outorgantes e os dizeres referentes ao bilhete de identidade que a seguem, no contrato; 

c) Os dizeres referentes ao bilhete de identidade de “GGGG”, apostos em 

primeiro lugar, no local dos terceiros outorgantes do contrato; 

d) Os dizeres referentes ao bilhete de identidade de “M…P…L…”, apostos em 

segundo lugar, no local dos terceiros outorgantes do contrato; 

 

547º. 

E, terceiros, com conhecimento e concordãncia de BB e RR, escreveram, como 

se das dos próprios se tratassem: 

a) As assinaturas de “GGGG”, aposta no campo referente aos segundos 

outorgantes e a aposta em primeiro lugar no campo referente aos terceiros outorgantes 

bem como a rubrica “L…”, constante do campo superior direito do contrato; 

b) A assinatura de “M...P...C...L...”, aposta em segundo lugar no campo referente 

aos terceiros outorgantes e a rubrica “M…”, constante do campo superior direito do 

contrato; 
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c) A assinatura de “FFF”, aposta em sétimo lugar no campo referente aos 

terceiros outorgantes e os dizeres referentes ao bilhete de identidade que lhe seguem, 

constantes do contrato; 

 

548º. 

Para garantia do cumprimento do contrato supra referido foi prestada pela CC 

uma livrança subscrita por BB e em cujo rosto consta também uma assinatura como se 

da de GGGG se tratasse. 

No verso da livrança constam, além do mais, os dizeres referentes ao aval e aos 

elementos de identificação de AA, FF, FFF, GGGG e M… P… L…, como assinaturas 

como se das destes se tratassem117. 

 

549º. 

Porém, EEE, com conhecimento e concordância de BB e RR, escreveu com o 

seu próprio punho
 
 118: 

 

a) A assinatura de “AA” e os dizeres referentes ao aval e ao bilhete de 

identidade, apostos em quarto lugar no verso da livrança; 

b) A assinatura de “FF e os dizeres referentes ao aval e ao bilhete de identidade, 

apostos em sexto lugar no verso da livrança; 

c) Os dizeres referentes ao aval e ao bilhete de identidade de “GGGG”, apostos 

em primeiro lugar no verso da livrança; 

d) Os dizeres referentes ao aval e ao bilhete de identidade de “M...P...C...L...”, 

apostos em segundo lugar no verso da livrança; 

 

550º. 

E, terceiro com conhecimento e concordância dede BB e RR, escreveu, como se 

da dos próprios se tratassem: 
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a) A assinatura de “GGGG”, aposta em primeiro lugar no rosto e verso da 

livrança (e não apenas no verso como se diz na acusação); 

b) A assinatura de “M...P...C...L...”, aposta em segundo lugar no verso da 

livrança; 

c) A assinatura de “FFF”, aposta em sétimo lugar no verso da livrança; 

 

551º. 

BB, RR e EEE tinham consciência de que as assinaturas acabadas de descrever e 

constantes do contrato e da livrança não foram produzidas pelos próprios. 

 

552º. 

No cumprimento desse contrato, o B... depositou na conta bancária titulada pela 

CC o referido montante. 

 

553º. 

No entanto, actuaram deliberada, livre e consciente com o propósito de induzir 

em erro os funcionários do B..., quanto à existência das garantias, com o intuito de, 

por meio de tais artifícios, que sabiam serem idóneos, receberem, como receberam, a 

quantia monetária referente ao montante por eles solicitado àquela instituição 

bancária. 

 

554º. 

Os quais apenas lograram obter do B... o referido montante, por se encontrarem 

os funcionários daquela instituição bancária erradamente convencidos da existência de 

garantias, bem como que as assinaturas constantes do contrato e dos campos 

destinados à assinatura dos garantes do respectivo cunprimento eram verdadeiras. 

 

555º. 

Todo este estratagema, engendrado por BB e RR, com conhecimento e 

concordância de EEE destinou-se a, através da criação dessa aparente existência da 

garantia, obterem para a CC e, para si próprios, as quantias que foram entregues, 

quantias essas que, caso os supra identificados tivessem alertado para a real situação 
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financeira daquela sociedade bem como para a situação das garantias que deram, não 

lhes teria sido entregue.  

 

556º. 

O que fizeram com o propósito de obterem benefícios económicos para a CC e 

para si próprios aos quais não tinham direito e causar prejuízos ao B.... 

 

557º. 

Desse montante ainda se encontra em dívida 707.397,58 € (capital e juros) 

quantia reclamada no já referido processo de insolvência da CC
 
 119. 

 

... 

 

558º. 

Entre 6 de Maio de 1998 e 30 de Julho de 2002 foram realizados, pelo menos, 

seis contratos de Abertura de Crédito em Conta-Corrente entre a ... e a CC.  

 

559º. 

Assim: 

Contrato de Empréstimo n.º ... 120  

Data: 19 de Maio de 1998 (data da perfeição do contrato, e não 6 de Maio como 

constava da acusação). 

Finalidade: Apoio à Tesouraria 

Montante: até 50 mil contos, a utilizar na C. D/O n.º ... 

Prazo: 6 meses 

Garantia: prestada por Livrança, subscrita por: 

- BB e GGGG, em representação da CC. 
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Do contrato constam como fiadores: 

BB, AA, GGGG e M...C...P...L.... 

 

560º. 

Porém, AA era alheia a esta situação. 

 

561º. 

Com efeito, EEE, com conhecimento e concordância de BB, escreveu com o seu 

próprio punho a assinatura de AA, como se da assinatura da própria se tratasse 121. 

 

562º. 

BB e EEE tinham consciência que com as suas actuações colocaram em crise a 

credibilidade e confiança que os documentos merecem, enquanto comprovantes e 

vinculantes da vontade das partes e das obrigações deles decorrentes, afectando a fé 

pública que lhe é devida, o que quiseram. 

 

563º. 

Actuaram deliberada, livre e conscientemente com o propósito de induzirem em 

erro os funcionários da ..., quanto à existência da garantia oferecida pela CC, com o 

intuito de, por meio de tal artifício, que sabiam ser idóneo, receberem, como 

receberam, a quantia monetária referente ao montante solicitado àquela instituição 

bancária. 

 

564º. 

Os quais apenas lograram obter da ... o referido montante, por se encontrarem os 

respectivos funcionários erradamente convencidos da existência da garantia e que a 

assinatura de AA constante do contrato como fiadora do respectivo cumprimento era 

verdadeira. 

 

565º. 
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Este estratagema, engendrado por BB, com conhecimento e concordância de 

EEE destinou-se a, através da criação dessa aparenteexistência da garantia, obterem 

para a CC e, para si próprios, as quantias que foram entregues, quantias essas que, 

caso os supra identificados tivessem alertado para a real situação financeira bem como 

para a situação da garantia que deram, não lhes teria sido entregue. 

 

566º. 

O que fizeram com o propósito de obterem benefícios para a CC e para si 

próprios aos quais não tinham direito e causar prejuízos a AA e à .... 

 

567º. 

Contrato de Empréstimo n.º ... 122  

Data: 4. Janeiro.2000 

Modalidade:  

Finalidade: Conta Investimento Indústria 

Montante: até 50 mil contos, creditado na C. D/O n.º ... 

Prazo: 6 anos, amortizável em 72 prestações mensais  

E, consta do contrato como fiadores BB, AA, GGGG e M...C...P...L.... 

 

                                                 568º. 

Porém, AA, GGGG e M…L…  eram alheios a esta situação. 

 

569º. 

Com efeito, EEE, com conhecimento e concordância de BB, escreveu com o seu 

próprio punho a assinatura de AA, como se da assinatura da própria se tratasse 123. 

 

                                                         570º. 
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E, terceiro, com conhecimento e concordância de BB, escreveu como seu próprio 

punho as assinaturas deles próprios e ainda a de M… L…, como se da assinatura dos 

próprios se tratasse 124. 

 

                                                         571º. 

BB e EEE tinham consciência que com as suas actuações colocaram em crise a 

credibilidade e confiança que os documentos, quando verdadeiros, merecem no meio 

comercial em que se inserem, enquanto comprovantes e vinculantes da vontade das 

partes e das obrigações deles decorrentes, afectando a fé pública que lhe é devida, o 

que quiseram. 

 

572º. 

Actuaram deliberada, livre e conscientemente com o propósito de induzirem em 

erro os funcionários da ..., quanto à existência da garantia oferecida pela CC, com o 

intuito de, por meio de tal artifício, que sabiam ser idóneo, receberem, como 

receberam, a quantia monetária referente ao montante solicitado àquela instituição 

bancária. 

 

573º. 

Os quais apenas lograram obter da ... o referido montante, por se encontrarem os 

respectivos funcionários erradamente convencidos da existência da garantia bem como 

que a assinatura de AA constante do contrato como fiadora do respectivo cumprimento 

era verdadeira. 

 

                                                        574º. 

Este estratagema, engendrado por BB com conhecimento e concordância de EEE 

destinou-se a, através da criação dessa garantia, obterem para a CC e, para si próprios, 

as quantias que foram entregues, quantias essas que, caso os supra identificados 

tivessem alertado para a real situação financeira bem como para a situação da garantia 

que deram, não lhes teria sido entregue. 
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575º. 

O que fizeram com o propósito de obterem benefícios para a CC e para si 

próprios aos quais não tinham direito e causar prejuízos a GGGG, EE Pacheco Labisa, 

AA e à .... 

 

 

576º. 

Contrato de Empréstimo n.º ... 125  

Data: 18.Fevereiro.2000 

Modalidade: Crédito em Conta Corrente 

Finalidade: Apoio à Tesouraria 

Montante: até 10 mil contos, a utilizar na C. D/O n.º ... 

Prazo: 6 meses, automaticamente renovável 

Garantia: Livrança, subscrita por BB e da qual consta uma assinatura de GGGG 

como se da deste se tratasse, em representação da CC 

E, do contrato constam como fiadores, BB, AA, GGGG e M...C...P...L.... 

 

577º. 

Porém, AA, GGGG e M…P…L… eram alheios a esta situação. 

 

578º. 

Com efeito, EEE, com conhecimento e concordância de BB, escreveu com o seu 

próprio punho a assinatura de AA, como se da assinatura da própria se tratasse 126. 

 

579º. 

E, terceiro com conhecimento e concordância de BB, escreveu com o seu próprio 

punho as assinaturas de AA, GGGG e de M… P… L…, como se da assinatura dos 

próprios se tratasse 127. 
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580º. 

BB e EEE tinham consciência que com as suas actuações colocaram em crise a 

credibilidade e confiança queos documentos, quando verdadeiros, merecem no meio 

comercial em que se inserem, enquanto comprovantes e vinculantes da vontade das 

partes e das obrigações deles decorrentes, afectando a fé pública que lhe é devida, o 

que quiseram. 

 

581º. 

Actuaram deliberada, livre e conscientemente com o propósito de induzirem em 

erro os funcionários da ..., quanto à criação da garantia oferecida pela CC, com o 

intuito de, por meio de tal artifício, que sabiam ser idóneo, receberem, como 

receberam, a quantia monetária referente ao montante solicitado àquela instituição 

bancária. 

 

582º. 

Os quais apenas lograram obter da ... o referido montante, por se encontrarem os 

respectivos funcionários erradamente convencidos as assinaturas de AA, GGGG e de 

M… P… L…, constantes do contrato como fiadores do respectivo cumprimento eram 

verdadeiras. 

 

583º. 

Este estratagema, engendrado por BB com conhecimento e concordância de EEE 

destinou-se a, através da criação dessa garantia, obterem para a CC e, para si próprios, 

as quantias que foram entregues, quantias essas que, caso os supra identificados 

tivessem alertado para a real situação financeira bem como para a situação da garantia 

que deram, não lhes teria sido entregue. 

 

584º. 

O que fizeram com o propósito de obterem benefícios para a CC e para si 

próprios aos quais não tinham direito e causar prejuízos a AA, GGGG, M… P… L… e 

à .... 
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585º. 

Contrato de Empréstimo n.º ... 128  

Data: 10.Julho.2001 

Modalidade: Contrato de Empréstimo 

Finalidade: Apoio à Tesouraria 

Montante: até 20 mil contos, a utilizar e amortizar na C. D/O n.º ... 

Prazo: 3 meses 

Garantia: Livrança, subscrita por BB, e da qual consta uma assinatura de GGGG 

como se da deste se tratasse, em representação da CC 

E, do contrato constam como fiadores, BB, AA, GGGG e M...C...P...L.... 

 

586º. 

Porém, AA, GGGG e M… P… L… eram alheios a esta situação. 

 

587º. 

Com efeito, EEE, com conhecimento e concordância de BB, escreveu com o seu 

próprio punho a assinatura de AA, como se da assinatura da própria se tratasse 129. 

 

588º. 

E, terceiro, com conhecimernto e concordância de BB, escreveu com o seu 

próprio punho as assinaturas de GGGG e de M… P… L…, como se da assinatura dos 

próprios se tratasse 130. 

 

589º. 

BB e EEE tinham consciência que com as suas actuações colocaram em crise a 

credibilidade e confiança que os documentos, quando verdadeiros, merecem no meio 

comercial em que se inserem, enquanto comprovantes e vinculantes da vontade das 

                                                           
128

 (Fls. 672 do Apenso 52 – Volume II A) 

129
 (Fls. 656 e 657 do Apenso 52 – Volume II A) 

130
 (Fls. 656 e 657 do Apenso 52 – Volume II A) 



S. R. 
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 

1609 
 

partes e das obrigações deles decorrentes, afectando a fé pública que lhes é devida, o 

que quiseram. 

 

590º. 

No entanto, actuaram deliberada, livre e conscientemente com o propósito de 

induzirem em erro os funcionários da ..., com a criação da garantia, com o intuito de, 

por meio de tal artifício, que sabiam ser idóneo, receberem, como receberam, a quantia 

monetária referente ao montante solicitado àquela instituição bancária. 

 

591º. 

Os quais apenas lograram obter da ... o referido montante, por se encontrarem os 

respectivos funcionários erradamente convencidos quanto à existência da garantia bem 

como que as assinaturas de AA, GGGG e de M… P… L…, constantes do contrato 

como fiadores do respectivo cumprimento eram verdadeiras. 

 

592º. 

 

Este estratagema, engendrado por BB, com conhecimento e concordância de 

EEE destinou-se a, através da criação dessa aparenteexistência da garantia, obterem 

para a CC e, para si próprios, as quantias que foram entregues, quantias essas que, 

caso os supra identificados tivessem alertado para a real situação financeira bem como 

para a situação da garantia que deram, não lhes teria sido entregue. 

 

593º. 

O que fizeram com o propósito de obterem benefícios para a CC e para si 

próprios aos quais não tinham direito e causar prejuízos a AA, GGGG, M… P… L… e 

à .... 

 

594º. 

Contrato de Empréstimo n.º ... 131  
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Data: 26 (e não 24 como por lapso consta da acusação).Junho.2002 

Modalidade:  

Finalidade: Apoio à Tesouraria 

Montante: até € 249.398,95, creditado na C. D/O n.º ... 

Prazo: 72 meses (6 anos) 

 

595º. 

BB assinou o contrato e do documento consta a assinatura de GGGG, como se da 

do próprio se tratasse, em representação da CC e BB e AA, na qualidade de garantes. 

 

596º. 

Porém, AA e GGGG eram alheios a este contrato. 

 

597º. 

Com efeito, EEE, com conhecimento e concordãncia de BB, escreveu com o seu 

próprio punho a assinatura de AA, como se da assinatura da própria se tratasse 132. 

 

598º. 

BB e EEE tinham consciência que com as suas actuações colocaram em crise a 

credibilidade e confiança queos documentos, quando verdadeiros, merecem no meio 

comercial em que se inserem, enquanto comprovantes e vinculantes da vontade das 

partes e das obrigações deles decorrentes, afectando a fé pública que lhes é devida, o 

que quiseram. 

 

599º. 

E, terceiro, com conhecimento e concordância de BB escreveu com o seu próprio 

punho a assinatura de GGGG, como se da assinatura do próprio se tratasse 133. 

 

600º. 
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Para garantia do cumprimento e pagamento deste contrato, BB deu de Hipoteca, 

outorgada no 15º C. N. de Lisboa a 24.06.2002, constituída a favor da ..., os seguintes 

imóveis 134: 

- Av. …, Lisboa 

- Rua …, Lisboa 

- Rua …, Lisboa 

 

601º. 

Tais imóveis pertenciam a BB e a seu irmão XXX que os receberam por doacção 

(com reserva de usufruto) dos seus pais, BBB e GGGGG. 

 

602º. 

AA e XXX eram alheios à constituição da Hipoteca. 

 

603º. 

Para o efeito, em 8 de Maio de 2002, BB, previamente, concertado com EEE e 

SSSS elaboraram uma procuração nos termos da qual AA e XXX conferiam a BB “os 

poderes necessários para, com livre e geral administração civil, reger e gerir todos os 

bens dos outorgantes e, bem assim para, comprar, vender, permutar, hipotecar ou por 

qualquer outra forma onerar ou alienar quaisquer prédios ….”135. 

 

604º e 605º 

Com efeito, EEE e SSSS, com conhecimento e concordância de BB, escreveram, 

respectivamente, com o seu próprio punho a assinatura de AA e de XXX, como se da 

assinatura dos próprios se tratasse136. 

E, para conferir credibilidade a tais assinaturas, depois de A…M…P…S…, no 

mesmo dia, à data, a exercer as funções de Segundo Ajudante no 15º Cartório Notarial 
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de Lisboa, ter elaborado tal procuração, procedeu ao reconhecimento das assinaturas 

que naquela procuração foram apostas como se das dos próprios (AA e XXX) se 

tratasse, como se aqueles ali estivessem presentes e tivessem assinado tal instrumento, 

o que sabia não ser verdade. 

 

606º. 

BB, SSSS, EEE e A… M… P… S… sabiam serem os cartórios notariais 

organismos destinados a dar forma legal e a conferir a autenticidades das assinaturas, o 

que no caso, não obstante constar que aquelas assinaturas tinham sido feitas na 

presença, tal não correspondia à verdade. 

 

607º. 

Com as suas actuações puseram em causa a fé pública dos actos notariais, 

conscientes de estarem a prejudicar o Estado, AA e XXX, o que quiseram. 

 

608º. 

Tinham consciência de que a procuração havia sido forjada e que BB ía utilizar 

esse instrumento, como utilizou, para onerar património que também pertencia a AA e 

a XXX contra a vontade e em prejuízo destes últimos. 

 

609º. 

Nessa sequência, para dar uma garantia das obrigações emergentes desse 

contrato, até ao limite de 249.398,95 €, em 24 de Junho de 2002 foi realizada a 

escritura de hipoteca a favor da ..., à qual compareceu BB que interveio por si e na 

qualidade de procurador de AA e de XXX, munido com a procuração acima descrita. 

 

610º. 

No cumprimento desse contrato, a ... depositou na conta bancária titulada pela 

CC o referido montante. 

 

611º. 
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BB bem sabia que a garantia oferecida não correspondia à realidade, uma vez 

que ao invés do que fizera crer não estava autorizado por XXX e AA a onerar aqueles 

imóveis com uma hipoteca. 

 

612º. 

BB, actuou deliberada, livre e consciente com o propósito de induzir em erro os 

funcionários da ..., quanto à existência da garantia da dívida no valor de 249.398,95 €, 

com o intuito de, por meio de tal artifício, que sabia ser idóneo, receber, como 

recebeu, a quantia monetária referente ao montante solicitado àquela instituição 

bancária. 

 

613º. 

Apenas lograram obter da ... o referido montante, por se encontrarem os 

respectivos funcionários erradamente convencidos quanto à existência da garantia 

oferecida pela CC, bem como que BB estava devidamente autorizado para dar aqueles 

imóveis como garantia do respectivo cumprimento e que a assinatura de AA que 

constava do campo destinado à assinatura dos garantes do respectivo cumprimento era 

verdadeira.  

 

614º. 

Todo este estratagema, engendrado por BB, com conhecimento e concordância 

de SSSS e EEE destinou-se a, através da criação dessa garantia, obterem para a CC e, 

para si próprios, as quantias que foram entregues, quantias essas que, caso os supra 

identificados tivessem alertado para a real situação financeira daquela sociedade bem 

como para a situação dos imóveis que deram de garantia, não lhes teria sido entregue.  

 

615º. 

O que fizeram com o propósito de obter benefícios económicos para a CC e para 

si próprios aos quais não tinham direito e causar prejuízos a AA e a XXX, GGGGG e 

BBB. 

 

616º. 
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Parte deste empréstimo destinou-se a liquidar: 

a) O empréstimo n.º ..., de 18.02.2000 (conta corrente), no valor de 49.879,79 €, 

supra referido e 

b) O empréstimo n.º ... de 10.07.2001 (Curto Prazo-Intercalar), no valor de 

99.759,58 €, supra referido. 

 

617º. 

Em 27 de Dezembro de 2006, a CC liquidou a totalidade deste empréstimo, 

montante conseguido através de contrato de financiamento que entretanto BB, através 

da conta aberta em nome da sociedade “C… T…” celebrou com a ...  de Sintra e 

Litoral, (como resulta da resposta ao Artº. 285º supra). 

 

618º. 

Contrato de Empréstimo n.º ... 137  

Data: 26 de Agosto de 2002 (data da perfeição do contrato e não 30 de Julho de 

2002 como constava da acusação). 

Modalidade: Crédito em Conta Corrente 

Finalidade: Apoio à Tesouraria 

Montante: até 12.500 contos, a utilizar na C. D/O n.º ... 

Prazo: 12 meses 

Garantia: Livrança, subscrita por BB e da qual consta uma assinatura de GGGG 

como se da deste se tratasse, em representação da CC 

Constam do contrato como fiadores, BB, AA, GGGG e M...C...P...L.... 

 

619º. 

Porém, AA, GGGG e M… P… L… eram alheios a este contrato. 

 

620º. 

Com efeito, EEE, com conhecimento e concordância de BB, escreveu com o seu 

próprio punho a assinatura de AA, como se da assinatura da própria se tratasse 138. 
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621º. 

E, terceiro, com conhecimento e concordância de BB escreveu com o seu próprio 

punho a assinatura de GGGG e de M… P… L…, como se da assinatura dos próprios 

se tratasse 139. 

 

622º. 

BB e EEE tinham consciência que com as suas actuações colocaram em crise a 

credibilidade e confiança que os documentos, quando verdadeiros, merecem no meio 

comercial em que se inserem, enquanto comprovantes e vinculantes da vontade das 

partes e das obrigações deles decorrentes, afectando a fé pública que lhes é devida, o 

que quiseram. 

 

623º 

Actuaram deliberada, livre e conscientemente com o propósito de induzirem em 

erro os funcionários da ..., quanto à existência da garantia oferecida pela CC, com o 

intuito de, por meio de tal artifício, que sabiam ser idóneo, receberem, como 

receberam, a quantia monetária referente ao montante solicitado àquela instituição 

bancária. 

 

624º. 

Os quais apenas lograram obter da ... o referido montante, por se encontrarem os 

respectivos funcionários erradamente convencidos da existência da garantia oferecida 

pela CC, bem como que as assinaturas de AA, GGGG e de M… L…, constantes do 

contrato como avalistas e garantes do respectivo cumprimento eram verdadeiras. 

 

625º. 

Este estratagema, engendrado por BB com conhecimento e concordância de EEE 

destinou-se a, através da criação dessa garantia, obterem para a CC e, para si próprios, 
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as quantias que foram entregues, quantias essas que, caso os supra identificados 

tivessem alertado para a real situação financeira bem como para a situação da garantia 

que deram, não lhes teria sido entregue. 

 

626º. 

O que fizeram com o propósito de obterem benefícios para a CC e para si 

próprios aos quais não tinham direito e causar prejuízos à ..., a AA, GGGG e de M… 

P… L…. 

 

BANCO … 

627º. 

Entre 1994 e 1999, a CC obteve vários empréstimos bancários junto do .... 

 

628º. 

Em 14 de Outubro de 1998 foi realizada entre a “CC” e o ... a Conta Empréstimo 

n.º ..., até ao limite de Esc. 20.000.000$00 (99.759,58 €) 140.  

 

629º. 

Para garantia de cumprimento desse contrato foi constituída uma hipoteca, 

outorgada no 15º Cartório Notarial de Lisboa, no dia 28 de Setembro de 1998, 

constituída a favor do ..., tendo por objecto os seguintes imóveis 141: 

- Fracção autónoma designada por Letra “C” correspondente ao estabelecimento 

com o nº. 32 A e o lugar nº. três no parque de estacionamento privativo da cave, do 

prédio sito na Rua …, Lisboa; 

- Fracção autónoma designada por Letra “A”, correspondente ao r/c dto, do 

estabelecimento sito na Rua …, Lisboa. 

Na escritura da hipoteca constam XXX, BB e AA como constituindo a garantia. 

 

630º. 

                                                           
140
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141
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O primeiro imóvel pertencia a BB e a seu irmão XXX que os receberam por 

doacção (com reserva de usufruto) dos seus pais, BBB e GGGGG e o segundo imóvel 

apenas a BB. 

 

631º. 

AA e XXX eram alheios a este contrato. 

 

632º e 634º. 

Em 25 de Setembro de 1998, F… C… na qualidade de ajudante principal do 15º 

Cartório Notarial de Lisboa e BB elaboraram a procuração, nos termos da qual ele 

próprio, AA e XXX, conferiam a DDD “os poderes precisos para, em garantia das 

responsabilidades assumidas ou a assunir pela CC, até ao limite de 20 milhões de 

escudos, constituir hipoteca voluntária a favor do referido Banco sobre aqueles 

imóveis ….” 142. 

E, para conferir credibilidade a tais assinaturas, F… C… reconheceu as 

assinaturas que constam daquela procuração, como sendo a de AA e XXX, como se 

aqueles ali estivessem presentes e tivessem assinado tal instrumento, o que sabia não 

ser verdade. 

 

                                                  633º. 

                     (632º e 634º resposta conjunta supra) 

Com efeito, terceiro, com conhecimento e concordância de BB e DDD, escreveu 

com o seu próprio punho a assinatura de AA e de XXX, respectivamente, como se da 

assinatura dos próprios se tratasse 143. 

 

635º. 

BB, DDD e F… C… sabiam serem os cartórios notariais organismos destinados 

a dar forma legal e a conferir a autenticidades das assinaturas, o que no caso, não 
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obstante constar que aquelas assinaturas tinham sido feitas na presença, tal não 

correspondia à verdade. 

 

636º. 

Com as suas actuações puseram em causa a fé pública dos actos notariais, 

conscientes de estarem a prejudicar o Estado, AA e XXX, o que quiseram. 

 

637º. 

BB e F… C… tinham consciência de que forjavam a procuração e que DDD ía 

utilizar esse instrumento, como utilizou, para onerar património que também pertencia 

a AA e a XXX contra a vontade e em prejuízo destes últimos. 

 

638º. 

Nessa sequência, para dar uma garantia das obrigações emergentes desse 

contrato, até ao limite de Esc. 20.000.000$00 (99.759,58 €), em 28 de Setembro de 

1998 foi realizada a escritura de hipoteca a favor do ..., à qual compareceu DDD que 

interveio na qualidade de procurador de BB, AA e de XXX, munido com a procuração 

acima descrita. 

 

                                                        639º. 

No cumprimento desse contrato, o ... depositou na conta bancária titulada pela 

CC o referido montante. 

 

640º. 

BB e DDD bem sabiam que a garantia oferecida não correspondiam à realidade, 

uma vez que ao invés do que fizeram crer, BB não estava autorizado por XXX e AA a 

onerar aqueles imóveis com uma hipoteca. 

 

641º. 

BB e DDD, actuaram deliberada, livre e consciente com o propósito de induzir 

em erro os funcionários do ..., quanto à existência da garantia oferecida pela CC para 

obter o empréstimo no valor de 20.000.000$00 (99.759,58 €), com o intuito de, por 



S. R. 
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 

1619 
 

meio de tal artifício, que sabiam ser idóneo, receberem, como receberam, a quantia 

monetária referente ao montante solicitado àquela instituição bancária. 

 

642º. 

Apenas lograram obter do ... o referido montante, por se encontrarem os 

respectivos funcionários erradamente convencidos quanto à existência da garantia 

oferecida pela CC, bem como que BB estava devidamente autorizado para dar aqueles 

imóveis como garantia do respectivo cumprimento e que as assinaturas de AA e de 

XXX que constavam da procuração eram verdadeiras.  

 

643º. 

Todo este estratagema, engendrado por BB e DDD, com a ajuda de terceiros 

destinou-se a, através da criação dessa aparente solvabilidade, obterem para a CC e, 

para si próprios, as quantias que foram entregues, quantias essas que, caso os supra 

identificados tivessem alertado para a real situação financeira daquela sociedade bem 

como para a situação dos imóveis que deram de garantia, não lhes teria sido entregue.  

 

644º. 

O que fizeram com o propósito de obter benefícios económicos para a CC e para 

si próprios aos quais não tinham direito e causar prejuízos ao ..., a AA e a XXX. 

 

645º. 

...  DE SINTRA 

TTTTTT e UUUUUU, à data dos factos que a seguir se descrevem, com funções 

de gerente e sub-gerente, respectivamente na ...S, eram conhecidos e tinham uma 

relação muito próxima com RR sendo assíduos frequentadores do camarote que este 

último detinha no Estádio do Sporting. 

 

646º. 

Aqueles eram conhecidos de VVVVVVVV que os apresentou a RR e que, por 

sua vez, os apresentou a BB. 
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647º. 

Na sequência desse conhecimento e aproximação, BB e RR planearam a 

obtenção de empréstimos, via ...S, e com esse objectivo foram abrindo naquela 

instituição várias contas bancárias. 

 

648º. 

Eram aqueles funcionários que recepcionavam os pedidos de abertura de contas 

bem como os pedidos subsequentes de cheques, financiamentos, contas a descoberto e 

os encaminhavam internamente, designando-os por “Grupo de Clientes”, constituído 

pela CC, BB, RR, DDD, EEE, “CC", BBB e “EE, BBBBB, XXX”, estes três últimos 

com contas abertas à revelia e sem o conhecimento ou consentimento dos seus 

titulares. 

 

Assim: 

CC – Sociedade Para o Desenvolvimento do Ensino Superior, S.A., titular da 

conta de D.O. n.º ... 144: 

Conta Corrente Caucionada n.º ... 

Em 12 de Março de 2003 foi aberta esta conta até ao montante de €1 milhão e 

pelo prazo de seis meses 

 

A garantia prestada consistiu no penhor de depósito a prazo no valor de 

525.000,00 €, com o n.º ..., titulado pela CC e na subscrição de uma livrança 145. 

Este crédito foi formalmente aprovado em reunião de Direcção realizada apenas 

em data posterior, isto é, a 26.Março.2003, pelo, então, directores J…N…, e CC 146. 

 

649º. 
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Esta conta era utilizada e amortizada em tranches de 25.000,00 €, os juros eram 

pagos mensalmente (5,5%) sobre o capital usado. 

 

650º. 

Esta conta corrente foi utilizada até 26.06.2003, data em que foi liquidada e em 

que foi concedido um empréstimo com amortização em prestações constantes, no 

valor de € 1 milhão, a seguir descriminado. 

 

651º. 

Empréstimo n.º … 

Em 26/06/2003 e para liquidação de Conta Corrente Caucionada foi concedido e 

creditado na conta de D.O. supra referida, no valor de 1 milhão de euros 147.  

Este empréstimo foi aprovado em reunião de Direcção de 10.07.2003 pelos 

mesmos membros, J…N… e CC, tendo sido apresentadas as mesmas garantias 

(depósito a prazo titulado pela CC e livrança) 

 

652º. 

Este empréstimo foi liquidado a 30.12.2004, data em que foi concedido um novo 

empréstimo, a seguir identificado.  

 

Empréstimo n.º … 

Em 30 de Dezembro de 2004, foi concedido este empréstimo no valor de 

900.000,00 €, pelo prazo de 4 anos 148. 

 

653º. 

Este valor foi creditado na conta D.O. da CC e o pagamento do capital e juros 

era efectuado mensalmente;  

 

654º. 
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Para garantia do cumprimento deste contrato, BB deu de Hipoteca, outorgada no 

15º Cartório Notarial de Lisboa a 30.12.2004, constituída a favor da ...  de Sintra e 

Litoral, os seguintes imóveis 149: 

- Av. …, Lisboa; 

- Rua …, ....  

 

655º. 

O primeiro imóvel pertencia a BB e a seu irmão XXX que os receberam por 

doacção (com reserva de usufruto) dos seus pais, BBB e GGGGG. 

 

656º. 

AA e XXX eram alheios a este contrato. 

 

657º. 

Em 23 de Dezembro de 2004, A… M… S…, na qualidade de ajudante do 15º 

Cartório Notarial de Lisboa, e BB elaboraram a procuração, nos termos da qual ele 

próprio, AA e XXX, conferiam a BB “os poderes necessários para, dar de hipoteca 

quaisquer bens ou direitos prediais, situados nos concelhos de Lisboa, Porto, Faro, 

Vila Franca de Xira, Benavente, Beja, Moita, Cascais, designadamente dar de hipoteca 

o bem designado pela letra “J”, correspondente ao 4º andar esquerdo, do prédio urbano 

em regime de propriedade horizontal, sito na Avª …, em Lisboa ….” 150. 

 

E, para conferir credibilidade a tais assinaturas, A… M… S… reconheceu as 

assinaturas que constam daquela procuração, como sendo a de AA e XXX, como se 

aqueles ali estivessem presentes e tivessem assinado tal instrumento, o que sabia não 

ser verdade. 

 

658º. 

                                                           
149
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EEE, com conhecimento e concordância de BB, escreveu com o seu próprio 

punho a assinatura de AA, como se da assinatura da própria se tratasse 151. 

 

659º. 

Na mesma data, (23 de Dezembro de 2004) BB, A… M… S… e terceiro não 

identificado, elaboraram uma procuração, nos termos da qual XXX conferia a BB “os 

poderes necessários para, dar de hipoteca quaisquer bens ou direitos prediais, situados 

nos concelhos de Lisboa, Porto, Faro, Vila Franca de Xira, Benavente, Beja, Moita, 

Cascais, designadamente dar de hipoteca o bem designado pela letra “J”, 

correspondente ao 4º andar esquerdo, do prédio urbano em regime de propriedade 

horizontal, sito na Avª ...., em Lisboa ….” 152. 

 

660º e 661º. 

E, na mesma data, (23 de Dezembro de 2004) BB, A… M… S… e terceiro não 

identificado, elaboraram uma procuração, nos termos da qual, GGGG e BB, em 

representação da CC constituíam como bastante procurador, SSSS para em nome 

daquela sociedade “outorgar e assinar a escritura de abertura de conta empréstimo a 

médio longo-prazo, pelo prazo de quatro anos, com a ...Sintra, no montante de 

novecentos mil Euros” 153. 

E, para conferir credibilidade a tais assinaturas, A… M… P… S…, no mesmo 

dia, à data, a exercer as funções de Segundo Ajudante no 15º Cartório Notarial, em 

Lisboa reconheceu as assinaturas que constam daquelas procurações, como sendo a de 

AA, XXX e GGGG, respectivamente, como se aqueles ali estivessem presentes e 

tivessem assinado tal instrumento, o que sabia não ser verdade. 

 

662º. 

                                                           
151
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BB, EEE e A… S… sabiam que a procuração não fora assinada por AA, cuja 

assinatura havia sido forjada e que BB ía utilizar esse instrumento, como utilizou, para 

onerar património para o qual precisava da autorização de AA, contra a vontade e em 

prejuízo desta última. 

 

663º. 

BB e A… S… tinham consciência de que a procuração não fora assinada por 

XXX, cuja assinatura havia sido forjada e que BB ía utilizar esse instrumento, como 

utilizou, para onerar património para o qual precisava da autorização de XXX, contra a 

vontade e em prejuízo deste último. 

 

664º. 

BB, SSSS e A… S… tinham consciência de que a procuração não fora assinada 

por GGGG, cuja assinatura havia sido forjada e que SSSS ía utilizar esse instrumento, 

como utilizou, para contrair um empréstimo em nome da CC para o qual precisava da 

autorização dos respectivos representantes o que não tinha, agindo contra a vontade e 

em prejuízo desta última. 

 

665º. 

Nessa sequência, para dar uma garantia das obrigações emergentes desse 

contrato, até ao limite de 900.000,00 €, em 30 de Dezembro de 2004 foi realizada a 

escritura de hipoteca a favor da ...S, à qual compareceu SSSS, em representação da CC 

e BB que interveio por si e na qualidade de procurador de AA e de XXX, munido com 

as procurações acima descritas. 

 

666º. 

No cumprimento desse contrato, a ...S depositou na conta bancária titulada pela 

CC o referido montante. 

 

667º. 

BB, EEE e SSSS actuaram deliberada, livre e consciente com o propósito de 

induzir em erro os funcionários da ...S, quanto à existência da garantia oferecida pela 
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CC para solver a dívida no valor de 900.000,00 €, com o intuito de, por meio de tal 

artifício, que sabiam ser idóneo, receberem, como receberam, a quantia monetária 

referente ao montante solicitado àquela instituição bancária. 

 

668º. 

Os quais apenas lograram obter da ...S o referido montante, por se encontrarem 

os respectivos funcionários erradamente convencidos que o Presidente da Direcção da 

CC, GGGG, tinha autorizado a contracção deste empréstimo, bem como que BB 

estava devidamente autorizado para dar aqueles imóveis como garantia do respectivo 

cumprimento.  

 

669º. 

BB, EEE e SSSS actuaram com o propósito de obter benefícios económicos para 

a “CC” e para si próprios aos quais não tinham direito e causar prejuízos à ..., a AA e a 

XXX. 

 

670º. 

Parte deste empréstimo destinou-se a: 

a) DDD: 627.800,00 €. 

b) SSSS: 63.800,00 €. 

 

671º. 

Desde 30.11.2005 que as prestações deixaram de ser regularmente pagas, pese 

embora tenham sido feitas entregas por conta até Fevereiro ou Março de 2007. 

 

672º. 

Em 27 de Dezembro de 2007, a ...S não tinha recebido a quantia de 1.087.256,47 

€, referente a capital e juros vencidos. 

 

673º. 

... SINTRA - EMPRÉSTIMOS A BB 

BB, é o único titular da conta de D.O. n.º .... 
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Entre 2002 e 2006, BB obteve oito empréstimos no valor total de 5.797.500,00 €. 

 

Conta corrente caucionada n.º ...: 

Foi aberta a 14.03.2002, no valor de 250.000,00 € e em 9.05.2002 esse montante 

foi aumentado para 750.000 € 154 . 

 

674º. 

 Para garantia do cumprimento das obrigações emergentes deste crédito, BB deu 

para hipoteca a fracção autónoma sita na Av. … Lisboa, a qual não chegou a ser 

registada na competente C.R.P.155. 

 

675º. 

RR interveio na qualidade de fiador. 

 

676º. 

Em 14.03.2003, aquele valor foi reduzido para 500.000,00 € na sequência da 

concessão de um empréstimo a BB no valor de 250.000,00 €, aprovado a 26.03.2003.  

 

 

677º. 

A conta corrente e este empréstimo foram liquidados 156. 

 

678º. 

Empréstimo n.º ... 

Em 23.12.2003 foi depositado o montante de 225.000,00 €. 

 

679º. 
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Este empréstimo estava garantido com o penhor de diversos depósitos a prazo 

titulados por RR e/ou filhos.  

 

680º. 

Foi ainda prestada uma Livrança, subscrita por BB.  

 

681º. 

Este empréstimo foi pago no prazo concedido, ou seja, em 31.01.2004 157. 

 

682º. 

Empréstimo n.º ... 

Em 07.01.2003 foi depositado o montante de 150.000,00 €. 

 

683º. 

Este empréstimo estava garantido por uma livrança e pelos depósitos a prazo 

titulados por RR, sendo que um deles passou a ser de 250.000, 00 €. 

684º. 

Este empréstimo foi também liquidado a 31.01.2003, juntamente com o anterior. 

 

 

685º. 

Tal pagamento foi realizado na sequência de um depósito na conta de DO, no 

valor de 750.000,00 €, no dia 03.02.2003 (data valor) 158. 

 

686º. 

Empréstimo n.º ... 

No dia 12.08.2003 foi depositado o montante de 250.000,00 €. 

 

687º. 
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Este empréstimo foi liquidado com o depósito de valores de 250.000,00 €, no dia 

31.10.2003 (data do movimento) 159 .  

 

688º. 

Empréstimo n.º ... 

Em 3.11.2003 foi depositado o montante de 1.200.000,00 €. 

 

689º. 

Este empréstimo foi garantido por fiança prestada por RR 

 

690º. 

Para garantia do cumprimento e pagamento deste empréstimo, BB deu ainda de 

Hipoteca, outorgada no 15º Cartório Notarial de Lisboa a 31.10.2003, constituída a 

favor da ...S, o seguinte imóvel 160: 

- Av. …, em Lisboa  

 

691º. 

Tal imóvel pertencia a BB e a seu irmão XXX que os receberam por doacção 

(com reserva de usufruto) dos seus pais, BBB e GGGGG. 

 

692º. 

AA e XXX eram alheios a este contrato. 

 

693º. 

BB interveio, na escritura do empréstimo com hipoteca e fiança, por si e na 

qualidade de procurador de AA e de XXX, munido com a mesma procuração já 

descrita acerca do Empréstimo à CC n.º ... pela ... (conforme resposta supra ao artº 

603º da acusação). 
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694º. 

No cumprimento desse contrato, a ...S depositou na conta bancária de BB o 

referido montante. 

 

695º. 

BB bem sabia que a garantia constituída pelo imóvel não correspondia à 

realidade, uma vez que ao invés do que fizera crer não estava autorizado por XXX e 

AA a onerá-lo com uma hipoteca. 

 

696º. 

BB, actuou deliberada, livre e consciente com o propósito de induzir em erro os 

funcionários da ... quanto à existência da garantia oferecida pela CC pela concessão do 

empréstimo no valor de 1.200.000,00 €, com o intuito de, por meio de tal artifício, que 

sabia ser idóneo, receber, como recebeu, a quantia monetária referente ao montante 

solicitado àquela instituição bancária. 

 

697º. 

BB apenas logrou obter da ... o referido montante, por se encontrarem os 

respectivos funcionários erradamente convencidos da existência da garantia oferecida 

pela CC, bem como que estava devidamente autorizado para dar aquele imóvel como 

garantia do respectivo cumprimento.  

 

698º. 

Este empréstimo foi liquidado a 30.06.2004 161. 

 

699º. 

Porém, o pagamento foi efectuado com os valores resultantes de um novo 

empréstimo no valor de 1.300.000,00 €, nos termos a seguir descritos: 

 

700º. 
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Empréstimo n.º … 

Em 28/06/2003 foi creditado o montante de 1.300.000,00 € na conta de BB (data 

valor). 

 

701º. 

 A garantia prestada foi a entrega de uma Procuração subscrita por BB e AA, 

concedendo poderes à ... para hipotecar o imóvel de …. 

 

702º. 

 A respectiva escritura não chegou a ser realizada, uma vez que o imóvel não 

estava registado na C.R.P. de Benavente em nome de BB e foi, entretanto, registado 

em nome da sociedade “Imoposse”. 

 

703º. 

Em 29.12.2006, este empréstimo que pelas razões acima descritas não tinha 

qualquer garantia real associada, foi liquidado com recurso à concessão de um novo 

empréstimo, nos termos a seguir referidos: 

 

704º. 

Empréstimo n.º ... 

Em 14.12.2006 foi creditado o montante de 1.530.000,00 €. 

 

705º e 706º 

A escritura de empréstimo foi outorgada a 28.12.2006, tendo sido ratificada em 

05.01.2007 162. 

XXX encontrava-se representado por J...O...S...F.... AA representada por 

V...B.... A I… representada por C...R...E.... , BBB e GGGGG, na qualidade de 

usufrutuários, encontravam-se representados por BB. Tudo conforme fls 783 a 793 do 

Apenso 37. 
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Para garantia do cumprimento deste empréstimo, BB, XXX e representantes da 

“I…” deram ainda de Hipoteca, outorgada no Cartório Notarial de Lisboa de …, a 

28.12.2006, constituída a favor da ...S, os seguintes imóveis 163: 

- Rua …, em Lisboa; 

- Rua …, em Lisboa; 

- Rua …, em Lisboa; 

- Rua …, em Lisboa. 

 

707º. 

A ... não recebeu ainda o montante de 1.617.569,50 €, referente a capital e juros, 

sendo que o valor dos imóveis acabados de descrever é insuficiente para cobrir a 

dívida. 

 

708º. 

Em 2004, BB e RR decidiram juntamente com TTTTTT e UUUUUU abrir 

contas bancárias na ...S, em nome de EE, BBBBB e XXX, à revelia e sem o 

consentimento dos mesmos. 

 

709º. 

Para tanto, TTTTTT e UUUUUU trataram com BB, RR e EEE dos documentos 

necessários, nomeadamente, a ficha de abertura de conta. 

 

710º. 

Depois disso, BB e RR, sempre com o conhecimento e concordância de 

TTTTTT e UUUUUU, solicitaram empréstimos bancários, em nome de EE, BBBBB e 

XXX, como se fossem os próprios a fazê-lo. Assim: 

 

711º. 

Conta Bancária aberta em nome de EE: 
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Em 5 de Agosto de 2004 foi aberta a Conta n.º ..., na qual figura como titular EE, 

com a indicação da Rua …, em Lisboa para envio de correspondência, morada esta 

que corresponde a um imóvel pertencente a BB e XXX 164. 

 

712º. 

EEE, com conhecimento e concordância de BB, RR, TTTTTT e UUUUUU 

escreveu com o seu próprio punho, como se da própria se tratasse: 

- Os dizeres do preenchimento da abertura de conta de depósito à ordem-

particulares, constantes do campo do nome e morada para correspondência, e do nome 

do 1º titular, e dos constantes do campo de identificação e dados profissionais, na 

informação de clientes particulares-confidencial 165. 

 

                                                712º A 

Terceiro não identificado escreveu, como se da própria assinatura se tratasse, a 

assinatura que consta como sendo de EE, na ficha de assinatura da abertura da conta 

bancária. 

 

713º. 

Os restantes campos do formulário, referentes à data, balcão, n.º de conta e n.º de 

cliente foram preenchidos por TTTTTT. 

 

714º. 

Depois de aberta, foi solicitado e concedido o empréstimo nº. ... no montante de 

47.500,00 €. 

 

715º. 

Para garantia do respectivo cumprimento foi entregue uma Livrança e 

Documento de Desconto de Efeitos/Livrança. 
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716º. 

Porém, EE também foi alheia a esta situação. 

 

717º. 

Terceiro, cuja identidade não se apurou, mas com conhecimento e concordância 

de BB, RR, TTTTTT e UUUUUU , escreveu como se da própria se tratasse 166: 

- As assinaturas realizadas no local do subscritor e do cliente proponente na 

livrança e no impresso de desconto. 

718º. 

Tal empréstimo veio a ser liquidado antecipadamente através de um cheque 

sacado por RR, sobre a sua conta da ..., no valor de 40.000,00 € e uma transferência 

com origem na conta de BBBBB no mesmo Banco (n.º .....) no valor de 7.500,00 €. 

 

719º. 

Conta Bancária aberta em nome de BBBBB: 

Em 12 de Agosto de 2004 foi aberta a conta n.º ....., na qual figura como titular 

BBBBB, com a indicação da Rua …, em Lisboa para envio de correspondência, 

morada esta que corresponde a um imóvel pertencente a BB e XXX 167. 

 

720º. 

EEE, com conhecimento e concordância de BB, RR, TTTTTT e UUUUUU, 

escreveu com o seu próprio punho, como se da própria se tratasse: 

- Os dizeres do preenchimento da ficha de abertura de conta de depósito à ordem 

e da informação de clientes particulares, à excepção dos algarismos apostos nos locais 

“Data”, “Balcão”, “Nº de Conta D.O” e “Nº de Cliente” 168.  

E, terceiro não identificado, com conhecimento e concordância de BB, RR, 

TTTTTT e UUUUUU, escreveu como se da própria se tratasse: 
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- As assinaturas que constam como sendo de BBBBB da ficha de assinaturas de 

abertura de conta de depósito à ordem e da informação de clientes particulares-

confidencial. 

721º. 

Os restantes campos do formulário, referentes à data, balcão, n.º de conta e n.º de 

cliente foram preenchidos por TTTTTT. 

722º. 

Depois de aberta, foi solicitado e concedido o empréstimo n.º ....., no montante 

de 47.500,00 €, o qual foi creditado por TTTTTT e foi liquidado em 22 de Outubro de 

2004 169. 

 

723º. 

Porém, BBBBB foi alheia a esta situação. 

 

724º 

Conta Bancária aberta em nome de XXX: 

Em Agosto de 2004 foi aberta a Conta n.º ..., na qual figura como titular XXX. 

 

725º. 

EEE, com conhecimento e concordância de BB, RR, TTTTTT e  UUUUUU 

escreveu com o seu próprio punho, como se da própria se tratasse: 

 

- Os dizeres do preenchimento da abertura de conta de depósito à ordem-

particulares, constantes do campo do nome e morada para correspondência, e do nome 

do 1º titular, e dos constantes do campo de identificação e dados profissionais, na 

informação de clientes particulares-confidencial.  

 

726º. 

Os restantes campos do formulário, referentes à data, balcão, n.º de conta e n.º de 

cliente foram preenchidos por TTTTTT. 
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727º. 

Em 19 de Agosto de 2004, foi solicitado e concedido o empréstimo n.º 

59044583390 no montante de 70.000,00 €, o qual foi liquidado em 19 de Novembro 

de 2004, através de operação informática efectuada por UUUUUU, operação essa que 

devia ter sido realizada por funcionário do departamento de crédito. 

 

728º. 

Porém, XXX foi alheio a esta situação. 

 

729º. 

BB, RR, EEE, TTTTTT e UUUUUU sabiam que a CC, BB ou RR já estavam 

endividados e qualquer pedido de financiamento na ... corria o risco de ser recusado ou 

se ver confrontado com a exigência da prestação de outras garantias. 

 

730º. 

BB, RR, EEE e terceiros não identificados sabiam, também, que ao forjarem as 

assinaturas constantes dos documentos acabados de descrever, agiram com o propósito 

de obterem para a “CC” e para si próprios benefícios indevidos, bem sabendo que 

causavam a EE, BBBBB, a XXX e ao próprio Estado um prejuízo, o que quiseram. 

 

731º. 

Para tanto, agiram com conhecimento e concordância de TTTTTT e UUUUUU 

que sabiam que as assinaturas dos pedidos de abertura de conta e respectivos pedidos 

de empréstimos tinham que ser realizados presencialmente pelos próprios, o que não 

aconteceu.  

 

732º. 

Sabiam, ainda, que as fichas de assinaturas gozam de credibilidade no meio em 

que são utilizadas, servindo como comprovante das assinaturas e condições de 

movimentação de contas bancárias e que os elementos que delas fizeram constar não 

correspondiam à verdade. 
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733º. 

Credibilidade essa que sabiam e quiseram pôr em prática com as suas actuações. 

 

734º. 

Assim prejudicando o Estado, XXX, EE e BBBBB. 

 

735º. 

INVESTIMENTOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS 

Em Maio de 1997, J…F… entregou a RR o montante de Esc. 5.000.000$00 

(24.939,89 €), com um rendimento prometido de 20% ao ano, com remuneração 

trimestral 170. 

 

736º. 

RR deu conhecimento a BB desta actividade (descrita na resposta ao artº 735º 

supra) e da possibilidadedesta proporcionar angariação de receitas junto de terceiros a 

troco de remuneração, tendo acordado exercê-la em conjunto. 

 

737º. 

Para tanto, RR recrutou amigos e familiares como “investidores”, 

afirmando que BB obtinha elevadas rendibilidades, fazendo aplicações 

financeiras na “Société Financière ...” na Suiça, via “private banking” do ..., 

numa denominada “Operação Monique”. 

 

738º. 

Ambos afirmavam que tais investimentos, aos quais chamavam “aplicações 

financeiras” não comportavam quaisquer riscos, pois, para além do reembolso 

total do capital investido, era-lhes prometida uma rendibilidade mínima que 

podia variar entre os 10 e os 40%. 

 

                                                           
170

 (Fls. 7320 a 7342 do Vol. 24º) 



S. R. 
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 

1637 
 

739º. 

E RR assegurava junto desses “investidores” que também ele entregava as suas 

economias a BB, vivendo dos resultados obtidos por essa via. 

 

740º. 

Enquanto isso, BB e RR exibiam, perante terceiros, os sinais exteriores de 

riqueza, como casas, carros, viagens, e até estadias e jantares que ofereciam em 

conceituados hotéis de Lisboa. 

 

741º. 

A invocação da intervenção do ..., instituição que conferia credibilidade e 

segurança ao investimento, assim como dos cargos exercidos na UNI, induziu os 

“investidores” a aceitar o negócio com a proposta remuneração do capital muito 

superior às remunerações propostas pela Banca Nacional, como BB e RR sabiam 

perfeitamente. 

 

742º. 

BB e RR sabiam que as aplicações financeiras não existiam e na posse das 

quantias entregues por cada investidor procederam à sua utilização, em proveito dos 

próprios parte dessas quantias, entregaram outra parte das mesmas quantias aos 

investidores angariados nos prazos e como se fossem as rentabilidades prometidas nas 

declarações que emitiram, supra referidas, e fizeram ainda registar outra parte dessas 

quantias como entradas na CC através da conta 26, como se de suprimentos se 

tratassem. 

 

743º. 

Sabiam e quiseram angariar novos investidores para com as respectivas entradas 

poderem assegurar a continuação da actividade através das entregas aos investirores já 

angariados, quer das quantias por estes inicialmente entregues, quer das quantias aos 

mesmos entregues como se rentabilidades fossem. 

 

744º. 
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“V…F… – Agência de Negócios e Consultadoria, Lda” 

Em 8 de Julho de 2002, face ao crescente número de “investidores” e valores 

envolvidos e sempre com o objectivo de dar maior credibilidade ao “esquema” 

montado, BB conjuntamente com SSSS, constituiu a sociedade “V…F… – Agência de 

Negócios e Consultadoria, Lda”, da qual o primeiro é sócio gerente, tendo por objecto 

social “agenciar negócios, através da promoção e contratualização onerosa, por conta 

de terceiro, de modo autónomo e estável, bem como, a prestação de consultadoria e a 

elaboração de estudos de mercado, exclusivamente nas áreas económicas, financeiras e 

técnico - administrativas” 171 

 

745º. 

                                    (Não respondido por conclusivo) 

 

746º. 

Numa fase inicial RR estabeleceu os contactos e recebeu os chamados 

“investidores” no seu escritório sito na Avª … onde tratou de tudo. 

 

747º. 

Quando começou a notar os primeiros sinais de Falta de liquidez para proceder 

aos pagamentos, RR passou a encaminhá-los para BB que os recebia no seu gabinete 

da “UNI”, e que se empenhava em convencê-los tratar-se de uma crise passageira 

prometendo pagar-lhes os montantes em dívida, e assim ganhando tempo para 

encontrar novas formas de obtenção de receitas. 

 

748º. 

 Para tanto, BB pedia a uns o adiamento dos pagamentos em Falta, pedindo-lhes 

que não usassem os cheques que emitira e substituindo-os por outros, a outros, 

subscrevia declarações de dívida que foram sucessivamente, substituídas por outras, e 

a outros, ainda, assinava e entregava cheques para pagamento do capital investido nas 
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tais “aplicações” e respectivas prometidas rentabilidades, cheques esses que 

apresentados a pagamento foram recusados por “Falta de provisão”. 

 

749º. 

Mais tarde BB entregou ainda essas declarações de “extravio de cheques” nos 

respectivos bancos, de forma a impedir que os investidores rece...sem os valores que 

individual ou conjuntamente com RR prometera pagar-lhes, bem como que o Banco 

de Portugal viesse a inibi-lo do uso de cheques.  

 

750º. 

Entre 1997 e 2004, BB e RR, elaboraram umas folhas que assinaram e que 

denominaram de “Aplicações”, nas quais descreviam o montante do capital entregue 

“por investidor”, a data de início e fim da aplicação e os valores a pagar, ou seja, o 

valor correspondente ao “capital investido” e outros valores correspondentes às 

prometidas rentabilidades resultantes da referida aplicação 172. 

 

751º. 

Para melhor os convencerem da veracidade da aplicação financeira, BB e RR 

escreviam e assinavam uma carta dirigida ao investidor, que este também assinava, 

dando-lhe conta que para avançarem com a aplicação necessitavam de fotocópia do BI 

e do N.I.F., morada completa e fotocópia do cheque com o valor aplicar e informavam 

sobre as prometidas condições de rentabilidade do mesmo 173. 

 

752º. 

Para além disso, entregavam a cada investidor, uma ”Declaração” por cada 

aplicação, declarações essas que nos primeiros anos foram apenas assinadas por RR e, 

posteriormente, por BB e, nalguns casos pelos dois (também conforme fls 384 a 433 

do volume II do Apenso 52), nas quais declaravam o valor recebido e a identificação 

dos cheques que emitiam para pagamento do capital e rentabilidade prometida. 
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753º. 

Tais investimentos normalmente eram anuais e renováveis, e RR e BB garantiam 

a restituição do “capital investido” e o pagamento da rentabilidade prometida, através 

da emissão de três ou quatro cheques pessoais ou das sociedades “CC” e “V… F…”, 

que entregavam na data em que recebiam o dinheiro. 

 

754º. 

 Os cheques eram pré-datados e normalmente os primeiros incorporavam o valor 

do rendimento/rentabilidade prometida e o último apenas o capital ou o capital e a 

rentabilidade prometida correspondentes ao último trimestre ou semestre, consoante os 

casos. 

 

755º. 

Os investidores satisfeitos com os resultados da “aplicação financeira”, ora só 

levantavam os cheques correspondentes à rentabilidade prometida, reinvestindo o 

capital, ora nem sequer levantavam a prometida remuneração, reinvestindo-os e, 

outras vezes até, entregavam quantias adicionais para reforço do capital. 

 

756º. 

                        (Não respondido por conclusivo e justificativo) 

 

757º. 

Convencidos, dessa forma os ofendidos, QQQ, PPP, RRR, VVV, SSS, TTT, OO, 

OOO, NN, NNN e GG entregaram quantias monetárias a RR e a BB. Assim: 

 

758º. 

QQQ 

QQQ era conhecido de RR desde há vários anos e em 1997, ao saber que o 

mesmo tinha Esc. 10.000.000$00 (49.879,79 €) investidos em certificados de aforro, 

convenceu-o a entregar-lhe esse montante, referindo-lhe que o ía incluir numa 
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“aplicação financeira”, de elevada rentabilidade, ou seja, “garantindo-lhe” o 

pagamento de uma rentabilidade prometida de 20%. 

 

759º. 

Mais tarde e por intermédio de RR conheceu BB. 

 

760º. 

Para além da confiança que depositava em RR, sabia que os mesmos tinham 

funções directivas na Universidade …, razão porque acreditou na seriedade e 

segurança do investimento.  

  

761º. 

Entre 8 de Setembro de 1997 e 8 de Outubro de 2002, QQQ foi entregando 

diversas quantias a RR e BB no total de 154.759,58 €, montante que foi depositado em 

contas bancárias tituladas pelos mesmos. 

Assim: 

[…] 

 

762º. 

Entre 16 de Março de 1998 e 14 de Dezembro de 2006, QQQ recebeu das contas 

tituladas por RR, “V…F…” e BBB o total de 145.399,92 €. 

Assim: 

[…] 

763º. 

Em 8 de Setembro de 1997, QQQ entregou 49.879,79 € que foi depositado em 

conta bancária titulada por RR. 

 

764º. 

QQQ recebeu, como contrapartida dessa aplicação, a título de rentabilidade 

prometida 7.481,97 €, nas datas e através dos cheques abaixo identificados: 

 

765º. 
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E, em 7 de Julho de 1998, RR assinou e entregou a QQQ uma declaração, na 

qual refere ter recebido 49.879,79 €, tendo emitido para pagamento (capital e 

rentabilidade prometida) os seguintes cheques 174: 

- cheque nº ... (número da acusação corrigido), do B ... no valor de 2.493,99 €, 

com data de 15 de Dezembro de 1998; 

- cheque nº ..., do B ... no valor de 2.493,99 €, com data de 15 de Março de 1999; 

- cheque nº ... (número da acusação corrigido), do B ... no valor de 2.493,99 €, 

com data de 15 de Junho de 1999; 

- cheque nº ..., do B ... no valor de 52.373,78 €, com data de 15 de Setembro de 

1999; 

 

766º. 

- QQQ recebeu a totalidade das quantias tituladas pelos três primeiros 

identificados cheques (7.481,97 €). 

 

767º. 

Em 7 de Setembro de 1999, RR assinou e entregou a QQQ uma declaração, na 

qual refere ter recebido € 49.879,79, tendo emitido para pagamento (capital e 

rentabilidade prometida) os seguintes cheques 175: 

- cheque nº …, do B ... no valor de 3.740,98 €, com data de 15 de Dezembro de 

1999; 

- cheque nº …, do B ... no valor de 3.740,98 €, com data de 15 de Março de 

2000; 

- cheque nº …, do B ... no valor de 3.740,98 €, com data de 15 de Junho de 2000; 

- cheque nº …, do B ... no valor de 53.620,77 €, com data de 15 de Setembro de 

2000; 

 

768º. 

QQQ recebeu o valor do 1º cheque. 
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769º. 

Em 7 de Setembro de 2000, RR assinou e entregou a QQQ uma declaração, na 

qual refere ter recebido € 49.879,79, tendo emitido para pagamento (capital e 

rentabilidade prometida) os seguintes cheques 176: 

- cheque nº …, do B ... no valor de 2.493,99 €, com data de 15 de Dezembro de 

2000; 

- cheque nº …, do B ... no valor de 2.493,99 €, com data de 15 de Março de 

2001; 

- cheque nº …, do B ... no valor de 2.493,99 €, com data de 15 de Junho de 2001; 

- cheque nº …, do B ... no valor de 52.373,78 €, com data de 15 de Setembro de 

2001; 

 

770º. 

O valor de 150.000,00 €, a seguir, indicado resulta do não recebimento por QQQ 

de parte do capital inicial que investiu e das rentabilidades prometidas que não 

recebeu, valores que foram sendo sucessivamente incorporados nas aplicações 

seguintes. 

 

771º. 

Em Outubro de 2003, BB, como representante da sociedade “V… F…, Lda” 

assinou e entregou a QQQ uma declaração, na qual refere ter recebido 150.000,00 €, 

tendo emitido para pagamento (capital e rentabilidade prometida) os seguintes cheques 

177: 

- cheque nº …, do ... no valor de 45.000,00 €, com data de 15 de Outubro de 

2004; 

- cheque nº …, do ... no valor de 150.000,00 e, com data de 15 de Outubro de 

2005. 
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772º. 

QQQ recebeu o valor do 1º cheque. 

 

773º. 

Em Outubro de 2005, BB, como representante da sociedade “V… F…, Lda” 

assinou e entregou a QQQ uma declaração, na qual refere ter recebido 150.000,00 €, 

tendo emitido para pagamento (capital e rentabilidade prometida) os seguintes cheques 

178: 

- cheque nº …, da ...S no valor de 150.000,00 €, com data de 15 de Outubro de 

2006; 

- cheque nº …, da ...S no valor de 45.000,00 €, com data de 15 de Outubro de 

2006. 

 

774º. 

Em data não apurada, BB solicitou a QQQ a substituição de um dos cheques que 

emitira e lhe entregara por outro com data posterior, o que QQQ aceitou. 

 

775º. 

Em consequência, BB preencheu, assinou e entregou-lhe para pagamento desses 

juros o cheque nº. …, da ...S, datado de 15 de Dezembro de 2005, no valor de 

45.000,00 €. 

 

776º. 

Tal cheque foi apresentado a pagamento no dia 16/12/2005 e recusado em 

19/12/2005 com a menção de “Extravio” 179. 

 

777º. 

QQQ não recebeu os montantes entregues a título de capital, sendo o seu 

prejuízo de 150.000,00 €, posteriormente reduzido com o recebimento de 41.695,00 € 
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através de cheques de BBB, ficando o prejuízo reduzido ao montante total de 

108.305,00 euros. 

 

778º. 

PPP  

MM é conhecido de RR que o convenceu,  desde data anterior a 14 de Maio de 

1998 (conforme resposta ao artigo 781º) a entregar-lhe quantias monetárias para 

realização de “aplicações financeiras”, a troco do pagamento de uma rentabilidade 

prometida que poderia atingir os 35%. 

 

779º. 

RR disse-lhe que tais aplicações financeiras seriam intermediadas por BB, 

através da “Société Financière …” na Suiça, via “private banking” do .... 

 

780º. 

E elaboravam umas folhas com os cálculos do investimento nas “aplicações” de 

MM, nas quais ficcionavam os valores a pagar como estando indexados aos valores 

de fecho do Dow Jones 180. 

Assim, na declaração, datada de 15 de Novembro de 2004, BB prometia um 

“Extra-Round” de 7.500,00 € caso o Dow Jones de 15 de Maio de 2005 fosse superior 

a 10.300 pontos, conforme fls 44 e 45 do Apenso 18 B). 

Entre 22 de Setembro de 1999 e 7 de Março de 2006, MM foi entregando 

diversas quantias a, RR e a BB no total de 1.523.759,22 €, montante que foi 

depositado em contas bancárias tituladas pelos mesmos, por AA e pela “CC”, 

sociedade da qual RR era, à data, sócio-gerente. 

Assim: 

[…] 

781º. 
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Entre 14 de Maio de 1998 e 23 de Agosto de 2005, MM recebeu das contas 

tituladas por RR, “CC”, BB e BBB o total de 2.205.585,17 €. 

Assim: 

[…] 

 

 

782º a 784º 

Com data de 15 de Abril de 2004, BB assinou e entregou a MM uma declaração, 

na qual refere ter recebido 100.000,00 €, tendo emitido para pagamento (capital e 

rentabilidade prometida) os seguintes cheques 181: 

- cheque nº … da ... Sintra, no valor de 15.000,00 €, com data de 15 de Outubro 

de 2004; 

- cheque nº …, da ... Sintra, no valor de 15.000,00 €, com data de 15 de Abril de 

2005; 

- cheque nº …, da ... Sintra, no valor de 100.000,00 €, com data de 15 de Abril 

de 2005; 

MM recebeu o valor do 1º e do 2º cheque. 

 

785º e 786º 

Em 15 de Junho de 2004, BB assinou e entregou a MM uma declaração, na qual 

refere ter recebido 150.000,00 €, tendo emitido para pagamento (capital e 

rentabilidade prometida) os seguintes cheques 182: 

- cheque nº …, da ... Sintra, no valor de € 22.500,00, com data de 15 de 

Dezembro de 2004; 

- cheque nº …, da ... Sintra, no valor de € 22.500,00, com data de 15 de Junho de 

2005; 

- cheque nº …, da ... Sintra, no valor de € 150.000,00, com data de 15 de Junho 

de 2005; 

MM recebeu o valor do 1º cheque. 
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787º e 788º 

Em 15 de Setembro de 2004, BB assinou e entregou a MM uma declaração, na 

qual refere ter recebido € 80.000,00, tendo emitido para pagamento (capital e 

rentabilidade prometida) os seguintes cheques 183: 

- cheque nº …, da ... Sintra, no valor de € 12.000,00, com data de 15 de Março 

de 2005; 

- cheque nº …, da ... Sintra, no valor de € 12.000,00, com data de 15 de 

Setembro de 2005; 

- cheque nº …, da ... Sintra, no valor de € 80.000,00, com data de 15 de 

Setembro de 2005; 

MM recebeu o valor do 1º cheque. 

- o 3º cheque não foi apresentado a pagamento, pois no dia 15 de Novembro de 

2004, foi assinada e entregue uma outra declaração. 

 

789º e 790º 

Nesse dia BB assinou e entregou a MM uma declaração, na qual refere ter 

recebido 150.000,00 €, tendo emitido para pagamento (capital e rentabilidade 

prometida) os seguintes cheques 184:  

- cheque nº …, da ... Sintra, no valor de 22.500,00 €, com data de 15 de Maio de 

2005; 

- cheque nº …, da ... Sintra, no valor de 22.500,00 €, com data de 15 de 

Novembro de 2005; 

- cheque nº …, da ... Sintra, no valor de 50.000,00 €, com data de 15 de 

Novembro de 2005; 

- cheque nº …, da ... Sintra, no valor de 50.000,00 €, com data de 15 de 

Novembro de 2005; 

- cheque nº …, da ... Sintra, no valor de 50.000,00 €, com data de 15 de 

Novembro de 2005; 
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MM recebeu o valor do 1º cheque; 

- os restantes cheques não foram apresentados a pagamento, pois no dia 15 de 

Abril de 2005, foi assinada e entregue uma outra declaração. 

 

791º e 792º. 

No dia 15 de Abril de 2005 BB assinou e entregou a MM uma declaração, na 

qual refere ter recebido 100.000,00 €, tendo emitido para pagamento (capital e 

rentabilidade prometida) os seguintes cheques 185: 

- cheque nº …, da ... Sintra, no valor de € 17.500,00, com data de 15 de Outubro 

de 2005; 

- cheque nº …, da ... Sintra, no valor de € 17.500,00, com data de 15 de Abril de 

2006; 

- cheque nº …, da ... Sintra, no valor de € 100.000,00, com data de 15 de Abril 

de 2006. 

 

Nenhum dos cheques foi apresentado a pagamento, pois no dia 30 de Maio de 

2005, foi assinada e entregue uma outra declaração. 

 

793º e 794º 

Assim, no dia 30 de Maio de 2005, BB assinou e entregou a MM uma 

declaração, na qual refere ter recebido 150.000,00 €, tendo emitido para pagamento 

(capital e rentabilidade prometida) os seguintes cheques 186: 

- cheque nº …, da ... Sintra, no valor de € 26.250,00, com data de 15 de 

Dezembro de 2005; 

- cheque nº …, da ... Sintra, no valor de € 26.250,00, com data de 15 de Junho de 

2006; 

- cheque nº …, da ... Sintra, no valor de € 150.000,00, com data de 15 de Junho 

de 2006; 
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Nenhum dos cheques foi apresentado a pagamento, pois no dia 22 de Julho de 

2005, foi assinada entre ambos uma outra declaração. 

 

795º e 796º. 

Porém, em Junho de 2005, BB informou-o que os investimentos não estavam a 

correr bem e que as referidas aplicações estavam em queda. 

Assim, BB propôs e foi aceite, a assinatura de uma nova declaração, da qual 

constasse o total da dívida (capital e rentabilidade prometida) que naquela altura 

ascendia a 590.000,00 €. 

 

797º. 

Alegando dificuldades BB propôs baixar o montante em dívida e MM aceitou, 

culminando as negociações com a declaração que ambos assinaram no dia 22 de Julho 

de 2005, da qual consta que BB deve a, MM a quantia total de 520.000,00 € 187. 

 

798º. 

Assim, BB preencheu, assinou e entregou a MM para pagamento (capital e 

remuneração) o seguinte cheque: 

- cheque nº …, da ... Sintra, no valor de 520.000,00 €, com data de 30 de 

Outubro de 2005; 

 

799º. 

Tal cheque não foi apresentado a pagamento, pois no dia 2 de Novembro de 

2005, foi assinada entre ambos uma outra declaração da qual consta que BB deve a, 

MM a quantia total de 520.000,00 € 188. 

 

800º. 

Assim, BB preencheu, assinou e entregou a MM para pagamento (capital e 

rentabilidade prometida) o seguinte cheque: 
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- cheque nº …, da ... Sintra, no valor de € 520.000,00, com data de 15 de 

Dezembro de 2005; 

 

801º. 

Na mesma altura BB entregou-lhe, também, cópia da requisição/recibo relativa 

ao mencionado cheque e por si assinada 189. 

 

802º. 

Não obstante, tal cheque foi apresentado a pagamento e devolvido em 20 de 

Dezembro de 2005 com a menção de “cheque extraviado” 190. 

 

803º **. 

MM está prejudicado na parcela que do montante de 520.000,00 € - referido na 

resposta ao artigo 799º supra - corresponde a quantia ou quantias entregues como 

entradas para aplicações financeiras.  

 

804º. 

RRR 

P...M... era conhecido de VVVVVVVV que lhe CC ou numas “aplicações 

financeiras” com elevada rentabilidade, realizadas através de RR a quem o apresentou 

em 1999. 

 

805º. 

 RR convenceu-o a entregar-lhe quantias monetárias a serem investidas nessas 

aplicações, a troco do pagamento de uma rentabilidade prometida anual de 20%, o que 

aceitou 

 

806º. 
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E em Outubro de 2002, RR (altura de receber a rentabilidade prometida e capital 

investido) convenceu-o a reforçar a aplicação por ser, segundo ele, um bom momento, 

a nível europeu, para investir e, para melhor o convencer, apresentou-o a BB, à data, 

Vice-Reitor da UNI, informando-o que tais aplicações eram geridas por ele, 

intermediadas pelo “...” na Suíça. 

  

807º. 

Entre 5 de Julho de 1999 e 21 de Outubro de 2004, P...M... foi entregando 

diversas quantias a RR e BB no total de 913.772,60 €, montante que foi depositado em 

contas bancárias tituladas pelos mesmos. 

Assim: 

 

808º. 

[…] 

809º. 

 

Entre 16 de Março de 2000 e 12 de Janeiro de 2007, P...M... recebeu das contas 

tituladas por RR, “CC”, BB, “V…F.” e BBB o total de 1.262.025,50  €. 

Assim: 

[…] 

 

 

810º. 

Em 15 de Dezembro de 2005, BB preencheu, assinou e entregou-lhe dois 

cheques, um dos quais cujo nº que não se consegue identificar e outro com o nº. …, no 

valor de 500.000,00 € e 326.250,00 €, para pagamento do capital investido e 

rentabilidade prometida, respectivamente. 

 

811º. 

 P...M... foi prejudicado em 150.000,00 €, tendo posteriormente recebido 

75.000,00 € em prestações após acordo de pagamento com HH, o qual não foi 

integralmente cumprido, ficando assim prejudicado em 75.000.00 €. 
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812º. 

VVV 

Em data anterior a Dezembro de 2000, GGGGG vendeu a RR um apartamento. 

 

813º. 

Depois de concretizado o negócio, RR informou-o sobre umas “aplicações 

financeiras” num “fundo estrangeiro” com elevada rentabilidade, convencendo-o a 

entregar-lhe quantias monetárias para esse efeito, a troco do pagamento de uma 

prometida rentabilidade anual de 30%, e em 2002/2003 apresentou-o a BB, 

informando-o que era o intermediário daquelas aplicações, através da sociedade “V… 

F…”. 

 

814º. 

Entre 7 de Dezembro de 2000 e 7 de Outubro de 2003, VVV foi entregando 

diversas quantias a RR e BB no total de 249.639,79 €, montante que foi depositado em 

contas bancárias tituladas pelos mesmos. 

Assim: 

[…] 

 

815º. 

Entre 18 de Dezembro de 2001 e 2 de Março de 2007 (e não 14 de Novembro de 

2000 e 5 de Dezembro de 2006, como se diz na acusação), VVV recebeu das contas 

tituladas por RR, BB, “V…F…” e BBB o total de 243.308,77 €. 

Assim: 

[…] 

 

 

816º e 817º. 
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Em Dezembro de 2000, RR assinou e entregou a GGGGG uma declaração, na 

qual refere ter recebido 49.879,79 €, tendo emitido para pagamento (capital e 

rentabilidade prometida) os seguintes cheques 191: 

- cheque nº …, do … no valor de 3.740,98 €, com data de 15 de Março de 2001; 

- cheque nº …, do … no valor de 3.740,98 €, com data de 15 de Junho de 2001; 

- cheque nº …, do … no valor de 3.740,98 €, com data de 15 de Setembro de 

2001; 

- cheque nº …, do … no valor de 53.620,77 €, com data de 15 de Dezembro de 

2001; 

GGGGG recebeu o valor do 4º cheque. 

 

818º. 

Em Janeiro de 2002, RR assinou e entregou a GGGGG uma declaração, na qual 

refere ter recebido 99.760,00 €, tendo entregue para pagamento (capital e rentabilidade 

prometida) o seguinte cheque 192: 

 

- cheque nº … do B... no valor de € 129.688,00, com data de 15 de Janeiro de 

2003. 

GGGGG recebeu esse valor. 

 

819º e 820º. 

Em Outubro de 2003, BB, em representação de “V… F…, Lda” assinou e 

entregou a GGGGG uma declaração, na qual refere ter recebido 100.000,00 €, tendo 

emitido para pagamento (capital e rentabilidade prometida) os seguintes cheques 193: 

- cheque nº … do ... no valor de 20.000,00 €, com data de 15 de Outubro de 

2004; 
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- cheque nº … do ... no valor de 100.000,00 €, com data de 15 de Outubro de 

2004. 

GGGGG … recebeu o valor do 1º cheque. 

 

821º. 

Em Outubro de 2004, BB, em representação de “V… F…, Lda” assinou e 

entregou a GGGGG uma declaração, na qual refere ter recebido 100.000,00 €, tendo 

emitido para pagamento (capital e rentabilidade prometida) os seguintes cheques 194: 

- cheque nº … do ... no valor de 20.000,00 €, com data de 15 de Outubro de 

2005; 

- cheque nº … do ... no valor de 100.000,00 €, com data de 15 de Outubro de 

2005; 

 

822º. 

Em 8 de Novembro de 2004, BB em representação de “V… F…, Lda” assinou e 

entregou a GGGGG uma declaração, carta e nota informativa, nas quais refere ter 

recebido 150.000,00 €, tendo emitido para pagamento (capital e rentabilidade 

prometida) os seguintes cheques 195: 

- cheque nº … da ... no valor de 22.500,00 €, com data de 15 de Maio de 2005; 

- cheque nº … da ... no valor de 22.500,00 €, com data de 15 de Novembro de 

2005; 

- cheque nº … da ... no valor de 150.000,00 €, com data de 15 de Novembro de 

2005; 

 

823º. 

Em Outubro de 2005, BB assinou e entregou a GGGGG uma declaração, na qual 

refere ter recebido 100.000,00 €, tendo emitido para pagamento (capital e 

rentabilidade prometida) os seguintes cheques 196: 
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- cheque nº … da ...S no valor de 100.000,00 €, com data de 15 de Outubro de 

2006; 

- cheque nº … da ...S no valor de 20.000,00 €, com data de 15 de Outubro de 

2006; 

 

824. 

A pedido de BB só apresentou a pagamento o cheque nº … do ... no valor de 

20.000,00 €, em data posterior a 15 de Dezembro de 2005, o qual foi devolvido com a 

menção de “extraviado”. 

 

825º. 

Após ter chegado a acordo com HH recebeu em prestações a importância total 

que entendia ser-lhe devida. 

 

826º. 

 

SSS 

SSS tomou conhecimento das “aplicações financeiras” com elevada 

rentabilidade, realizadas através de RR, que conheceu em 2001. 

 

827º. 

 RR convenceu-o a entregar-lhe quantias monetárias para serem investidas 

nessas aplicações, através do “...”, a troco do pagamento de uma prometida 

rentabilidade anual de 30%, o que aceitou. 

 

828º. 

Em 8 de Setembro de 2001, SSS entregou a, RR a quantia de 149.639,37 €, 

titulada pelo cheque nº …, emitido à ordem de RR e depositado em conta bancária 

titulada por BB. 

Assim: 

[…] 
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829º. 

Entre 17 de Setembro de 2002 e 9 de Fevereiro de 2007, (e não 5 de  Dezembro 

de 2006, como se diz na acusação) SSS recebeu das contas tituladas por BB e BBB o 

total de 194.900,00 €. 

Assim: 

[…] 

 

830º. 

Em Setembro de 2001, RR assinou e entregou a SSS uma declaração e uma 

carta, nas quais refere ter recebido 149.639,37 €, a título de “aplicação financeira” 

(sic), tendo entregue para pagamento (capital e rentabilidade prometida) o seguinte 

cheque 197: 

- cheque nº … do ... no valor de 194.600,00 €, com data de 15 de Setembro de 

2002; 

- Na data do vencimento do ali chamado “1º round”, ou seja, em 15 de 

Dezembro de 2001 ter direito a receber, a título da prometida rentabilidade do capital 

investido, 44.600,00 €. 

 

831º e 832º. 

Em Setembro de 2003, BB, como representante da “V…F….” assinou e 

entregou a SSS uma declaração na qual refere ter recebido 99.759,58 €, tendo entregue 

para pagamento (capital e rentabilidade prometida) os seguintes cheques 198: 

- cheque nº … do ... no valor de 20.000,00 €, com data de 15 de Outubro de 

2004; 

- cheque nº … do ... no valor de 100.000,00 €, com data de 15 de Outubro de 

2004; 

SSS recebeu o valor do 1º cheque. 

 

833º. 

                                                           
197

 (Fls. 333 a 335 do II Vol.) 

198
 (Fls. 339 a 341 do II Vol.) 



S. R. 
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 

1657 
 

Para pagamento da remuneração, em 2004, BB preencheu, assinou e entregou a 

SSS o cheque nº. …, do ..., datado de 15 de Outubro de 2005, no valor de 

20.000.000,00 €. 

 

834º. 

Porém, nessa data, a pedido de BB o supra identificado cheque foi substituído 

pelo cheque nº. …, do ..., datado de 15 de Dezembro de 2005, no valor de € 

20.000.000,00. 

 

835º. 

(Artº 836º da acusação) 

Em Outubro de 2005, BB assinou e entregou a SSS uma declaração na qual 

refere ter recebido 99.759,58 €, tendo entregue para pagamento (capital e rentabilidade 

prometida) os seguintes cheques 199: 

- cheque nº … da ...S no valor de 100.000,00 €, com data de 15 de Outubro de 

2006; 

- cheque nº … da ...S no valor de 20.000,00 €, com data de 15 de Outubro de 

2006; 

 

836º. 

(Artº 835º da acusação) 

Tal cheque foi apresentado a pagamento e em 15 de Dezembro de 2005 foi 

devolvido com a menção de “extravio”. 

 

837º. 

SSS não recebeu os montantes entregues a título de capital. 

Após acordo de pagamentos com HH recebeu vários cheques emitidos por EE 

BBB, tendo ficado finalmente prejudicado em 10.000,00 euros. 

 

838º. 
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TTT 

TTT era conhecido de VVVVVVVV que lhe CC ou numas “aplicações 

financeiras” com elevada rentabilidade, realizadas através de RR a quem o apresentou. 

 

839º. 

 RR convenceu-o a entregar-lhe quantias monetárias a serem investidas nessas 

aplicações, a troco do pagamento de uma prometida rentabilidade anual de 35%, o que 

aceitou 

 

840º. 

Em Dezembro de 2002, TTT entregou a, RR a quantia de 100.000,00 €, 

depositada em conta bancária titulada por BB. 

Assim: 

[…] 

 

Na mesma ocasião e com a mesma finalidade, TTT entregou a BB mais 

25.000,00 €, cfr. fls 95 do Apenso 10 G e fls 247 e 248 do Apenso 31 M. 

 

841º. 

(Artº 842º da acusação) 

Em 8 de Dezembro de 2004, BB assinou e entregou a TTT uma declaração, uma 

nota informativa e uma carta, nas quais refere ter recebido a quantia de 125.000,00 €, 

por 3 anos, renovável anualmente, tendo entregue para pagamento (capital e 

rentabilidade prometida) os seguintes cheques 200: 

- cheque nº. … da ... no valor de 125.000,00 €, com data de 15 de Dezembro de 

2005; 

 - cheque nº. … da ... no valor de 43.750,00 €, com data de 15 de Dezembro de 

2005; 

 

842º. 
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(Artº 841º da acusação) 

Em 20 de Dezembro de 2004 TTT recebeu da conta titulada por BB 43.750,00 €. 

Assim: 

[…] 

 

843º. 

TTT não recebeu os montantes entregues a título de capital, sendo o seu prejuízo 

de 81.250,00 euros. 

 

844º. 

OO tomou conhecimento das “aplicações financeiras” com elevada 

rentabilidade, realizadas através de RR e BB, em 2001/2002. 

 

845º. 

 RR e BB convenceram-no a entregar-lhes quantias monetárias para serem 

investidas nessas aplicações, através do “...”, prometendo-lhe uma rentabilidade anual 

de 25%, o que aceitou. 

 

846º. 

Entre 8 de Fevereiro de 2002 e 11 de Fevereiro de 2003, OO foi entregando 

diversas quantias a, RR e a BB no total de 212.500,00 €, montante que foi depositado 

em conta bancária titulada por BB. 

Assim: 

[…] 

 

847º. 

Entre 17 (e não 7, como se diz na acusação) de Fevereiro de 2004 e 16 de 

Fevereiro de 2005, OO recebeu das contas tituladas por BB e “V… F…”, a quantia 

total de 125.000,00 €. 

Assim: 

[…] 
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848º. 

Em Fevereiro de 2002, RR assinou e entregou a OO uma declaração, na qual 

refere ter recebido 150.000,00 €, tendo entregue para pagamento (capital e 

rentabilidade prometida) o seguinte cheque 201: 

- cheque nº … do B... no valor de 187.500,00 €, com data de 15 de Fevereiro de 

2003 202; 

 

849º. 

Em 2003, OO renovou a aplicação inicial e entregou mais 62.500,00 € 203, 

através de cheque que emitiu à ordem de BB e que foi depositado em conta titulada 

pelo mesmo, passando o seu investimento para o total de  212.500,00 € (150.000,00 € 

+ 62.500,00 €). 

 

850º. 

BB preencheu, assinou e entregou-lhe para pagamento (capital e rentabilidade 

prometida) os seguintes cheques:  

- cheque nº … do ... no valor de 50.000,00 €, com data de 15 de Fevereiro de 

2004; 

- cheque nº … do ... no valor de 250.000,00 €, com data de 15 de Fevereiro de 

2004; 

 

851º. 

OO recebeu o montante titulado pelo 1º cheque. 

 

852º. 
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Em Fevereiro de 2004, BB, como representante da “V… F…” assinou e 

entregou a OO uma declaração, na qual refere ter recebido 250.000,00, tendo entregue 

para pagamento (capital e rentabilidade prometida) os seguintes cheques 204: 

- cheque nº … do ... no valor de 75.000,00 €, com data de 15 de Fevereiro de 

2005; 

- cheque nº … do ... no valor de 250.000,00 €, com data de 15 de Fevereiro de 

2005; 

 

853º. 

Rui Carneiro recebeu o montante titulado pelo 1º cheque. 

 

854º. 

Em Fevereiro de 2005, OO renovou a aplicação de € 250.000,00 e recebeu para 

pagamento (capital e rentabilidade prometida) um cheque de valor igual ao do 

investimento e um outro cheque com o nº …, no valor de 75.000,00 € (rentabilidade 

prometida), com data de 15 de Fevereiro de 2006 205. 

 

855º. 

Este cheque apresentado a pagamento foi devolvido em 17 de Fevereiro de 2006 

com a menção de “Falta de provisão”. 

 

856º. 

OO não recebeu os montantes entregues a título de capital, sendo o seu prejuízo 

de 87.500,00 €. 

 

857º. 

OOO 

é casado com uma irmã da mulher de RR, e em 2003, fiscalizou uma obra da 

Universidade Independente durante cerca de 12 meses, altura em que conheceu BB. 
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858º. 

 Na sequência deste relacionamento, BB falou-lhe numas “aplicações 

financeiras” com elevada rentabilidade, realizadas através do “...”, numa operação 

denominada “Monique”, realizada em seu nome e à qual tinha acesso. 

 

859º. 

Convencido da veracidade das informações e porque RR, segundo lhe referiu, 

também investiu dinheiro nessas “aplicações” aceitou. 

 

860º. 

Entre 8 de Outubro de 2004 e 10 de Fevereiro de 2005, J...C... foi entregando 

diversas quantias a RR e a BB no total de 787.500,00 € (e não 800.000,00 €, como se 

diz na acusação), montante que foi depositado em contas bancárias tituladas por 

ambos. 

Assim: 

[…] 

 

Ao total ainda acrescem 12.500,00 €, relativo à prometida rentabilidade que não 

recebeu e incorporou no capital, perfazendo o montante de 800.000,00 €. 

 

861º e 862º. 

Assim, entre 7 e 8 de Outubro de 2004, J...C... entregou 300.000,00 €, para 

realização de uma “aplicação pontual”, cujo prazo terminaria em Dezembro do mesmo 

ano. 

Assim: 

[…] 

 

E, em Dezembro de 2004 recebeu da conta titulada por BB, a título de 

rentabilidade prometida, o montante de 75.000,00 €: 

[…] 
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863º. 

Em 15 de Outubro de 2004, J...C... entregou mais 75.000,00 €, para realização de 

uma segunda “aplicação pontual”, cujo prazo terminaria em Fevereiro de 2005. 

Assim: 

 

[…] 

864º. 

Em Dezembro de 2004, J...C..., recebeu, como resulta da resposta supra ao artº 

862º, o valor de 75.000,00 € e mais se convenceu do sucesso do investimento que 

fizera pelo que reinvestiu o total do “capital” que entregara, para uma 1ª aplicação 

anual, na sequência do que BB, como representante da “V… F…” assinou e entregou 

a J...C... uma declaração, na qual refere ter recebido 300.000,00 €, tendo entregue para 

pagamento (capital e rentabilidade prometida) os seguintes cheques 206: 

- cheque nº … do … no valor de 60.000,00 €, com data de 15 de Junho de 2005; 

- cheque nº … do … no valor de 60.000,00 €, com data de 15 de Dezembro de 

2005; 

- cheque nº … do … no valor de 300.000,00 €, com data de 15 de Dezembro de 

2005; 

 

865º. 

J...C... devolveu o 1º cheque a BB que o substituiu por outro. 

 

866º. 

J...C... apresentou o cheque nº … do … no valor de 60.000,00 € a pagamento, o 

qual lhe foi devolvido em 26 de Dezembro de 2005 com a menção de Falta de 

provisão 207; 

 

867º. 
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Entretanto, em Fevereiro de 2005, J...C... devia ter recebido o montante de 

75.000,00 € e 12.500,00 €, referente a “capital” e “rentabilidade prometida” da “2ª 

aplicação pontual” , respectivamente. 

 

868º. 

Porém, convicto do sucesso e da alta rendibilidade do investimento que fizera, 

decidiu reinvestir o capital e as respectivas rentabilidades prometidas numa 2ª 

aplicação anual. 

 

869º. 

Assim, os montantes que, a seguir, se identificam foram entregues e 

contabilizados como fazendo parte da 2ª aplicação, realizada em Fevereiro de 2005, no 

montante de 487.500,00 € (e não 500.000,00 €, como se diz na acusação). 

Assim: 

[…] 

 

Mais 12.500,00 €, referente à rentabilidade prometida que não recebeu, 

perfazendo o montante de 500.000,00 €. 

 

870º. 

Assim, em Fevereiro de 2005, BB, em representação da “V… F…” assinou e 

entregou a J...C... uma declaração, na qual refere ter recebido 500.000,00 €, tendo 

entregue para pagamento (capital e rentabilidade prometida) os seguintes cheques 208: 

- cheque nº … no valor de 50.000,00 €, com data de 15 de Maio de 2005; 

- cheque nº … no valor de 50.000,00 €, com data de 15 de Setembro de 2005; 

- cheque nº … no valor de 50.000,00 €, com data de 15 de Novembro de 2005; 

- cheque nº … no valor de 50.000,00 €, com data de 15 de Fevereiro de 2006; 

- cheque nº … no valor de 500.000,00 €, com data de 15 de Fevereiro de 2006; 

 

871º. 
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J...C... apresentou em 23 de Dezembro de 2005 os cheques supra identificados a 

pagamento, à excepção do primeiro, os quais lhe foram devolvidos em 26 de 

Dezembro de 2005 com a menção de falta de provisão 209. 

 

872º. 

BB, em substituição do cheque nº … no valor de 60.000,00 € (1ª aplicação, 

datado de 15 de junho de 2005 já referido na resposta ao artº 865º supra), e do cheque 

acima identificado com o nº … no valor de 50.000,00 € (2ª aplicação, datado de 15 de 

Maio de 2005, já referido na resposta supra ao artº 870º), preencheu, assinou e 

entregou a J...C... o cheque nº. …, da ...S no valor de 110.000,00 €, datado de 20 de 

Junho de 2005. 

 

873º. 

Apresentado a pagamento em 23 de Dezembro de 2005 foi devolvido em 26 de 

Dezembro de 2005 com a menção de “Extravio” 210. 

 

874º. 

Em 5 de Julho de 2005, BB assinou e entregou a J...C... uma declaração, na qual 

refere ter recebido 1.070.000,00 €, tendo entregue para pagamento (capital e 

rentabilidade prometida) o seguinte cheque 211: 

- cheque nº … da ...S no valor de 1.070.000,00 €, com data de 30 de Outubro de 

2005 

  

875º. 

Apresentado a pagamento em 23 de Dezembro de 2005 foi devolvido em 26 de 

Dezembro de 2005 com a menção de “Extravio” 212. 
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876º. 

J…L…C… não recebeu os montantes entregues a título de capital, sendo o seu 

prejuízo de 412.500,00 euros. 

 

877º. 

NN 

NN é irmã de RR que lhe falou numas “aplicações financeiras” com elevada 

rentabilidade, superior às aplicações bancárias, ao mesmo tempo que garantia serem 

seguras e realizadas através de BB, a quem elogiava. 

 

878º. 

 RR referia-lhe que o dinheiro era aplicado na “UNI”, versão corroborada mais 

tarde por BB. 

 

879º. 

Convencida da veracidade das informações e porque RR lhe dizia que era um 

bom investimento assim como da evolução positiva da universidade, aceitou. 

 

880º. 

Entre 31 de Dezembro de 1997 e 12 de Novembro de 2004, NN foi entregando 

diversas quantias a RR e a BB no total de 774.338,84 €, montante que foi depositado 

em contas bancárias tituladas por ambos. 

Assim: 

[…] 

 

Entre 7 de Fevereiro de 1998 e Setembro de 2006, NN recebeu das contas 

tituladas por RR, CC, BB, CC e FF, a quantia total de 864.833,82 €. 

Assim: 

[…] 

 

881º. 
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(Repetição parcial do artº 880º) 

Entre 16 de Outubro de 2003 e 29 de Setembro de 2006, NN só recebeu as 

seguintes quantias: 

 

[…9 

882º. 

NN foi reinvestindo o capital inicial e rentabilidades prometidas que não recebeu 

até que BB reconheceu ser devido o montante global de 587.500,00 €. 

 

883º. 

Para pagamento, em 15 de Dezembro de 2005, BB preencheu, assinou e entregou 

a NN o seguinte cheque: 

- cheque nº … da ...S no valor de € 587.500,00, com data de 15 de Dezembro de 

2005 

  

884º. 

Apresentado a pagamento em 22 de Dezembro de 2005 foi devolvido na mesma 

data com a menção de “Extravio” 213 

 

885º. ** 

NN foi prejudicada na parcela do montante de 587.500,00 €, referida no artº 882º 

supra, corresponde às quantias iniciais entregues como entradas, a título de capital, 

para aplicações financeiras, as quais não recebeu.  

 

886º. 

III 

J...A...C... é irmão de RR e entre 2002 e 2005 exerceu funções na “CC”, 

inicialmente como responsável pelo parque de estacionamento da “CC”/UNI e depois 

como motorista pessoal de BB. 
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887º. 

Durante esse período, acompanhou BB em quase todas as deslocações, 

cumprindo recados junto de notários, bancos e intermediando, muitas vezes, o 

recebimento e a entrega de cheques relativos às “aplicações financeiras”, geridas por 

BB. 

 

888º. 

Assim, em 2004 BB propôs-lhe a entrega de quantia monetária para uma 

“aplicação financeira” com elevada rentabilidade.   

 

889º. 

Perante a Falta de liquidez de J...A...C... para esse efeito, BB propôs-lhe a 

contracção de empréstimos, ao que o mesmo acedeu. 

 

890º. 

Assim e para esse efeito foram contraídos 4 (quatro) empréstimos: 

1º Em 22 de Janeiro de 2004, o empréstimo nº ... ..., agência Sintra Litoral, no 

montante de 250.000,00 €, transferido no mesmo dia pelo cheque nº ... para a conta 

bancária de BB no ... (Conta nº ... – como resulta da resposta supra ao artº 281º da 

acusação). 

2º Em 27 de Fevereiro de 2004 o empréstimo nº ... ..., agência Sintra Litoral, no 

valor de 225.000,00 €, que se destinou a liquidar o empréstimo anterior (juntamente 

com outras verbas). 

Este empréstimo foi liquidado através de uma entrada de igual valor proveniente 

da conta nº ... do ..., titulada por III, conta esta que para o efeito tinha sido 

provisionada com depósito de igual montante proveniente da conta nº ...5 da ..., 

titulada por DDD (como resulta da resposta supra ao artº 293º). 

3º Em 24 de Junho de 2004 o empréstimo nº ... ..., no valor de 60.000,00 €, que 

se destinou a regularizar um saldo negativo existente na conta, empréstimo que foi 

liquidado integralmente em prestações. 

4º Em 31 de Dezembro de 2004, o empréstimo nº ... ..., no valor de 500.000,00 €, 

garantido pela hipoteca de casa de J...A...C.... 
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Este empréstimo destinou-se a regularizar o saldo negativo de 141.906,71 €, que 

teve origem no cheque nº … emitido em 11 de Outubro de 2004, no valor de 

140.000,00 €, creditado na conta nº ... .../Sintra de RR (conforme resposta supra ao artº 

305º da acusação); e a permitir a emissão do cheque nº ..., emitido na mesma data (31 

de Dezembro de 2004) no montante de 300.000,00 € cujo beneficiário foi RR por 

crédito na referida conta deste. 

 

891º. 

Entre 22 de Janeiro de 2004 e 31 de Maio de 2005 os movimentos bancários com 

saídas da conta de III, nº ... ..., para contas bancárias de RR e BB são as que constam 

do quadro que se segue: 

[…] 

 

Entre 23 de Janeiro de 2004 e Outubro de 2005 os movimentos bancários com 

saída das contas tituladas por RR, BB, BBB, XXX e V...F..., e entradas na conta de III 

e de títulos por este levantados ao balcão são os que constam do quadro seguinte: 

 

892º e 893º. 

              (Respondidos na nova redacção dada ao artº 890º supra) 

 

894º., 

Para a contracção do empréstimo de 500.000,00 €, a .../Sintra exigiu como 

garantia a hipoteca do imóvel onde J...A...L...de C... reside e a entrega de uma 

livrança, sendo BB seu fiador. 

 

895º. 

Como contrapartida receberia de BB o valor mensal de 2.000,00 € e que BB 

pagaria o empréstimo.  

 

896º. 
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Do montante recebido emitiu dois cheques, a favor do seu irmão RR, no valor de 

300.000,00 € e 140.000,00 €, o que fez a mando de BB (conforme resposta supra ao 

artº 890º da acusação). 

 

897º. 

Desse empréstimo BB só liquidou as três primeiras prestações. 

 

898º. 

III foi prejudicado em 587.230,24 € que se encontravam em dívida ao banco em 

15/12/2005. 

 

899º. 

NNN  

NNN tomou conhecimento dos investimentos de “aplicações financeiras” que 

eram oferecidos por RR e BB como efectuados através do “...” (conforme respostas 

supra aos artigos 735º a 743º da acusação). 

 

900º. 

Burity conheceu RR que o incentivou a investir nas referidas aplicações. Depois 

disso, conheceu BB garantindo um rentabilidade prometida de 40%. 

 

901º. 

Convencido da veracidade e seriedade dessas informações, aceitou. 

 

902º. 

Entre Maio de 2002 e Dezembro de 2003, NNN foi entregando diversas quantias 

a RR e a BB, algumas delas depositadas nas contas de BB. 

Assim: 

[…] 
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Para além deste valor, NNN entregou, em data anterior a Agosto de 2002, o 

montante de 92.115,00 € 214, do qual foi entregue para “aplicação financeira” a quantia 

de 87.444,00 €, por entretanto BB ter-lhe devolvido, através de cheque, a quantia de 

4.671,00 € - conforme Relatório Pericial nº 3 página 30.. 

 

903º. 

Entre 23 de Agosto de 2003 e Junho de 2005, NNN recebeu das contas tituladas 

por BB e “V… F…”, a quantia total de  273.139,80 €. 

Assim: 

[…] 

 

904º. 

NNN recebeu para pagamento da prometida rentabilidade da aplicação de 

87.444,00 € as seguintes quantias: 

- cheque nº … no valor de 17.490,00 €, com data de 23 de Agosto de 2002; 

- cheque nº … no valor de 17.490,00 €, com data de 16 de Janeiro de 2003; 

- cheque nº … no valor de 17.488,80 €, com data de 19 de Agosto de 2003; 

 

905º. 

Em Maio de 2002, RR e BB assinaram e entregaram a NNN uma declaração, 

uma nota informativa e uma carta, nas quais referem ter recebido 440.000,00 €, pelo 

prazo de 36 meses, renovável anualmente, tendo entregue para pagamento (capital e 

rentabilidade prometida) os seguintes cheques 215: 

- cheque nº … do ... no valor de 85.000,00 €, com data de 15 de Novembro de 

2002; 

- cheque nº … do ... no valor de 85.000,00 €, com data de 15 de Maio de 2003; 

- cheque nº … do ... no valor de 440.000,00 €, com data de 15 de Maio de 2003. 

 

906º. 
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NNN recebeu o montante titulado pelo 1º e 2º cheques. 

 

907º. 

Em Novembro de 2002, RR e BB assinaram e entregaram a NNN uma 

declaração, uma nota informativa e uma carta, nas quais referem ter recebido 

105.000,00, pelo prazo de 36 meses, renovável anualmente, tendo entregue para 

pagamento (capital e rentabilidade prometida) os seguintes cheques 216: 

- cheque nº … do ... no valor de 21.000,00 €, com data de 15 de Maio de 2003; 

- cheque nº … do ... no valor de 21.000,00 €, com data de 15 de Novembro de 

2003; 

- cheque nº … do ... no valor de 105.000,00 €, com data de 15 de Novembro de 

2003. 

 

908º. 

NNN recebeu o montante titulado pelo 1º cheque. 

 

909º. 

NNN não recebeu os montantes entregues a título de capital, sendo seu prejuízo 

de 488.975,20 euros. 

 

910º. 

GG 

GG, nas mesmas circunstâncias que NNN, – conforme resposta supra ao artº 

899º - foi convencido por BB e RR a investir nas “aplicações financeiras”. 

 

911º. 

Convencido da veracidade e seriedade das informações que aqueles lhe 

prestaram, aceitou. 

 

912º. 
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GG entregou, em 15 de Novembro de 2002, o montante de 200.000,00 € 217 

 

913º. 

GG recebeu a título da rentabilidade prometida 60.000,00 €, nas datas e através 

dos cheques abaixo identificados: 

[…] 

 

914º. 

Para além da quantia acima mencionada, GG entregou, ainda, em Dezembro de 

2003 a quantia de 50.000,00 €. 

 

[…] 

915º. 

GG não recebeu os montantes entregues a título de capital, sendo o seu prejuízo 

de 190.000,00 euros. 

 

916º.* 

BB e RR receberam dos investidores acima identificados, para investirem em 

prometidas aplicações financeiras os montantes acabados de descrever, que fizeram 

seus, prejudicando-os, nos montantes, indicados conforme as respostas aos artigos 

777º (QQQ), 803º (MM), 811º (P...M...), 837º (SSS), 843º (TTT), 856º (OO), 876º 

(J… L… C…), 885º (NN), 909º (NNN) e 915º (GG). 

 

917º. 

BB e RR pagaram, como se de resultados da aplicação do dinheiro se tratassem, 

quantias que correspondiam a uma percentagem do dinheiro recebido a título da 

capital. 

 

918º. 
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E, não obstante sentirem cada vez maiores dificuldades na obtenção de receitas 

e/ou entradas de verbas, resultantes de empréstimos, por parte da “UNI” bem como de 

entradas de novos investidores que permitissem cobrir os valores devidos aos 

investidores mais antigos, afirmaram sempre previsões de rentabilidade de tal modo 

vantajosas que sabiam antecipadamente que só por impossibilidade económica dos 

visados seriam rejeitadas. 

 

919º. 

Provado apenas o que consta da resposta supra ao artº 890º. 

 

920º. 

Sabiam, também, que a efectiva verificação dos lucros prometidos era factor 

determinante da decisão dos ofendidos lhes entregarem ou continuarem a confiar o 

dinheiro. 

 

921º. 

Por isso, BB e RR, através da entrega de cheques pré-datados representativos das 

prometidas rentabilidades e capital, asseguravam-lhes a falta de risco e, não só o 

retorno do “capital investido” como o pagamento do “prometido rendimento”. 

 

922º. 

Ambos sabiam que o destino que davam às quantias recebidas não resultavam 

rendimentos que lhes permitissem pagar quaisquer quantias a título de lucros e que, 

por isso, os pagamentos que faziam a este título só eram possíveis, não só, à custa das 

novas quantias que lhes eram entregues, ou seja, do património dos últimos 

investidores que lhas confiavam para investirem, como também à custa do património 

da “CC”, ou seja, das quantias que BB, previamente, retirava das contas da “CC” e 

fazia entrar quer nas suas próprias contas bancárias quer nas contas bancárias de RR. 

 

923º. 

BB e RR, contrariamente ao que fizeram crer aos ofendidos, visaram apenas a 

obtenção de meios financeiros que lhes garantissem, como garantiram, o pagamento 
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das despesas pessoais e encargos familiares, permitindo-lhes ostentar um nível de vida 

superior àquele que teriam, caso vivessem apenas dos salários que auferiam. 

 

924º. 

Ambos quiseram fazer suas, como fizeram, as quantias que receberam, bem 

sabendo que tal constituía uma vantagem patrimonial indevida e ilegítima, conseguida 

à custa do património dos ofendidos que as entregaram convencidos da seriedade do 

proposto investimento. 

 

925º. 

CONTABILIZAÇÃO 

O registo contabilístico das entregas de cheques ou transferências bancárias, 

efectuadas por BB ou sociedades que domina, RR ou sociedade que dominava e 

FFF, por si, da ex-mulher EE ou através da sociedade que dominava,  na “CC”, 

qualquer que fosse a origem, ou seja: 

- Provenientes dos investidores das alegadas “aplicações financeiras”, caso 

de BB e RR; 

- Retirados das contas bancárias da “CC” para as suas contas bancárias 

e/ou de sociedades que dominavam e depois reentrados nas contas bancárias da 

“CC”, caso de BB, FFF e RR; 

- Outras, parte de “financiamentos”, caso de BB e RR. 

O registo foi feito por DDD ou por determinação deste e, em conluio com 

aqueles, na respectiva conta 26 da “CC”, fazendo crer que tais quantias eram 

empréstimos de BB, RR e FFF/EE à sociedade, e conforme a resposta supra ao 

artº 69º. 

 

926º. 

Quanto aos montantes que os mesmos retiravam da “CC” para si próprios e 

terceiros com quem tinham relações, foram, em parte, justificados com facturas 

fabricadas para o efeito e a que não correspondiam quaisquer custos para a “CC” bem 

como através da criação de contas contabilísticas em nome de terceiros, como se os 

mesmos tivessem dívidas à “CC”, o que também não ser verdade. Assim: 
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927º. 

RR, em conluio com FFF e BB, emitiu e entregou a BB facturas da “CC”  que 

depois DDD contabilizou ou mandou contabilizar na “CC”, como se de um custo da 

“CC” se tivesse tratado, o que todos sabiam não ser verdade. Assim: 

 

928º. 

Para o efeito, no dia 28 de Dezembro de 2000, RR na qualidade de sócio-gerente 

da “CC” emitiu a Factura nº 8 no valor de 70.785.000$00 (353.074,09 €), referindo 

reportar-se a (Serviços prestados durante o ano de 2000. Continuação de processos 

anteriores e renovação de outros) 218. 

No dia 28 de Dezembro de 2001, RR na qualidade de sócio-gerente da “CC”, 

emitiu a Factura nº17 no valor de 29.249.000$00 (145.893,40 €), referindo reportar-se 

a serviços administrativos de apoio jurídico de processos em curso 219. 

 

929º. 

Desse valor, pelo menos, o pagamento do montante de 26.249.999$00 

(130.934,44 €) foi realizado através da emissão de cheques, cujos montantes que 

titulavam foram depositados nas contas bancárias de BB e RR. Assim: 

[…] 

 

930º. 

E, ainda, com o mesmo objectivo: 

Na sequência do conhecimento com o denominado grupo dos Angolanos e da 

DEA, BB viu logo mais uma forma de justificar as quantias monetárias que ía 

retirando das contas bancárias da “CC” para si próprio e para RR, quantias essas que 

depois utilizavam como queriam. 

 

931º. 
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Assim: 

Em 2003, BB determinou DDD a criar ou a mandar criar na contabilidade da 

“CC” a conta “… – …” que em 31 de Dezembro desse ano apresentava um saldo 

devedor no valor de 2.881.108,28 €.   

 

932º. 

Entre 31/01/2003 e 15/12/2003 foram lançados e contabilizados a débito, 

diversos cheques, como se correspondessem a pagamentos à …, no montante total de 

3.040.000,00 €, sem registo de qualquer documento justificativo, à excepção de 

fotocópia dos cheques que a seguir se identificam.  

Assim: 

[…] 

 

E no dia 31/12/2005 foram contabilizados três movimentos, a crédito, no total de 

158.891,72 €, do que resultou o saldo (3.040.000,00 € – 158.891,72 €)  de 

2.881.108,28 €. 

 

933º. 

Desses 158.891,72 €: 

- 105.000,00 € - correspondem ao cheque n.º …, proveniente da conta ..., ..., 

titulada pela “V…F…, Lda”, 

E, para suportar esta movimentação foi depositado nessa conta a quantia de 

100.000,00 €, proveniente da conta bancária do ... nº. …, titulada por BB, conta essa 

que para suportar a acima identificada movimentação recebeu o depósito de dois 

cheques, cada um no valor de 50.000,00 €, provenientes da conta bancária ... nº. ..., 

titulada pela “CC”,   

Ou seja, do montante acima referido e lançado a crédito 100.000,00 €, que 

anulou parte do valor lançado a débito, proveio da conta bancária titulada pela “CC”.   

- E, 50.000,00 €, corresponde à anulação do cheque n.º …, emitido à ordem de 

BB, e contabilizado neste mesmo extracto em 15/09/2003.  

 

934º. 
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(Prejudicado) 

 

935º. 

Porém ao invés do que se inscreveu contabilisticamente, os montantes titulados 

pelos cheques vindos de referir, à excepção de 49.020,00 €, 2.890.270,00 € foram 

creditados, como se viu, nas contas bancárias tituladas por, BB e “V…f…, Lda”, 

2.836.270,00 € e 54.000,00 €, respectivamente. 

 

936º. 

O valor titulado pelos restantes cheques foram creditados em contas bancárias 

tituladas por, EEE, EE, AA e T… M… (e não DDD, como consta da acusação), 

10.000,00 €, 1.000.000,00 €, 10.000,00 € e 3.000,00 €, respectivamente. 

 

937º. 

E, 26.710,00 € serviram para pagar viagens à Agência … (sendo dois cheques de 

13.355 euros cada, e ambos datados de 15 de Outubro de 2003). 

 

938º. 

Os montantes creditados nas contas bancárias tituladas por, BB e “V...F...”, 

serviram, nomeadamente, para BB pagar despesas pessoais, pagar a investidores 

das “aplicações financeiras”, cobrir saldos a descoberto, pagar tranches de 

empréstimos bancários, entregar montantes a RR, EE. 

Assim: 

 

BB – ... Ct.ª ... 

Os cheques depositados nesta conta, no montante de 1.933.700,00 €, foram 

repartidos pelos seguintes destinos: 

 

                                                         939º. 

07/11/2002 – Cheque ... n.º … no valor de 12.000,00 € 

Este cheque, com data de Novembro de 2002, foi contabilizado na conta “…”, 

somente em 28 de Fevereiro de 2003. 
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Entrada/Destino: 

[…] 

 

(fonte: mapa anexo n.º 22) 

  

Esta importância, associada ao saldo da conta e depósito de outros 10 cheques, 

todos com origem em contas bancárias tituladas pela CC, S.A., foi utilizada por BB 

para pagar o cartão de crédito, comprar moeda, e emitir dois cheques à ordem de RR 

que serviram para efectuar pagamentos a P...M... e A...R...A.... 

 

                                                           940º. 

05/01/2003 – Cheque ... n.º … no valor de 6.500,00 € 

Entrada/Destino 

[…] 

(fonte mapa anexo n.º 22) 

O valor desse cheque serviu para regularizar o saldo devedor/negativo, originado 

pelo débito do cheque n.º …, no valor de 7.500,00 € depositado numa conta bancária 

titulada pela CCL, Lda. 

 

                                                941º. 

17/01/2003 – Cheque ... n.º … no valor de 5.000,00 € 

21/01/2003 – Cheque ... n.º … no valor de 1.500,00 € 

21/01/2003 – Cheque ... n.º … (e não … como se diz na acusação) no valor de 

1.500,00 € 

                                              

Entrada/Saída: 

 

(fonte mapa anexo n.º 22) 

 

Os três cheques, em conjunto com outras entradas, regularizaram o saldo 

devedor/negativo no valor de 56.975,82 €, originado pela saída de cinco cheques 

creditados, em contas bancárias tituladas pelas seguintes entidades: 

MM 14.964,00 € 

J...J...O... (2 cheques) 26.250,00 € 
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NN (à ordem de RR) 37.500,00 € 

CCL, Lda.  7.500,00 € 

 

A entrada no valor de 350.000,00 €, teve origem numa tranche de 750.000,00 €, 

proveniente da operação F…. 

                                        

                                                 942º. 

21/02/2003 – Cheque ... n.º … no valor de 10.000,00 € 

24/02/2003 – Cheque ... n.º … no valor de 7.000,00 € 

Entrada/Saída 

[…] 

 

(fonte mapa anexo n.º 22) 

O montante dos dois cheques regularizaram o saldo devedor da conta, motivado 

pela saída dos seguintes cheques: 

Cheque nº. …                          15.000,00 €; 

Cheque nº. …                          4.500,00 € (BBB). 

 

                                                  943º. 

    05/03/2003 – Cheque ... n.º … no valor de 5.000,00 €  

07/03/2003 – Cheque ... n.º … no valor de 60.000,00 € 

07/03/2003 – Cheque ... n.º … no valor de 40.000,00 € 

12/03/2003 – Cheque ... n.º … no valor de 57.500,00 € 

14/03/2003 – Cheque ... n.º … no valor de 10.000,00 € 

20/03/2003 – Cheque ... n.º … no valor de 91.000,00 € 

Entrada/Saída 

[…] 

 

(fonte mapa anexo n.º 22) 

Os seis cheques, no total de 263.500,00 €, possibilitou a emissão de 4 cheques, 

depositados em contas bancárias tituladas por: 

NN 100.000,00 € 

RR 72.500,00 € 



S. R. 
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 

1681 
 

J...P...L... (à ordem de RR) 50.000,00 € 

Outras saída 39.904,00 € 

 

                                                944º. 

21/03/2003 – Cheque ... n.º --- no valor de 150.000,00 € 

24/03/2003 – Cheque ... n.º --- no valor de 100.000,00 € 

25/03/2003 – Cheque ... n.º --- no valor de 10.000,00 €   

26/03/2003 – Cheque ... n.º --- no valor de 10.000,00 €    

 27/03/2003 – Cheque ... n.º --- no valor de 10.000,00 €  

 28/03/2003 – Cheque ... n.º --- no valor de 20.000,00 €    

 25/03/2003 – Cheque ... n.º --- no valor de 100.000,00 €  

 

Entrada/Saída 

 

( fonte: mapa anexo nº 22) 

O montante dos sete cheques, no total de 400.000,00 €, foi utilizado na emissão 

de dois cheques depositados em contas bancárias tituladas por: 

Chq. n.º … - 150.000,00 € - … (à ordem de RR); 

Chq. n.º … - 250.000,00 € - QQ; 

 

                                                945º. 

01/04/2003 - Cheque ... n.º … no valor de  3.000,00 €  

02/04/2003 – Cheque ... n.º … no valor de 3.000,00 € 

07/04/2003 – Cheque ... n.º … no valor de 55.000,00 € 

08/04/2003 – Cheque ... n.º … no valor de 55.000,00 € 

10/04/2003 – Cheque ... n.º … no valor de 5.000,00 € 

14/04/2003 – Cheque ... n.º … no valor de 15.000,00 € 

            15/04/2003 – Cheque ... n.º --- no valor de 100.000,00 € 

 22/04/2003 – Cheque ... n.º --- no valor de 30.000,00 € 

Entrada/Saída 

[…] 

 (fonte mapa anexo n.º 22) 
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Os oito cheques, conjuntamente com o depósitos de outros três cheques, também 

eles oriundos de contas bancárias titulada pela CC, S.A., somam 273.000,00 €, quantia 

que foi utilizada nos seguintes pagamentos: 

Juros  4.683,13 € 

CC, S.A. 75.000,00 € 

RR 167.500,00 € 

MM 19.952,00 € 

 

                                               946º. 

24/04/2003 - Cheque ... n.º ---no valor de 100.000,00€  

28/04/2003 – Cheque ... n.º --- no valor de 22.500,00 € 

29/04/2003 – Cheque ... n.º --- no valor de 15.000,00 € 

30/04/2003 – Cheque ... n.º --- no valor de 15.000,00 € 

02/05/2003 – Cheque ... n.º --- no valor de 20.000,00 € 

06/05/2003 – Cheque ... n.º 7--- no valor de 50.000,00 € 

08/05/2003 – Cheque ... n.º --- no valor de 50.000,00 € 

12/05/2003 – Cheque ... n.º -------- no valor de 3.250,00 € 

19/05/2003 – Cheque ... n.º --------- no valor de 9.000,00 € 

23/05/2003 – Cheque ... n.º -------- no valor de 20.000,00 € 

23/05/2003 – Cheque ... n.º -------- no valor de 10.000,00 € 

27/05/2003 – Cheque ... n.º -------- no valor de 15.000,00 € 

23/05/2003 – Cheque ... n.º -------- no valor de 10.000,00 € 

23/05/2003 – Cheque ... n.º ----------- no valor de 50.000,00 € 

 

Entradas/Saídas 

[…] 

 

(fonte mapa anexo n.º 22) 

 

 

As importâncias inscritas nos 14 cheques, conjuntamente com a entrada de outro 

cheque, no valor de 1.000,00€, também ele originário da conta ... n.º ..., titulada pela 

CC, S.A., somam 391.750,00 €.  



S. R. 
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 

1683 
 

Esta quantia pagou o cartão de crédito (3.747,29 €) e permitiu a emissão de 6 

cheques, no total de 391.909,29 €, com o seguinte destino: 

P...M... (à ordem de RR) 67.500,00 € 

MM (2 cheques) 229.447,00 € 

NNN  85.000,00 € 

... Ct.ª 80032034  6.215,00 € 

 

                                                  947º. 

06/06/2003 - Cheque ... n.º ------- no valor de 110.000,00 €  

11/06/2003 - Cheque ... n.º ------- no valor de 10.000,00 € 

12/06/2003 - Cheque ... n.º ------- no valor de 10.000,00 € 

16/06/2003 - Cheque ... n.º -------- no valor de 51.000,00 € 

24/06/2003 - Cheque ... n.º -------- no valor de 7.000,00 € 

27/06/2003 - Cheque ... n.º --------- no valor de 10.000,00 € 

30/06/2003 - Cheque ... n.º ----------- no valor de 50.000,00 € 

 

Entradas/Saídas 

[…] 

 

(fonte: mapa anexo n.º 22) 
 

Os sete cheques, juntamente com duas entradas no valor de 1.300,00 € e de 

21.000,00 €, originárias, respectivamente, da conta ... n.º ... titulada pela CC, S.A., e ... 

n.º …, titulada pela V…F…, Lda., somam 270.300,00 €.  

Esta quantia foi repartida por:  

 

RR (4 cheques) 155.000,00 € 

Subscrição de títulos  25.000,00 € 

J...P...L... (2 cheq/1 dos quais à ordem de A. Carvalho) 80.000,00 € 

Amortização de renda 7.125,83 € 

Juros                                                                                     1.180,02 €  
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A transferência no valor de 21.000,00 €, teve origem no cheque ... n.º … no valor 

de 51.000,00 € depositado na conta ... n.º …, titulada pela V…f…, Lda., também ele 

registado na conta “…”. 

 

                                                              948º. 

RR - ...  n.º ... – destino do valor dos 4 cheques acima (artº 947º) mencionados. 

Entradas/Saídas 

 

                                                  949º. 

12/09/2003 - Cheque ... n.º ------- no valor de 8.000,00 € 

16/09/2003 - Cheque ... n.º --------- no valor de 3.200,00 €  

26/09/2003 - Cheque ... n.º ------- no valor de 3.000,00 € 

29/09/2003 - Cheque ... n.º -------- no valor de 4.000,00 € 

08/10/2003 - Cheque ... n.º --------- no valor de 5.000,00 € 

 

Entradas/Saídas 

 

(fonte: mapa anexo n.º 22) 

O valor dos 5 cheques, juntamente com outros valores provenientes de contas 

bancárias tituladas pela CC, S.A., regularizaram o saldo negativo originado pelos 

pagamentos seguintes; 

RR  12.500,00 € 

V… I… 5.000,00 € 

AA 3.175,00 € 

CC, S.A. 1.500,00 € 

BB  4.900,00 € 

Juros 3.562,50 € 

 

Quanto à quantia expressa no cheque ... n.º 984487, originário de uma conta 

bancária titulada por VVV, foi entregue a RR através da emissão do cheque n.º 90221, 

no valor de 100.000,00 €.  
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                                                   950º. 

09/10/2003 - Cheque ... n.º … no valor de 5.000,00 €  

10/10/2003 - Cheque ... n.º … no valor de 3.000,00 € 

13/10/2003 - Cheque ... n.º … no valor de 30.000,00 € 

14/10/2003 - Cheque ... n.º … no valor de 20.000,00 € 

15/10/2003 - Cheque ... n.º … no valor de 20.000,00 € 

16/10/2003 - Cheque ... n.º … no valor de 15.000,00 € 

17/10/2003 - Cheque ... n.º … no valor de 15.000,00 € 

20/10/2003 - Cheque ... n.º … no valor de 10.000,00 € 

23/10/2003 - Cheque ... n.º … no valor de 12.500,00 € 

24/10/2003 - Cheque ... n.º … no valor de 10.000,00 € 

27/10/2003 - Cheque ... n.º … no valor de 7.500,00 € 

28/10/2003 - Cheque ... n.º … no valor de 15.000,00 € 

29/10/2003 - Cheque ... n.º … no valor de 15.000,00 € 

30/10/2003 - Cheque ... n.º … no valor de 15.000,00 € 

31/10/2003 - Cheque ... n.º … no valor de 15.000,00 € 

 

Entradas/Saídas 

[…] 

 

 

Os quinze cheques somam 208.000,00 €, que BB, através da conta ... n.º …, 

aplicou nos seguintes pagamentos: 

RR (4 cheques)  70.000,00 € 

NN (à ordem de RR)                               37.500,00 €  

P...M... (1 cheque) 67.500,00 € 

SSS (1 cheque) 30.000,00 € 

Cartão de crédito 3.065,08 € 

 

                                                  951º. 

05/11/2003 - Cheque ... n.º ---- no valor de 5.000,00 €  

06/11/2003 - Cheque ... n.º ---- no valor de 5.000,00 € 
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07/11/2003 - Cheque ... n.º ------- no valor de 5.000,00 € 

10/11/2003 - Cheque ... n.º -------- no valor de 5.000,00 € 

11/11/2003 - Cheque ... n.º --------no valor de 5.000,00 € 

11/11/2003 - Cheque ... n.º ------- no valor de 4.000,00 € 

13/11/2003 - Cheque ... n.º ------ no valor de 4.500,00 € 

14/11/2003 - Cheque ... n.º ------- no valor de 8.000,00 € 

26/11/2003 - Cheque ... n.º -------- no valor de 5.000,00 € 

03/12/2003 - Cheque ... n.º ---------- no valor de 8.750,00 € 

04/12/2003 - Cheque ... n.º ------- no valor de 3.500,00 € 

09/12/2003 - Cheque ... n.º --------- no valor de 3.000,00 € 

10/12/2003 - Cheque ... n.º ------------ no valor de 5.000,00 € 

17/12/2003 - Cheque ... n.º -------- no valor de 7.500,00 € 

18/12/2003 - Cheque ... n.º ------- no valor de 7.500,00 € 

19/12/2003 - Cheque ... n.º ------- (e não 950692 como se diz na acusação) no 

valor de 5.000,00 € (e não de 7.500,00 € como se diz na acusação). 

22/12/2003 - Cheque ... n.º --------- no valor de 5.000,00 € 

 

Entradas/Saídas 

 

Os 17 cheques acima descritos somam 91.750,00 €. 

Estes cheques foram depositados na conta ... n.º …, cujo saldo era constituído 

por valores pertencentes à CC, S.A., pois em 4/11/2003 foram depositados 200.000,00 

€, procedentes da conta ... n.º …, titulada pela empresa .... S.A., cujo cheque está 

emitido à ordem de CC, S.A..  

Entre 5/11/2003 e 23/12/2003, foram depositados 96.100,00 € (91.750,00€ + 

4.350,00€) vindos de contas bancárias tituladas pela CC, S.A..  

Em 05/11/2003, foram transferidos para a CC, S.A. 100.000,00 €. 

Desta movimentação, ficaram retidos nesta conta, 196.100,00 € (200.000,00 € + 

96.100,00 € - 100.000,00 €), pertencentes à CC, S.A.. 

Esta importância, conjuntamente com outras entradas, nomeadamente, com 

origem em BB e RR, do resgate de títulos de aplicações financeiras, foi repartida pelas 

seguintes entidades: 
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OOO (1 cheque) 25.000,00 € 

AA (2 cheques) 5.000,00 € 

DDD (2 cheques) 43.000,00 € 

MM (3 cheques) 61.000,00 € 

A… M… (1 cheque) 3.000,00 € 

V...F..., Lda. (1 cheque) 30.000,00 € 

Ermenegildo Zegna (1 cheque) 7.555,00 € 

Cartão visa                                                                           5.952,68 €  

... S.A. (1 cheque) 10.000,00 € 

RR (2 cheques) 50.000,00 € 

J...P...L... (1 cheque/à ordem de RR) 50.000,00 € 

Subscrição de títulos 100.000,00 € 

L…M…M.. (1 cheque/à ordem de RR) 35.000,00 € 

Compra de moeda 2.633,43 € 

Outros cheques (4) 13.150,00 € 

 

                                                     952º.             

BB – B... Ct.ª … 

Nesta conta bancária foram depositados 13 cheques no total de 129.500,00 €.  

Entre os quais os cheques, a seguir identificados: 

16/01/2003 - Cheque ... n.º … no valor de 6.500,00 €  

17/01/2003 - Cheque ... n.º … no valor de 6.100,00 € 

20/01/2003 - Cheque ... n.º 5… no valor de 7.500,00 € 

27/01/2003 - Cheque ... n.º … no valor de 2.400,00 € 

Entradas/Saídas: 

[…] 

 

 (fonte: mapa anexo n.º 19) 
 

O montante titulado pelos quatro cheques, no total de 22.500,00 €, 

conjuntamente com um depósito no valor de 7.500,00€, foi repartido pelos seguintes 

destinatários: 

NNN 17.490,00 € 
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CCL, Lda. 10.000,00 € 

CC, S.A. 2.300,00 € 

 

                                                  953º. 

13/02/2003 - Cheque ... n.º -------- no valor de 12.500,00€  

13/02/2003 - Cheque ... n.º -------- no valor de  12.500,00€ 

14/02/2003 - Cheque ... n.º ------- no valor de  12.500,00€ 

14/02/2003 - Cheque ... n.º -------- no valor de  12.500,00€ 

17/02/2003 - Cheque ... n.º ---------- no valor de  12.500,00€ 

17/02/2003 - Cheque ... n.º ---------- no valor de  12.500,00€ 

18/02/2003 - Cheque ... n.º --------- no valor de  15.000,00€ 

19/02/2003 - Cheque ... n.º --------- no valor de  15.000,00€ 

06/03/2003 - Cheque ... n.º ------------ no valor de 2.000,00€ 

 

Entradas/Saídas 

[…] 

 

(fonte: mapa anexo n.º 19) 

 

O valor titulado pelos nove cheques soma 107.000,00€.  

Esta verba, em conjunto com uma entrada no valor de 25.000,00 €, proveniente 

de uma conta titulada por BB, foi utilizada na emissão do cheque n.º 482434, no valor 

de 129.688,00 €, à ordem de RR. Após endosso, foi depositado numa conta bancária 

titulada por VVV. 

 

                                                  953º - A 

BB – ... ... Ct.ª ... 

Nesta conta foi depositado um cheque no valor de  1.300,00 €, a seguir, 

identificado: 

17/01/2003 – Cheque ... n.º  … no valor de 1.300,00 € 

Essa quantia regularizou o saldo devedor/negativo, no valor de 1.258,85 €, saldo 

que teve origem nos seguintes débitos: 
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Prestação emp. … 367,72 € 220 

Subscrição de títulos 911,04 € 221  

 

                                                  953º - B 

BB – ... ... Ct.ª ... 

Nesta conta foram depositados 19 cheques, no montante total de 252.470,00 

€.  

Assim: 

21/01/2003 - Cheque ... n.º --- no valor de 1.800,00 €  

17/01/2003 - Cheque ... n.º --- no valor de 1.800,00 € 

31/01/2003 - Cheque ... n.º --- no valor de 5.100,00 € 

 

O valor dos cheques acima identificados regularizaram o saldo devedor no valor 

de 234,50 €, originado pela cobrança de um seguro e pelo débito de despesas com 

descontos de letras. 

Para além disso, permitiram o pagamento de 1.246,00 €, referentes à utilização 

da conta corrente caucionada, o valor restante, 5.399,50 € ficou em conta . 

 

                                              954º. 

11/02/2003 - Cheque ... n.º --- no valor de 25.000,00 €  

21/02/2003 - Cheque ... n.º --- no valor de 6.000,00 € 

28/02/2003 - Cheque ... n.º --- no valor de 14.500,00 € 

06/03/2003 - Cheque ... n.º --- no valor de 6.000,00 € 

11/03/2003 - Cheque ... n.º --- no valor de 8.000,00 € 

 

Entradas/Destinos 

[…] 

                                                           
220

 (cfr. ap. X, fls. 49); 

221
 (cfr. ap. X, fls. 48); 
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(fonte: mapa anexo n.º 20) 

 

Parte do montante dos 5 cheques no valor de 59.500,00 €, ou seja, 14.500,00€ 

regressou à CC, S.A., através do cheque n.º ….  

O valor restante 45.000,00 € (59.500,00 € - 14.500,00 €), deu cobertura ao 

cheque n.º … no valor de 20.000,00 €, depositado numa conta bancária titulada por 

BB, pagou o cartão de crédito, liquidou uma prestação do empréstimo n.º … e 

regularizou a utilização da conta corrente caucionada.  

 

                                              954º - A 

20/03/2003 - Cheque ... n.º … no valor de 4.500,00 €  

O valor deste cheque reforçou o saldo credor da conta, que previamente ao seu 

depósito totalizava 2.408,13 €.  

Tal saldo, agora no valor de 6.908,13 € (4.500,00 € + 2.408,13 €), permitiu pagar 

uma prestação do empréstimo n.º …, no montante de 1.836,00 €, e regularizou a 

utilização da conta corrente caucionada em 4.984,00 €. 

 

                                              954º - B 

04/04/2003 - Cheque ... n.º … no valor de 4.000,00 €  

O valor deste cheque reforçou o saldo credor da conta, que previamente à sua 

entrada totalizava 1.004,73 €.  

O novo saldo, 5.004,73 €, foi utilizado na regularização do crédito utilizado na 

conta corrente caucionada em 4.984,00 €. 

 

                                              954º - C 

10/04/2003 - Cheque ... n.º … no valor de 5.000,00 €  

O depósito desta importância, regularizou o saldo negativo da conta no valor de 

4.516,35 €, criado pela reforma de uma letra no valor de 15.000,00 €. 

 

                                              955º. 

12/05/2003 - Cheque ... n.º … no valor de 5.000,00 €  

15/05/2003 - Cheque ... n.º … no valor de 10.000,00 €  
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Entradas/Saídas 

 

 

(fonte: mapa anexo n.º 20) 

 

O valor dos dois cheques, adicionado a outras entradas, pagou o cartão de 

crédito, uma prestação do empréstimo n.º … e regularizou a conta corrente 

caucionada. 

 

                                              956º. 

11/06/2003 - Cheque ... n.º …no valor de 5.000,00 €  

23/06/2003 - Cheque ... n.º …no valor de 5.000,00 €  

 

Entradas/Saídas 

[…] 

 

(fonte: mapa anexo n.º 20) 

 

Os dois cheques, conjuntamente com outra entrada, também originária da conta 

... n.º …, titulada pela CC, S.A., somam 11.750,00 €. 

Esta quantia pagou o cartão de crédito, uma prestação de empréstimo n.º …, e 

regularizou a conta corrente caucionada. 

 

                                              956º - A 

18/12/2003 - Cheque ... n.º --- no valor de 35.080,00 €  

19/12/2003 - Cheque ... n.º --- no valor de 12.000,00 €  

19/12/2003 - Cheque ... n.º --- no valor de 47.260,00 € 

22/12/2003 - Cheque ... n.º --- no valor de 51.430,00 € 

 

O valor dos quatro cheques acima identificados totaliza o montante de 

145.770,00 €.  

Previamente ao crédito do cheque n.º ---, no valor de 35.080,00 €, o saldo 

credor/positivo da conta totalizava 242.439,91 €. 
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 Assim, o depósito destes quatro cheques, reforçou o saldo.  

Porém este saldo não foi transferido para contas bancárias tituladas pela …. 

 

                                              956º - B 

BB – ... Ct.ª ... 

Nesta conta foram depositaos cheques no valor total de 519.300,00 €. Entre 

os quais: 

09/01/2003 - Cheque ... n.º --- no valor de 2.500,00 €  

13/01/2003 - Cheque ... n.º --- no valor de 2.750,00 € 

14/01/2003 - Cheque ... n.º --- no valor de 5.000,00 € 

15/01/2003 - Cheque ... n.º --- no valor de 5.000,00 € 

16/01/2003 - Cheque ... n.º --- no valor de 5.000,00 € 

21/01/2003 - Cheque ... n.º --- no valor de 1.000,00 € 

Antes do crédito do cheque ... n.º …, no valor de 2.500,00 €, esta conta bancária 

apresentava saldo positivo no valor de 194.040,27 €.  

Assim, o depósito dos 6 cheques reforçou o seu saldo.  

Porém, este saldo não foi transferido para contas tituladas pela “---”.  

 

                                              957º. 

03/02/2003 - Cheque ... n.º ------- no valor de 5.000,00 €  

12/02/2003 - Cheque ... n.º ------- no valor de 7.000,00 € 

14/02/2003 - Cheque ... n.º ------- no valor de 6.000,00 € 

19/02/2003 - Cheque ... n.º -------no valor de 5.000,00 € 

26/02/2003 - Cheque ... n.º ------- no valor de 5.000,00 € 

 

Entradas/Saídas 

[…] 

 

(fonte: mapa anexo n.º 23) 

 

O depósito dos 5 cheques, regularizou o saldo negativo/devedor, originado pelo 

saque dos seguintes cheques: 

… 4.000,00 € 
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… 2.245,00 € 

RR 2.850,00 € 

 Outro cheque 3.000,00 € 

 

Para além disso, permitiu também o pagamento de uma prestação do empréstimo 

n.º .... 

 

                                                          958º. 

06/03/2003 - Cheque ... n.º --- no valor de 5.000,00 €  

11/03/2003 - Cheque ... n.º --- no valor de 5.000,00 €  

06/03/2003 - Cheque ... n.º --- no valor de 5.000,00 €  

13/03/2003 - Cheque ... n.º --- no valor de 5.000,00 €  

17/03/2003 - Cheque ... n.º --- no valor de 5.000,00 €  

20/03/2003 - Cheque ... n.º --- no valor de 5.000,00 €  

21/03/2003 - Cheque ... n.º ---- no valor de 5.000,00 €  

27/03/2003 - Cheque ... n.º --- no valor de 5.000,00 €  

01/04/2003 - Cheque ... n.º --- no valor de 5.000,00 €  

01/04/2003 - Cheque ... n.º --- no valor de 5.000,00 €  

Os 10 cheques acima descritos, somam 50.000,00 €.  

 

Entradas/Saídas 

 

 

O depósito dessa quantia, reforçou o saldo credor inicial, sendo utilizado para 

efectuar diversos pagamentos, entre os quais: 

… Lda. 13.259,00 € 

… 11.356,00 € 

AA 2.500,00 € 

Prestação do emp. ...  5.460,00 € 

CC, S.A. (2 cheques) 4.012,56 € 

 

                                              959º. 
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04/04/2003 - Cheque ... n.º … no valor de 50.000,00 €  

09/04/2003 - Cheque ... n.º --------- no valor de 5.000,00 €  

10/04/2003 - Cheque ... n.º ---------- no valor de 15.000,00 €  

11/04/2003 - Cheque ... n.º -------- no valor de 10.000,00 €  

14/04/2003 - Cheque ... n.º --------- no valor de 5.000,00 €  

17/04/2003 - Cheque ... n.º ---------- no valor de 5.000,00 €  

14/04/2003 - Cheque ... n.º -------- no valor de 3.000,00 €  

 

Entradas/Saídas 

 (fonte: mapa anexo n.º 23) 
 

O montante titulado pelos 7 cheques, supra identificados, soma a quantia de 

93.000,00 €. 

Deste total, regressou à conta ... n.º ... titulada pela CC, S.A., o montante de 

49.000,00 €.  

A diferença, no valor de 44.000,00 € (93.000,00 € - 49.000,00 €) foi utilizada por 

BB para efectuar os seguintes pagamentos: 

 

… 1.000,00 € 

Pagamento prestação emp. ... 3.990,27 € 

Pagamento prestação emp. ---- 8.477,09 € 

Viagens ---, S.A. 28.785,00 € 

Cartão de crédito 2.491,44 € 

 

                                               960º. 

28/04/2003 - Cheque ... n.º ----- no valor de 15.000,00 €  

16/05/2003 - Cheque ... n.º --------- no valor de 25.000,00 € 

 

Entradas/Saídas 

 

 

(fonte: mapa anexo n.º 23) 

Os dois cheques, supra identificados, são originários da conta ... n.º 000..., 

titulada pela CC, S.A e somam 40.000,00 €.  
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Esta importância, conjuntamente com duas entradas, cada uma no valor de 

150.000,00 €, deram cobertura a 3 cheques, permitindo ainda pagar outras despesas, 

entre as quais: 

J...E...P...L... 250.000,00 € 

R…, Lda. 81.771,49 € 

Prestação do emp. ... 3.683,34 € 

 

                                               961º. 

19/05/2003 - Cheque ... n.º ……..     no valor de 9.000,00 €  

20/05/2003 - Cheque ... n.º …….. no valor de 7.000,00 € 

23/05/2003 - Cheque ... n.º ……. no valor de 13.000,00 € 

27/05/2003 - Cheque ... n.º ……….. no valor de 10.000,00 € 

03/06/2003 - Cheque ... n.º ……… no valor de 37.000,00 € 

 

Entradas/Saídas 

 

 

(fonte: mapa anexo n.º 23) 

 

Entre 16/05/2003 e 09/06/2003 entrou nesta conta a quantia total de 78.000,00 €, 

com origem na conta ... n.º ... titulada pela CC, S.A, da qual regressou à CC, S.A., o 

montante de 1.250,00 €.  

O valor restante, 76.750,00 € (78.000,00 € - 1.250,00 €), foi utilizado por BB 

para efectuar os seguintes pagamentos: 

… 2.000,00 € 

Prestação emp. 56024307588 8.474,69 € 

… 1.045,00 € 

Agência … 41.688,00 € 

AA 3.500,00 € 

… 1.000,00 € 

… 1.600,00 € 

Cartão de crédito 6.262,55 € 

P.P.R                                                                                               2.500,00 €  
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                                               962º.  

16/06/2003 - Cheque ... n.º _______ no valor de 5.000,00 €  

20/06/2003 - Cheque ... n.º _________ no valor de 11.000,00 €  

20/06/2003 - Cheque ... n.º _______ no valor de 7.500,00 €  

23/06/2003 - Cheque ... n.º ________ no valor de 15.000,00 € 

30/06/2003 - Cheque ... n.º __________ no valor de 11.000,00 € (repetido na 

acusação) 

30/06/2003 - Cheque ... n.º ________ no valor de 5.000,00 € (e não de 

51.000,00€ como se diz na acusação).  

Entradas/Saídas: 

[…] 

 

(fonte: mapa anexo n.º 23) 

 

Os 6 cheques ( e não 7, como se diz na acusação, em consequência da repetição 

do cheque nº 766280) supra identificados somam o total de 54.500,00 €.  

 

Desse total, foram transferidos para a CC, S.A. 8.839,17 €.  

A diferença no valor de 45.660,83 € (54.500,00 € - 8.839,17 €) foi utilizada por 

BB para efectuar os seguintes pagamentos: 

Agência … 22.290,00 € 

Tranche emp. 56024307588 8.472,25 € 

Tranche emp. ... 3.806,11 € 

AA 2.500,00 € 

BBB 4.750,00 € 

… 1.045,00 € 

                                               963º. 

15/09/2003 - Cheque ... n.º … no valor de 5.000,00 €  

18/09/2003 - Cheque ... n.º … no valor de 6.500,00 €  

23/09/2003 - Cheque ... n.º … no valor de 5.000,00 €  

24/09/2003 - Cheque ... n.º … no valor de 5.000,00 €  

25/09/2003 - Cheque ... n.º … no valor de 6.000,00 €  

29/09/2003 - Cheque ... n.º … no valor de 5.000,00 €  
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29/09/2003 - Cheque … (e não 789413 como se diz na acusação) no valor de 

13.500,00 €  

Entradas/Saídas 

[…] 

 

Os cheques supra identificados, conjuntamente com o depósito de um cheque no 

valor de 10.000,00 €, com origem numa conta bancária titulada por EE, somam 

56.000,00 euros (e não 54.500,00 €, como por manifesto lapso se diz na acusação).  

Esta verba teve os seguintes destinatáros: 

Pagamento tranche emp. ... 3.806,11 € 

Pagamento tranche emp. ----- 8.464,80 € 

RR 25.000,00 € 

P...M... 9.406,63 € 

Cartão de crédito 10.066,27 € 

 

                                               964º. 

  

13/10/2003 - Cheque ... n.º -------- no valor de 5.000,00 €  

20/10/2003 - Cheque ... n.º -------- no valor de 3.500,00 €  

21/10/2003 - Cheque ... n.º --------- no valor de 3.000,00 €  

22/10/2003 - Cheque ... n.º --------- no valor de 5.000,00 €  

22/10/2003 - Cheque ... n.º --------- no valor de 3.000,00 €  

28/10/2003 - Cheque ... n.º -------- no valor de 3.000,00 €  

Entradas/Saídas 

[…] 

 

          

(fonte: mapa anexo n.º 23) 

 

Entre 29/09/2003 e 31/10/2003 a conta é somente creditada com valores 

provenientes de contas tituladas pela CC, S.A, cujo total é de 45.250,00 €, tendo sido 

devolvido à conta ... n.º ... titulada pela CC, S.A., o montante de 1.600,00 €.  

A diferença, no valor de 43.650,00 €, foi repartida pelos seguintes destinatários:  

Ourivesaria --- 13.150,00 € 
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Tranche emp. ... 3.683,34 € 

Tranche emp. --------- 8.462,27 € 

----------- 4.962,96 € 

------------ 1.600,00 € 

P...M... 9.406,63 € 

 

                                               965º. 

06/11/2003 - Cheque ... n.º ------- no valor de 3.000,00 €  

07/11/2003 - Cheque ... n.º ------- no valor de 3.000,00 €  

10/11/2003 - Cheque ... n.º ---------- no valor de 3.000,00 €  

10/11/2003 - Cheque ... n.º ----- no valor de 7.500,00 €  

11/11/2003 - Cheque ... n.º -------- no valor de 7.500,00 €  

12/11/2003 - Cheque ... n.º -------- no valor de 3.000,00 €  

13/11/2003 - Cheque ... n.º ------- no valor de 3.000,00 €  

14/11/2003 - Cheque ... n.º ------- no valor de 3.900,00 €  

17/11/2003 - Cheque ... n.º -------no valor de 6.000,00 €  

18/11/2003 - Cheque ... n.º ------- no valor de 5.000,00 €  

20/11/2003 - Cheque ... n.º ---------- no valor de 3.500,00 €  

20/11/2003 - Cheque ... n.º --------- no valor de 5.750,00 €  

Entradas/Saídas 

[…] 

 

 

(fonte: mapa anexo n.º 23) 

 

A soma do valor dos 12 cheques, acima identificados, totaliza a quantia de 

54.150,00 €.  

Esta quantia foi utilizada, na emissão do cheque n.º 3023487 no valor de 

21.500,00 €, depositado na conta ... n.º ..., titulada por RR e na regularização do saldo 

negativo/devedor, no valor de 25.931,03 €.  

 

                                               966º. 

02/12/2003 - Cheque ... n.º … no valor de 3.500,00 €  
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03/12/2003 - Cheque ... n.º --------- no valor de 5.000,00 € 

04/12/2003 - Cheque ... n.º --------- no valor de 5.900,00 € 

10/12/2003 - Cheque ... n.º --------- no valor de 3.000,00 € 

11/12/2003 - Cheque ... n.º ----------- no valor de 3.000,00 € 

12/12/2003 - Cheque ... n.º -------- no valor de 4.000,00 € 

12/12/2003 - Cheque ... n.º --------- no valor de 9.500,00 € 

 

Entradas/Saídas 

[…] 

 

(fonte: mapa anexo n.º 23) 

Assim, entre 20/11/2003 e 12/12/2003, a conta foi creditada somente com 

valores proveniente de contas bancárias tituladas pela CC,S.A. num total de 45.900,00 

€.  

Esta quantia foi utilizada nos seguintes pagamentos: 

P...M... 9.406,63 € 

Prestação do emp. ---------- 28.572,89 € 

Cartão de crédito 5.230,16 € 

Despesas diversas                                                                            1.487,50 €  

 

                                               967º  

V...F..., Lda. – ... Ct.ª ------------------- 

Nesta conta bancária foram apenas depositados dois cheques, num total de 

54.000,00 €. 

05/05/2003 - Cheque ... n.º --------- no valor de 3.000,00 €  

15/05/2003 - Cheque ... n.º --------- no valor de 51.000,00 €  

Entradas/Saídas 

[…] 

 

(fonte: mapa anexo n.º 26) 

 

Cheque ... n.º --- no valor de 3.000,00 €  

Este valor foi utilizado na emissão de dois cheques. 

Cheque ... n.º --- no valor de 51.000,00 € 
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O valor representado por este cheque destinou-se a: 

GG  30.000,00 €  

Transferência BB ... n.º ... 21.000,00 € 

 

968º. 

Donde, através destes meios (facturas falsas e criação da conta DEA) BB 

mantem inalterado o seu crédito sobre a sociedade, bem sabendo que o mesmo não é 

verdadeiro. 

 

969º. 

O que fez com o objectivo de obter para si próprio benefícos patrimoniais a que 

não tinha direito e em prejuízo da sociedade.  

 

970º. 

NEGÓCIO F... 

Em 2002, tendo em conta a situação financeira da “CC” e a valorização do 

imóvel, sede da “CC” e onde funcionava a “UNI”, BB e RR acordaram numa 

estratégia para obtenção de outros financiamentos, sob a forma de “Sale & lease-

back”. 

 

971º. 

Com essa finalidade abordaram algumas instituições financeiras (... e ...), cujas 

negociações se goraram, altura em que RR introduziu C…P…, à data, consultor da 

sociedade “S…”, entidade com alvará de intermediação, necessário para a realização 

deste tipo de negócio. 

 

972º. 

Assim, a “S…”, representada por C…P… representou esse negócio a P...J...de 

A...da C...A..., à data, a exercer as funções de Presidente do Conselho de 

Administração da sociedade gestora do fundo imobiliário “F…” que se mostrou 

interessado numa operação de “Sale & …”, a qual se veio a concretizar. 
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973º. 

Para o efeito, C…P… convidou a sociedade “…”, representada por M...L...T...de 

Q... para realizar as avaliações técnicas, entidade com alvará para efectuar as 

necessárias avaliações. 

 

974º. 

A identificada operação de “Sale & …” consistia na venda do imóvel ao 

adquirente com subsequente locação ao vendedor e possibilidade de compra no final 

do contrato. 

 

975º. 

Assim, no dia 28 de Janeiro de 2003 foi realizado um Contrato de Compra e 

Venda entre a “CC”, representada por GGGG e BB e a “F...”, representada pelo 

Presidente, P ...da C...A... e procurador, A...J...P...A... nos termos do qual, a “F…” 

comprou à “CC”, o prédio urbano, sito na Av … (…) pelo preço de 10.000.000,00 € 

222. 

 

976º. 

Para pagamento desse valor, foram emitidos três cheques sacados sobre a 

conta nº. … da ..., titulada pela F…: 

 

1) Cheque nº. …, no valor de 2.288.457,60 €, emitido à ordem da “CC” e 

endossado por BB e GGGG à “I…” que o depositou, em 29.01.2003, na conta 

bancária nº. … da ... 223. 

 

2) Cheque nº. …, no valor de € 1.288.185,33, emitido à ordem da “CC” e 

endossado por BB e GGGG à “…” que o depositou, em 29.01.2003, no Banco ... 

224. 

                                                           
222

 (Fls. 2.485 a 2.490 do IX Volume) 

223
 (Fls. 753 e 754 do Volume III do nuipc 83) 

224
 (Fls. 750 do Volume III do nuipc 83) 
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3) Cheque nº. …, no valor de 6.483.357,07 €, emitido à ordem da “CC”. 

 

977º. 

Na mesma altura foi realizado entre a “CC” e a “F…”, subscrito igualmente por 

GGGG e BB, em representação da “CC” e por P… C… A… e A...J...P...A..., em 

representação da “F…” um Contrato denominadado de Arrendamento de Duração 

Ilimitada 225. 

 

978º. 

Nesse contrato estabeleceu-se, nomeadamente, o prazo do arrendamento (10 

anos, a contar de 01.02.2003), o destino do imóvel (instalação e funcionamento da 

UNI), obras, a opção de compra e a renda mensal (72.916,67 € mês). 

 

979º. 

E para assegurar o pagamento de doze (12) meses de renda foi exigida à “CC” e 

entregue à “F...” uma garantia bancária.  

 

980º. 

Nessa altura, a “CC” já estava endividada e sem garantias não oneradas que 

pudesse prestar. 

 

981º. 

Por seu turno, os bancos onde aquela sociedade tinha tido algum crédito já 

tinham concedido empréstimos e atingido o limite máximo do “plafond” permitido, os 

quais ainda se encontravam por liquidar, pelo que já não concediam por isso 

financiamento. 

 

982º. 

                                                           
225

 (Fls. 2.491 a 2.497) 
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Qualquer concessão de crédito à “CC” pressupunha uma situação de risco por 

incumprimento. 

 

983º. 

Contudo, TTTTTT e UUUUUU com as funções e motivações já anteriormente 

descritas, previamente conluiados com BB e RR sem submeterem à apreciação da 

direcção, o que era obrigatória, em 28 de Janeiro de 2003 elaboraram e assinaram uma 

garantia bancária, através da qual a ...S garantia o pagamento de quaisquer quantias 

que a “CC” não pagasse à “F…”, por conta do referido contrato de arrendamento, 

cobrindo, à data da emissão, o montante de 875.000,00 €. 

 

984º. 

Depois disso, TTTTTT e UUUUUU dirigiram-se ao 1º Cartório Notarial de 

Sintra, no qual tinham procuração arquivada com poderes para o acto, e fizeram 

reconhecer as respectivas assinaturas 226. 

 

985º. 

E entregaram na ...S o documento emitido pelo cartório, reportado ao preço 

devido e pago pelo reconhecimento. 

 

986º. 

BB, RR, TTTTTT e UUUUUU sabiam que aquela garantia bancária não fora 

regularmente emitida pela ..., uma vez que não fora, como devia, sujeita à apreciação e 

autorização dos elementos da direccção, inexistindo, consequentemente, a acta de 

reunião onde conste a aprovação da emissão. 

 

987º. 

Tal garantia, construída dessa forma, era passível de ser considerada como 

verdadeira, como foi, pelos representantes da “F…”, acima identificados e que na 

                                                           
226

 (Fls 212 do Apenso 52 – I Volume) 
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altura da realização do aludido contrato de arrendamento a aceitaram, pondo em causa 

com as suas condutas, a credibilidade que tais documentos gozam. 

 

988º. 

Com as suas actuações colocaram em crise a credibilidade e confiança que 

aquela garantia bancária, quando verdadeira, merece no meio comercial em que se 

insere, enquanto comprovante e vinculante da vontade das partes e obrigações dela 

decorrente, afectando a fé pública que lhe é devida, o que quiseram. 

 

989º. 

Agiram ainda com o propósito de conseguirem que a “CC” realizasse o dito 

contrato de arrendamento com a “F…”, sabendo que a entrega da garantia era 

determinante para a concretização desse contrato, convencendo-os que caso esta 

sociedade não pagasse as rendas, relativas a um ano, no montante de, pelo menos, 

875.000,00 €, esse valor estava devidamente garantido e seria pago pela ...S, o que não 

era verdade. 

 

990º. 

Todo este estratagema, engendrado por BB e RR conluiados com TTTTTT e  

UUUUUU destinou-se a obterem para a “CC” a realização daquele contrato de 

arrendamento que, caso os supra identificados tivessem alertado para a forma como 

aquela garantia havia sido obtida, não se teria concretizado. 

 

991º. 

O que fizeram com o propósito conseguido de obterem benefícios para a “CC” e 

para si próprios aos quais não tinham direito e causar prejuízos à “F...”. 

 

992º. 

Tanto assim que a “CC” não cumpriu o aludido contrato e deixou de pagar as 

rendas à “F…”. 

 

993º. 
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A “F…” reclama agora uma dívida, por falta do pagamento de rendas, no valor 

de 3.255.097,62 € 227. 

 

994º. 

A realização da operação acabada de descrever e realizada entre a “CC” e a 

“F…”, ao invés de servir apenas para obtenção de alguma liquidez financeira e pagar, 

nomeadamente, os impostos devidos ao Estado (IVA, IRC), salários em atraso, 

devidos a professores/ funcionários e ainda outros credores serviu também, como já se 

viu e ora se repete para BB, RR e sociedades por ele dominadas receberem quantias 

monetárias que não lhes eram devidas. 

 

995º. 

Assim, como consta da resposta ao artº 976º alínea 3), ao contrário de serem 

cumpridas as finalidades que presidiram à realização da referida operação, do dinheiro 

obtido, por esta via, no montante de 6.483.357,07 €, 6.364.893,70 € destinou-se a: 

 

- 125.000,00 € a C… P…, da “S…” (referido supra no artº 971º). 

 

- 45.000,00 € a BB. 

 

- 8.318,97 € ao pagamento de empréstimo. 

 

- 229.114,73 € ao IGFSS. 

 

- 2.965.400,00 € á Conta CC ... nº ...: 

 

Deste montante 2.836.500,00 € destinaram-se: 

a) 10.000,00 € a FFF (Conta ... nº ...). 

b) 10.000,00 € a … Publicidade (Conta ...). 

                                                           
227

 (Reclamados no processo de Insolvência da “CC”, a correr termos sob o Nº 88/08.0TYLSB – 

Certidão a Fls. 13.902 do 45º. Volume) 
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c) 90.000,00 € à Conta CC … nº…. 

d) 612.500,00 € à Conta CC ... nº …. 

e) 2.114.000,00 € à Conta CC ... nº …: 

f)  

Deste último montante (alínea e) supra) BB destinou  1.150.000,00 € à sua Conta 

pessoal ... nº … e desta conta destinou 1.000,000,00 € para J...J...O... (Conta ...) e 

150.000,00 € para P...M... (Conta ...); 

Deste último montante (alínea e) supra) BB destinou 97.000,00 € a DDD (Conta 

... nº …), e 50.000,00 € à Conta ... nº … titulada por EE. 

Deste último montante (alínea e) supra) BB destinou ainda 750.000,00 € à 

V…F… Conta ... nº …, os quais foram daí movimentados para a Conta ... de BB nº .... 

 

- 2.500.000,00 € à CC Conta ... nº ... que constituiu depósitos a prazo desde 10 

de Abril de 2003 até 3 de Junho de 2004, e deste montante BB destinou: 

a) 550.000,00 € à sua Conta pessoal ... nº ...; 

b) 425.000,00 € à Conta CC ... nº ...; 

c) 1.470.000,00 € à Conta CC ... nº … para regularizar saldo a descoberto. 

 

- 10.000,00 € á Conta CC ... nº …. 

 

- 484.560,00 € à Conta CC ... nº …. 

 

Assim: 

 

Como consta supra da resposta ao artº 976º C), em 29.01.2003 entrou na conta 

…, da ..., da CC a quantia de 6.483.357,07 € proveniente da F... 228. 

Nesta data a conta apresentava um descoberto de 13.508,87 €.  

Entretanto, ou seja, em 10.03.2003 a conta está novamente com saldo a 

descoberto, ou seja, nesta data, a verba de 6.483.357,07€ já tinha saído desta conta da 

..., da CC. 

                                                           
228

 (Fls. 30, 90 e 91 do Apenso XIV)   



S. R. 
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 

1707 
 

                                                            996º. 

Dos 6.483.357,07 €, 13.508,87 € foram absorvidos pelo saldo negativo que 

existia na conta em 29.01.2003;  

Dos restantes 6.469.848,20 €, 6.364.893,70€, destinaram-se a:  

[…] 

 Fonte: Mapa 2 Relatório Pericial (ct 31248.330, ..., CC) 
 

Donde resulta que a maior parte das verbas que saíram da conta ----, ..., da 

CC, logo após a entrada da verba da F…, destinaram-se a outras contas 

bancárias da CC, na ..., ..., ... e ... (total de 5.959.960,00 €). 

As restantes verbas destinaram-se, sobretudo, a: IGFSS (Instituto de Gestão 

Financeira Segurança Social), a BB e a C… A… P… P….  

 

                                                          997º. 

Saída de valores da conta …, da ... (2.965.400,00 €) 

 

À conta …, da ..., destinaram-se 2.965.400,00 €, dos quais: 

 

- 2.816.500,00 €, destinaram-se, mais uma vez, a outras contas bancárias da CC, 

como seja, à conta ..., 612.500,00 € (a), à conta …, 90.000,00 € (b), e à conta ..., 

2.114.000,00 € (c), 

 

- os restantes 20.000,00 €, destinaram-se a FFF e à … Publicidade.  

 

Assim,  

a) Na conta ..., a estes 612.500,00 € devem juntar-se os 484.560,00 € acima 

referidos, cujo destino ver-se-á, a seguir. 

 

b) Na conta Efisa, os 90.000,00 € serviram para suportar o pagamento de uma 

amortização/renda, em 06.02.2003, no valor de 87.000,00 €, 
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c) Na conta ..., dos 2.114.000,00 €, 2.047.000,00 €, destinaram-se a: 

BB, ... ......................................................... 1.150.000,00 € 

DDD ………………..………………..97.000,00 € 

V….F…, ... .................................................... 750.000,00 € 

Mª EE  ............................................................. 50.000,00 € 

 

Entretanto,  

Os 1.150.000,00 €, ..., de BB, destinaram-se: 

J...J...O... ..................................................... 1.000.000,00 € 

P...M... ........................................................... 150.000,00 € 

 

Dos 750.000,00 €, ..., V…F…, BB destinou: 

A BB, ... ......................................................... 750.000,00 € 

Que, por sua vez, foram utilizados em: 

Liquidação de 2 empréstimos ........................ 378.578,11 € 

BB, ... ............................................................ 350.000,00 € 

 

Desta quantia de 350.000,00 € BB destinou a: 

… ................................................................ 200.000,00 € 

RR ................................................................ 50.000,00 € 

CC, ... ........................................................... 18.500,00 € 

 

                                                 998º. 

Saída de valores da conta ..., ... (2.500.000,00 €) 

 

Na conta da ..., titulada pela CC, entrou a quantia de 2.500.000,00 € (abertura da 

conta). 

Entretanto, esta verba foi utilizada para constituir, dois depósitos a prazo (DP), 

em 11.03.2003: 

DP nº ... ...................................................... 2.000.000,00 € 

DP n.º … ....................................................... 500.000,00 € 



S. R. 
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 

1709 
 

Estes Depósitos a Prazo foram sendo parcialmente liquidados, entre 10.04.2003 e 

03.06.2004, perfazendo, nesta última data, o montante total de 2.475.000,00 € (os 

restantes 25.000,00 € foram liquidados em 31.12.2004).  

 

Deste total, de 2.500.000,00 €, 2.490.000,00 € destinaram-se a: 

CC, ...  ........................................................................................  1.490.000,00 € 

BB, ...   ........................................................................................... 550.000,00 € 

Conta à ordem ..., (regularização saldos descoberto) ..................... 450.000,00 € 

 

Destas parcelas: 

 

a) 550.000,00 €, ..., conta de BB, destinaram-se a regularizar o saldo a 

descoberto de 592.514,98 €, que existia na sua conta, conforme resposta supra ao artº 

995º. 

 

b) 425.000,00 € (100.000,00 € + 75.000,00 € + 250.000,00 € + 25.000,00 €), 

ficaram na conta ..., da CC - a conta estava com saldos a descoberto, tendo sido 

possível identificar algumas quantias que saíram da conta imediatamente antes da 

liquidação do Depósito a Prazo. 

 

Assim:  

B..., CC ............................................................ 94.265,00 € 

Amortização empréstimos ............................... 51.316,97 € 

 

c) Sobre a quantia que se destinou ao ...:  

 

                                                            999º. 

Saída de valores da conta ..., ... (2.585.110,00 €) 

 

À conta do ..., titulada pela CC, afluíram diversas quantias, a quase totalidade 

com origem em diferentes contas da CC, mas suportadas com a verba da F… 

. Como sejam: 
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Da ct …, ... (29/1 a 6/2, de 2003) ................................................. 612.500,00 € 

Da ct …, ... (de 5/2 a 3/3, de 2003) .............................................. 484.560,00 € 

Da ct ..., ... (10/04 a 26/06, 2003) .............................................. 1.470.000,00 € 

E, da ct …, ..., BB .......................................................................... 18.050,00 € 

Total .......................................................................................... 2.585.110,00 € 

 

                                                           1000º. 

Quanto ao destino destas verbas, identificou-se que : 

 

Das verbas que entraram na conta do ..., oriundas das duas contas da ..., de 29.01 

a 03.03, de 2003, totalizaram 1.097.060,00 € (484.560,00 € + 612.500,00 €). 

 

- A quase totalidade dos 1.097.060,00 € deram entrada no ... entre 29.01 e 17.02, 

de 2003, e neste período ainda entraram na conta mais 88.332,92 €, que não se 

relacionam com a F....   

Em 29.01.2003, imediatamente antes da entrada da 1ª tranche, de 37.000,00 €, 

com origem na conta 31249.130, ... (F...), o saldo da conta ... estava com descoberto 

de 122.132,02 €. Para este saldo, contribuiu, em grande parte, o pagamento de uma 

letra em 27.01.2003, no valor de 60.000,00 €. 

No mesmo período de 29 de Janeiro a 17 de Fevereiro de 2003identificaram-se 

as seguintes saídas: 

 Cartório Notarial de Lisboa ................................................... 26.816,29€ 

 Viagens … ............................................................................... 2.500,00€ 

 Cª Nacional de Bailado ........................................................... 2.499,00€ 

 Cts bancárias CC, ... .............................................................. 45.900,00€ 

 BB  ......................................................................................... 73.300,00€ 

 ... (como se viu) ..................................................................... 20.522,64€ 

 Eng … ..................................................................................... 2.584,29€ 

 …  ............................................................................................ 3.432,16€ 

 … ............................................................................................. 3.795,00€ 

 … ............................................................................................. 4.990,00€ 
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 …  ........................................................................................ 125.000,00€ 

 … ......................................................................................... 374.345,09€ 

 Livrança ................................................................................. 31.800,00€ 

 … ............................................................................................. 3.499,41€ 

 Juros ........................................................................................ 3.292,72€ 

 … ............................................................................................. 3.000,00€ 

 … ............................................................................................. 3.750,00€ 

 … ............................................................................................. 6.000,00€ 

 F... ........................................................................................ 145.833,34€ 

 DDD  ....................................................................................... 4.620,00€ 

 … ............................................................................................. 3.080,00€ 

 … ............................................................................................. 3.033,28€ 

 … ............................................................................................. 4.651,95€ 

 …  ............................................................................................ 2.574,00€ 

 Total 900.996,22€ 

 

As verbas entregues a BB estavam contabilizadas pelo extracto de conta 

contabilístico 26 …, em 2003, como consta da resposta supra aos artigos 925º e 

seguintes. 

 

                                                                1001º.  

Das verbas que entraram na conta do ... provenientes da ..., de 08.04.2003 a 

26.06.2003, que totalizaram 1.490.000,00 € [1.000.00000 € + 400.000,00 € + 

70.000,00 € + 20.000,00 €], -  conforme respostas supra aos artigos 995º e 998º - 

verifica-se que quando cada uma das tranches entra no ..., a conta está sempre a 

descoberto. Assim, quanto às saídas de valores que justificam esses saldos, e às saídas 

posteriores (verba restante, após regularizado o saldo descoberto), foi possível 

identificar que: 

 

Quando a tranche de 1.000.000,00 €, entra na conta ..., em 08.04.2003: 
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168.778,78 € foram absorvidos pelo saldo a descoberto, para o qual contribuíram 

a seguinte saídas de valores:  

BB (contabilizados na conta …)………109.000,00€ 

EE  5.000,00€ 

... …….. 17.000,00€ 

Total……………………………………………………………...  131.000,00€ 

Depois, dos restantes 831.221,22 €, foi constituído um depósito a prazo, no valor 

de 900.000,00 €, na conta …, do ..., da CC.  

Posteriormente, este depósito a prazo foi liquidado em diversas parcelas, 

destacando-se a de 496.000,00 €, em 21.05.2003, utilizada para efectuar a 

transferência de 500.000,00 € do ... para a ..., da CC, onde se destinou a amortizar um 

empréstimo, 

 

Em 26.05.2003, entra no ... a quantia de 750.000,00 €, proveniente da .... 

Contudo, desta verba, apenas 400.000,00 €, foram suportados com a liquidação de um 

depósito a prazo na ..., que tinha sido constituído com verba da F... [dos restantes 

350.000,00 €, 325.000,00 € são oriundos de financiamento obtido na ...].  

Assim, não é possível identificar separadamente o destino dos 400.000,00€, 

depositados em conjunto com mais 350.000,00 €. Contudo: 

Em 26.05.2003, a conta ... estava com um descoberto de 167.666,09 € e para este 

saldo contribuíram as seguintes saídas: 

BB (contabilizados na conta 26 – …)……………...33.000,00 € 

…  …………………………………………………………34.930,20 € 

Total …………………………………………………………67.930,20 € 

 

Entretanto, a conta ... fica com saldo positivo de 582.333,91 € (parte ainda da 

verba da F...).  



S. R. 
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 

1713 
 

De seguida, em 28.05.2003, entra a quantia de 100.000,00 €, proveniente de uma 

livrança.  

 

Desta forma, quanto ao destino do total de 682.333,91 € (582.333,91 € + 

100.000,00 €), identificam-se, para o período de 26 a 30.05.2003, os seguintes 

destinos:   

BB  (contabilizado na conta 26 …)…………45.000,00 € 

Livrança ………………………………………………….30.000,00 € 

EE………………………………………1.500,00 € 

Depósito a prazo (obs) ……………………………        540.000,00 € 

Total…….616.500,00 € 

 

Ainda em 25.06.2003, entra na conta ..., da CC, a quantia de 70.000,00 €, 

proveniente da .... Quando esta quantia entra na conta ..., o saldo estava a descoberto 

em 87.773,89 €.  

 

Das saídas de valores que contribuíram para este saldo temos: 

BB (contabilizado na conta 26 DEA) ........................................................ 7.000,00 € 

RR 2.531,00 € 

DGT……. ............................................................................... 36.120,03 € 

... Investimento ......................................................................... 6.693,75 € 

… 3.017,56 € 

Total  …………………………………………………….55.362,34 € 

 

1002º. 

Donde resulta que parte da verba proveniente da F... e de outras contas da 

“CC” destinaram-se a BB e RR.  

 

1003º. 
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Das quais 2.759.800,00 € (42.500,00 € + 1.150.000,00 € + 750.000,00 € + 

550.000,00 € + 73.300,00 € + 109.000,00 € + 33.000,00 € + 45.000,00 € + 7.000,00 €) 

se destinaram a BB e “V… F…”. 

 

1004º. 

Estas verbas serviram, para BB: 

 

- Liquidar empréstimos bancários; 

- Regularizar saldos a descoberto; 

- Transferir verbas para investidores, entre eles, J...J...O... e P...M...; 

- Transferir verbas para a sociedade “N… Z…”; 

- Transferir verbas para RR; 

- Transferir verbas para as contas da própria “CC”. 

 

1005º. 

Parte desses valores, foram, como consta das respostas aos artigos 925º e 

seguintes, contabilizados na conta “…”, como se de devidas à “CC” fossem, sendo que 

nenhum dos cheques aí identificados se destinou a essa entidade. 

 

1006º. 

Fazia ainda  parte do contrato celebrado entre a “CC” e a “F...”, a possibilidade 

de realização de obras de beneficiação do imóvel, cujo custo seria suportado pela 

“F...” até ao valor máximo de 2.000.000,00 € 229.  

 

1007º. 

Mais tarde, em meados de Julho de 2003, pretendendo mandar realizar essas 

obras de beneficiação RR, acordado com BB, contactou OOO e agendou uma reunião 

com ele nas instalações da “UNI”. 

 

1008º. 

                                                           
229

 (Fls. 2.494 do IX-volume) 
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Nessa reunião, veio a estar também presente BB, que RR apresentou a OOO, 

tendo os dois primeiros solicitado a este último a elaboração do caderno de encargos e 

posterior fiscalização da obra. 

 

1009º. 

J… L… C… indicou o arquitecto F…M…, técnico a quem deveria ser 

adjudicada a tarefa de realização do caderno de encargos, ficando para si a respectiva 

fiscalização, tendo BB e RR acordado com esta proposta. 

 

1010º 

(Não provado) 

 

1011º. 

(Não provado) 

 

1012º. 

(Não provado) 

 

1013º. 

Foi escolhida a “...”, sociedade que tinha como objecto “Compra, venda e 

administração de prédios rústicos e urbanos, compra e aluguer de equipamentos para 

construção civil e a actividade de empreiteiros de obras públicas e construção civil”, 

obrigando-se com a assinatura de dois administradores, ou, unicamente, a do 

Presidente ou a do Presidente Delegado 230.  

 

1014º. 

A “...” apresentou um orçamento que estimava o valor das obras em cerca de 

1.418.224,88 € a que acresceria o IVA.  

 

1015º. 

                                                           
230

 (Fls. 13.197 a 13.210 do 42º Volume) 
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(Não provado) 

 

1016º. 

A “...” apresentou um novo orçamento que estimava o valor das obras a realizar 

em 2.038.224,88 € a que acresceria o IVA 231. 

 

1017º. 

Tal orçamento foi apresentado em reunião entre os representantes da “CC”, BB, 

GGGG e RR e os representantes da “F...”, à data, P… C… A… e C… P… que apenas 

questionaram um montante de 5.973,55 €, o qual veio a ser retirado, passando o valor 

final para 2.033.251,33 € a que acresceria o IVA (2.419.569,08 €) 232. 

 

1018º. 

Assim, convencidos que aqueles valores correspondiam ao custo real das obras a 

realizar, os representantes da “F...”, aceitaram-no e adjudicaram a obra à “...”, 

referindo, desde logo, que as facturas seriam pagas depois de visadas por J… L… C… 

233   

 

1019º. 

A ... emitiu nas datas e com os valores que se indicam, as seguintes facturas 234: 

[…] 

 

1020º. 

Para pagamento dessas facturas, a “F...” emitiu a favor da “...” os cheques com 

os valores correspondentes, à excepção do cheque para pagamento da última factura 

                                                           
231

 (Dossíer 1 – Proposta no Apenso 36-E) 

232
 (Dossier  1 – Adenda nº. 1 no Apenso 36-E) 

233
 (Dossier 2 no Apenso 36-E) 

234
 (Fls. 51, 54, 58, 61, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 8184, 87 do Apenso 67) 
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no valor de 27.072,61 €, que recusou por já ultrapassar o montante acordado no 

contrato realizado entre a “CC” e a “F...”. 

 

1021º. 

Essa factura foi, por isso, paga através do cheque nº. …, da conta bancária nº. …, 

titulada pela “CC” que o emitiu a favor da “F...” e, esta, endossou-o à “...” 

(2.440.983,01 € – 27.072,61 €) 235. 

 

1022º. 

A “F...” emitiu a favor da “...” para pagamento das referidas obras, cheques no 

valor total de 2.413.910,40 €. 

 

1023º. 

…, em represesentação da “...”, emitiu, a favor da “CC”, nas datas e com os 

valores que se indicam, os seguintes cheques 236: 

 

1024º. 

Desses 12 cheques e não obstante estarem todos emitidos à ordem da “CC”, 

BB depositou 9, em contas bancárias tituladas por si, no valor total de 507.669,50 

€, cujo montante  fez seu. 

 

1025º. 

Desse montante, BB emitiu da sua conta pessoal e da sociedade “V…F…”, cuja 

conta bancária também é titulada por si, cheques no valor total de € 100.000,00 que 

entregou a J…L…C…, quantia que este fez sua e não declarou fiscalmente. 

Assim: 

[…] 

 

1026º. 

                                                           
235

 (Fls. 90 do Apenso 67) 

236
 (Fls. 13, 44, 45, 46, 31, 26 do Apenso 67 e fls. 13.731 do 44º Volume) 
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O restante, diferença entre o valor total e aquele de que se apropriou, de € 

112.330,50 (€ 620.000,00 – € 507.669,50), BB fez depositar em contas bancárias 

tituladas pela “CC”. 

 

1027º. 

Para que a “...” pudesse justificar a saída de parte do valor correspondente aos 

cheques que emitiu à “CC”, BB determinou a emissão das seguintes facturas que a 

“...” contabilizou como custo 237: 

 

[…] 

1028º. 

Tais facturas referem serviços de formação que a “CC” teria ministrado a 

funcionários da “...”, os quais não são verdadeiros. 

 

1029º. 

J...O... e R...O..., refizeram o orçamento inicialmente apresentado por forma a 

aumentar os custos em 620.000,00 €, bem sabendo que, dessa forma, a “CC”, 

representada por BB mas com o conhecimento e consentimento dos demais, escolheria 

a empresa que os dois primeiros representavam para a  realização das obras e 

entregaria o novo orçamento à “F...”, dona da obra, que a adjudicaria, como adjudicou. 

 

1030º. 

(Não Provado) 

 

1031º. 

(Não Provado) 

 

1032º. 

(Não Provado) 

 

                                                           
237

 (Fls. 9, 8, 4 do Apenso 67) 
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1033º. 

(Não Provado) 

 

1034º. 

(Não Provado) 

 

1035º. 

(Não Provado) 

 

1036º. 

(Não Provado) 

 

1037º. 

(Não Provado) 

 

1038º. 

E, BB, ao mandar lavrar as referidas facturas, o que fez, conluiado OOO, em que 

davam como verdadeiros factos que o não eram, agiram com o propósito de obterem 

para a “...” benefícios indevidos, ou seja, diminuir o valor de impostos a pagar pela 

“...”, que justificaram parte das saídas daquele dinheiro para a “CC”, bem sabendo que 

com tal actuação causavam prejuízos ao Estado e a terceiros, o que quiseram.  

 

1039º. 

Em 2004 a “CC” já tinha gasto os valores que recebeu por conta da venda à F... 

do imóvel onde funcionava a “UNI” e estava, de novo, endividada e inviabilizada para 

obter novas receitas, face não só à crescente diminuição de alunos como também ao 

despesismo descontrolado e sem nada a ver com o seu objecto social ou fins que era 

suposto prosseguir. 

 

1040º. 

Para ultrapassarem a crise instalada, BB e RR procuram parceiros que queiram 

injectar capital na “CC”. 
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Assim, em Março/Abril de 2004, M...C..., à data, administrador da “... – Gestão 

de Estabelecimentos de Ensino, S.A” – Entidade instituidora do Instituto Português de 

Administração e Marketing “…” entidade instituidora do Instituto Português de 

Administração e Marketing foi consultado por, J… G…, representante do 

“Millennium ...” com o objectivo de aderir a troca de participações sociais com a 

“CC”, de forma a consolidar a posição de ambas no mercado. 

 

1041º. 

A partir de Setembro de 2004, iniciaram-se uma série de reuniões preparatórias 

entre as administrações de ambas as sociedades, a fim de ultimar o processo de 

concentração de capitais, através de troca de participações. 

 

1042º. 

E, em 13 de Dezembro de 2004 foram designados os membros da Direcção para 

o período 2004/2007, cujo registo foi efectuado a 15 de Abril de 2005 238: 

… (Presidente) – pediu a demissão a 29.07.2005; 

… (Vogal) - pediu a demissão a 29.07.2005; 

BBBBB de ... (vogal) - pediu a demissão a 29.07.2005; 

… (Vogal) pediu a demissão a 29.07.2005; 

BB pediu a demissão a 29.07.2005; 

 

1043º. 

Sendo o Presidente … e o vogal … indicados pelo “IPAM” e cujo mandato teve 

início em Janeiro de 2005. 

 

1044º. 

                                                           
238

 (Acta nº. 32 do Conselho Geral (fls. 13 e 14 do Apenso 10-H) e fls. 239, 2421, 222, 243 2 

224, respectivamente, Apenso 3 A) 
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Porém, a situação financeira que encontraram não correspondia à informação 

recebida pelo que 31 de Agosto de 2005 os seus responsáveis cancelaram os acordos, 

fazendo-os cessar 239. 

 

1045º. 

Durante os anos de 2002/2003, RR e BB, através de J…J…de O…, empresário 

Angolano em Portugal, iniciaram os contactos com UUUUU e irmão, NNN. 

 

1046º. 

Contactos esses que vieram a estender-se a FFF. 

 

1047º. 

BB e FFF vislumbraram uma hipótese de constituir parcerias com Angola com 

vista a implantar em Luanda uma Universidade, congénere da “UNI” Portuguesa, tal 

como as suas congéneres, Universidade Católica e Lusíada, já tinham feito. 

 

1048º. 

BB, em reunião do Conselho Geral da “CC” deu conta dos contactos que 

efectuou com os representantes da “…” bem como dos projectos a partilhar com essa 

entidade, o que foi aprovado por unanimidade 240.  

 

1049º. 

Neste contexto, BB, FFF e RR encetaram negociações para tal que culminaram 

com a criação da “UNIA - …”, cuja entidade instituidora foi e é a …, o que aconteceu 

em Junho de 2004, a qual contou com o apoio organizacional e académico da “UNI” 

Portuguesa. 

 

1050º. 

                                                           
239

 (Fls. 42 a 109 do Apenso 31- I) 

240
 (Acta nº. 27 – Fls. 4 do Apenso 10H) 
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Com o desenrolar desses contactos, perspectivaram, também, a possibilidade 

daqueles investirem na “UNI” Portuguesa, através de uma parceria, face à resolução 

dos acordos com o “IPAM” e falta de expectativas de encontrarem outros parceiros 

dispostos a sanear, através da injecção de dinheiro, o passivo da “CC” e, por essa via, 

consideraram encontrar mais uma forma de obterem quantias monetárias a integrar nos 

respectivos patrimónios. 

 

1051º. 

Tanto assim, que durante o ano de 2004, o denominado “Grupo dos Angolanos” 

injectou quantias monetárias na “CC”, no total de, pelo menos, € 668.135,95. Assim: 

- € 50.000,00 (UUUUU); 

- € 249.897,83 (E…A…G…); 

- € 50.511,82 (… Overseas, Lda) 241; 

- € 198.968,75 (Global …) 242 

- € 118.757,55 (… – Desenvolvimento do Ensino de Angola)   

 

1052º. 

Para isso, BB e RR quiseram mostrar uma dimensão financeira que a “CC” não 

tinha e, concomitantemente, passarem a informação de serem os accionistas 

maioritários da referida sociedade. 

 

1053º. 

Para o efeito BB e RR, com o conhecimento e consentimento de FFF, 

ficcionaram um aumento de capital da “CC” de € 5.000.000,00 para € 7.500.000,00. 

 

1054º. 

Em 23 de Fevereiro de 2005, mas com a data original de 24 de Outubro de 2004, 

RR diz-se dono de 800 mil acções que vende a BB. 

                                                           
241

 (P…T…) 

242
 (P… T…) 
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Para formalização dessa aquisição, elaboraram e subscreveram um contrato de 

Compra e Venda de Acções, segundo o qual, RR, na qualidade de 1º. Outorgante e 

BB, na qualidade de 2º Outorgante declararam ter havido um aumento de capital da 

“CC” que passou de € 5.000.000,00 para € 7.500.000,00, registado na Conservatória 

do Registo Comercial sob o nº. …. 

RR disse ser titular de uma participação social correspondente a € 2.250.000,00 e 

ter subscrito e realizado (na altura, do dito aumento de capital) mais € 1.750.000,00, 

sendo consequentemente detentor de 800.000 Acções. 

E RR disse vender a BB as 800.000 Acções pelo seu valor nominal de € 

4.000.000,00. 

BB, por seu turno, comprometia-se a pagar o preço no prazo de cinco anos, 

podendo renovar-se por mais cinco anos, prestando, entretanto, garantia bancária. 243 

 

1055º. 

Na sequência e em complemento desse “contrato”, elaboraram e assinaram no 

mesmo dia uma declaração avulsa 244 da qual consta que BB assinava e entregava a 

RR: 

 

- o cheque nº. … do B... no valor de € 4.000.000,00 245 que, conforme consta da 

mesma declaração seria posteriormente substituído pela referida garantia. 

- o cheque com o nº. … do ... no valor de € 500.000,00, para cumprimento de 

responsabilidades adicionais que seria trocado contra transferência no mesmo valor. 

 

1056º. 

Ambos sabiam que estes documentos não têm qualquer concordância com a 

realidade pois, por um lado, esse aumento de capital para € 7.500.000,00 nunca se 

realizou e, por outro, RR nunca possuiu a percentagem de capital social de que se dizia 
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dono e não podia vender 800.000 acções, que não tinha nem nunca teve, pelo 

montante de € 4.000.000,00, as quais teriam à data, aquele valor.  

 

1057º. 

Com data de 14 de Junho de 2005, elaboraram e subscreveram uma declaração, 

segundo a qual BB dizia ter recebido de RR várias verbas por empréstimo no montante 

total de € 2.000.000,00. 

BB comprometia-se a pagar a quantia total recebida de empréstimo no dia 15 de 

Dezembro de 2005 e garantia o pagamento através de garantia bancária de 14 de Junho 

de 2005 do “... Investimento”. 246 

 

1058º. 

Com data de 5 de Julho de 2005, elaboraram e subscreveram uma outra 

declaração, segundo a qual BB dizia ter recebido de RR várias verbas por empréstimo 

no montante total de € 2.000.000,00. 

BB comprometia-se a pagar a quantia total recebida de empréstimo através do cheque 

nº. … 247, conta nº. ... da ..., datado de 30 de Outubro de 2005, o qual só poderá ser 

apresentado a pagamento nessa data 248. 

 

1059º. 

BB e RR elaboraram e subscreveram uma declaração, datada de 18 de Julho de 

2005, segundo a qual BB pagaria a quantia de € 2.000.000,00 em duas prestações: 

a) A primeira no valor de € 500.000,00 no dia 15 de Setembro de 2005, através 

do cheque nº. … da ...; 

b) A segunda no valor de € 1.500.000,00 no dia 30 de Outubro de 2005, através 

do cheque nº. … da ...; 
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Para garantia BB deu como penhor a RR uma cautela representativa das Acções 

nºs. 450.001 a 675.000 (Total – 224.999 Acções) da sua titularidade, correspondente a 

22,5% do capital social de € 5.000.000 milhões da CC, ou seja, 225.000 acções no 

valor total de € 1.125.000,00 249. 

 

1060º. 

Quanto à posição accionista de RR, este nunca adquiriu uma participação social 

na “CC” correspondente à participação que nos supra aludidos contratos se arroga 250. 

 

1061º. 

Malgrado essa participação de RR no capital social da “CC” nunca ter 

ultrapassado a referida percentagem e, não obstante RR ter vendido mais do que a 

participação social que detinha na “CC” a BB, conforme contrato de 24 de Outubro de 

2004, posteriormente datado de 23 de Fevereiro de 2005, que ambos subscreveram e 

acima se mencionou, e sem estarem esgotados os prazos para o respectivo 

cumprimento, vendeu a mesma participação social. 

 

1062º. 

Assim, em Agosto de 2005 RR efectuou uma deslocação a Angola e negociou 

com o denominado grupo dos “Angolanos/“…”, representado por, NNN e UUUUU, a 

venda da sua participação social naquela sociedade. 

 

1063º. 

Mais uma vez, invocou e faz constar dos contratos que realizou com eles o 

aumento de capital da “CC” que passou de € 5.000.000,00 para € 7.500.000,00, 

registado na Conservatória do Registo Comercial sob o nº. … e diz ser dono de 

800.000 acções que nunca possuiu. 
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1064º. 

Para formalização dessa aquisição, elaboraram e subscreveram um contrato de 

Compra e Venda de Acções, segundo o qual : 251 

 

“RR declarou ter havido um aumento de capital da “CC” que passou de € 

5.000.000,00 para 7.500.000,00, registado na Conservatória do Registo Comercial sob 

o nº. …. 

E disse ser titular de uma participação social correspondente a € 2.250.000,00 e 

ter subscrito e realizado (na altura, do dito aumento de capital) mais € 1.750.000,00, 

sendo consequentemente detentor de 800.000 Acções, com o valor nominal unitário de 

€ 5,00. 

Ser titular de uma participação de € 4.000.000,00 no capital de € 7.500.000,00 da 

CC, S.A.”.  

Através deste contrato RR vendeu à …, representada por UUUUU, 350.000 

Acções pelo seu valor nominal de € 1.750.000,00. 

 

1065º. 

Por contrapartida deste contrato, RR recebeu os seguintes montantes: 

[…] 

No total de € 469.979,60. 

 

1066º. 

Para formalização dessa aquisição, elaboraram e subscreveram em 2 de 

Setembro de 2005 um contrato de Compra e Venda de Acções, segundo o qual: 252 

 

“RR declarou ter havido um aumento de capital da CC que passou de € 

5.000.000,00 para 7.500.000,00, registado na Conservatória do Registo Comercial sob 

o nº. 04200/930329. 
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RR disse ter emprestado verbas a BB no valor de € 2.000.000,00, conforme 

declaração de 5 de Julho de 2005 e mais € 2.000.000,00, conforme declaração de 18 

de Julho de 2005, no total de € 4.000.000,00. 

Para garantia do cumprimento dessas obrigações foi emitida pelo ... uma garantia 

no valor de € 2.000.000,00 e BB e mulher AA deram como penhor uma cautela 

representativa das Acções nºs. 450.001 a 675.000 da sua titularidade, correspondente a 

22,5% do capital social de € 5.000.000 milhões da CC”. 

 

Através deste contrato RR declarou alienar a dívida de € 4.000.000,00 bem como 

as referidas garantias (garantia bancária + cautela representativa das Acções nºs. 

450.001 a 675.000), recebendo de NNN o cheque nº. … do .... 

 

1067º. 

Nas declarações de dívida de 5 de Julho de 2005 e 18 de Julho de 2005 não é 

feita menção a qualquer garantia bancária, - conforme respostas aos artigos 1058º e 

1059º supra, - a qual só consta da declaração de dívida de 14 de junho de 2005.   

 

1068º. 

A garantia bancária foi obtida nas circunstâncias que a seguir se descrevem: 

RR conhecia …, um dos administradores do “B...”, e em 2004, este apresentou-o 

a M…O…M…A…, director da mesma instituição bancária. 

 

1069º. 

Em consequência desse conhecimento, em Novembro de 2004 RR estabeleceu 

contactos, pelo menos, com M… A…, a quem remeteu, via fax, cópia da minuta de 

uma garantia bancária, datada de 24 de Outubro de 2004 emitida pelo “..., S.A”, no 

valor de € 4.000.000,00 253. 

 

1070º. 
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Depois de analisada, M… A… sugeriu e escreveu em cópia daquela minuta as 

alterações que considerou relevantes para que a mesma fosse aceite pelo “B...”, ou 

seja, devendo constar da mesma que fosse “cedível a terceiros” 254. 

 

1071º. 

Em 2005, RR apresentou ao “B...” cópia de uma carta da “... Sintra Litoral”, 

datada de 3 de Janeiro do mesmo ano, da qual constava a aprovação de um 

financiamento no montante de € 4.000.000,00, garantido por uma livrança em branco 

subscrita por RR e por uma garantia bancária “on first demand”, prestada pelo “... ...”, 

no valor de € 4.000.000,00 255.    

 

1072º. 

RR, pretendia, dessa forma, impressionar favoravelmente os funcionários do 

“B...” com responsabilidade na aprovação de financiamentos que posteriormente viria 

a solicitar. 

 

1073º. 

Depois disso, RR apresentou ao “B...” um pedido de financiamento de € 

5.500.000,00, que integrava uma conta-corrente de € 500.000,00, um empréstimo a 

cinco anos de € 4.000.000,00 e um outro empréstimo de € 1.000.000,00 por dois anos, 

garantidos estes últimos por duas alegadas garantias bancárias, de que juntou cópia das 

respectivas minutas, datadas de 1 de Março de 2005 pelo “...”, de igual valor e nas 

quais já constava, conforme sugerido por M… A…, a menção de “cedível a terceiros” 

256. 

 

1074º. 
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Este pretendido financiamento correspondia à antecipação do o pagamento 

devido por BB, da referida operação de compra de acções da “CC” que BB em 24 de 

Outubro de 2004 no montante de € 4.000.000,00 257. 

 

1075º. 

Em 2 de Março de 2005, M… A… emitiu um parecer favorável ainda que sujeito 

a algumas condicionantes 258.  

 

1076º e 1077º 

Tal financiamento obteve o parecer favorável da área comercial do “B...” e 

desfavorável da respectiva área de risco, entre outras razões, por terem obtido 

informação que solicitaram relativamente a BB, que não tinha capacidade financeira 

para o esforço assumido e tinha cheques devolvidos desde Dezembro de 2004. 

Em consequência, o “B...” recusou tal pedido de financiamento 259. 

 

1078º. 

Depois disso, RR apresentou um novo pedido de financiamento de € 

2.000.000,00, garantido por outra garantia bancária “on first demand”, também datada 

de 14 de Junho de 2005 e sobre o ... 260. 

 

1079º. 

Tal garantia fora fabricada na sequência da declaração, datada de 14 de Junho de 

2005 e acima descrita no Artº 1057º. 

 

1080º. 
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O “B...” colocou uma série de questões a RR, cujas respostas não o satisfizeram 

e ainda impôs o cumprimento de determinados requisitos, entre eles, uma carta de BB 

dirigida ao “B...” a comprometer-se ao respectivo pagamento e o reconhecimento das 

assinaturas dos subscritores da garantia, como representantes do ... 261.   

 

1081º. 

Na sequência desse pedido e com vista a satisfazer aqueles requisitos, RR e BB 

elaboraram, de comum acordo, uma garantia bancária 262, no valor de € 2.000.000,00, 

decalcada da segunda minuta da garantia que RR havia entregue no “B...” e que acima 

se descreveu. 

 

1082º. 

Para dar maior credibilidade, a mesma era acompanhada dos seguintes 

documentos: 263 

- Carta de 28 de Abril de 2005 do ... Investimentos dirigida a BB; 

- Carta de 2 de Junho de 2005 do ... Investimentos dirigida a RR; 

- Declaração assinada por BB, datada de 21 de Junho de 2005, confirmando a 

recepção da Garantia. 

 

1083º. 

Porém, a garantia não foi emitida pelo ... nem as cartas referidas foram escritas e 

assinadas pelos supostos autores das mesmas. 

 

1084º. 

De facto, tal garantia, foi decalcada da outra minuta: 
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- Está emitida pelo “Banco …, S.A”, num papel com o timbre do “... 

Investimento”;  

- A especificidade do texto “… cedível a terceiros…” é inexistente numa 

Garantia Bancária emitida por aquela instituição bancária;  

- Os supostos subscritores que assinam como procuradores do “... Investimento”, 

P...M...S... e M...D...B..., não correspondem a quaisquer colaboradores do “...” e/ou do 

“Millennium ...”.  

 

1085º. 

De facto, EEE, em conluio com BB e RR, escreveu com o seu próprio punho 264: 

 

 - Os dizeres do preenchimento do reconhecimento das assinaturas  de 

P...M...S..., titular do Bilhete de Identidade n.º … e M...D...B..., titular do Bilhete de 

Identidade n.º … constante do verso da garantia bancária.  

 

1086º. 

RR, BB e EEE sabiam que aquela garantia bancária não fora prestada pela 

entidade bancária que da mesma constavam, o que fizeram contra a vontade e sem o 

conhecimento dos seus responsáveis, de forma a criarem a convicção que a mesma 

tinha sido por eles assinada e as suas assinaturas reconhecidas notarialmente, o que 

sabiam não ser verdade. 

 

1087º. 

RR, BB e EEE sabiam que aquela garantia não fora prestada, como se disse, pelo 

“Banco …, S.A” ou pelo “... Investimento” bem como que aquelas assinaturas não 

eram verdadeiras, mas passíveis de serem consideradas como tal por terceiros, pondo 

em causa com a sua conduta, a credibilidade que tais documentos gozam. 

 

1088º. 
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Com as suas actuações colocaram em crise a credibilidade e confiança que 

aquela garantia bancária, quando verdadeira, merece no meio comercial em que se 

insere, enquanto comprovante e vinculante da vontade das partes e das obrigações dela 

decorrente, afectando a fé pública que lhe é devida, o que quiseram. 

 

1089º. 

RR entregou a seguir no B... cópia dessa garantia, ficando com o original, com as 

assinaturas reconhecidas nos moldes atrás descritos 265. 

 

1090º. 

Porém, em 28 de Julho de 2005, os membros da comissão executiva do “B...”, 

entre eles, J… M… de A…, sabendo que a garantia não podia ter sido emitida pela 

entidade bancária que da mesma constava, uma vez que o timbre do título “... 

Investimento” não correspondia com a entidade que surgia como sendo o prestador da 

garantia “Banco …, S.A”, entidades distintas e autónomas, recusaram o referido 

pedido com a menção expressa “Recusado. O “B...” não está interessado em 

estabelecer qualquer relação comercial com este proponente” 266. 

 

1091º. 

Com a sua actuação, procuraram fazer crer que os elementos constantes daquela 

garantia correspondiam à verdade e agiram com o propósito de obter RR o montante 

de € 2.000.000,00 a que sabia não ter direito e BB e EEE para RR o mesmo benefício 

que não lhe era devido. 

 

1092º. 

O que só não conseguiram por motivos alheios às suas vontades. 

 

1093º. 
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Ainda assim e já depois do pedido de desconto no “B...” daquela garantia ter sido 

recusado, RR cedeu-a, como se disse no Artº 1066º, ao grupo dos “Angolanos”, 

fazendo crer que a mesma era verdadeira e garantia o valor da dívida contratualizado, 

bem sabendo que não era verdade. 

 

1094º. 

Os quais convencidos da sua autenticidade, receberam-na como boa. 

 

1095º. 

Enquanto isso e para melhor convencerem os Angolanos da veracidade dessas 

negociações, em Julho de 2005, RR, conluiado com, BB e SSSS, determinou a 

execução informática, sob as suas orientações e controlo, de todas as tarefas de criação 

de títulos representativos de acções, como se de um verdadeiro título representativo de 

acções se tratasse, o título representativo de 225.000 acções, nº. … a 675.000, emitido 

em nome de BB e datado de 7 de Julho de 2004, o que foi feito por SSSS. 

 

1096º. 

E, na sequência de uma reunião da “CC”, - na qual estiveram presentes, NNN, 

UUUUU, RR, BB, FFF, GGGG, BBBBB, HHH e A…d…S…, - RR e BB, conluiados 

com SSSS, determinaram a execução informática, sob as suas orientações e controlo, 

de todas as tarefas de criação de títulos representativos de acções, como se de 

verdadeiros títulos representativos de acções se tratassem, os títulos representativos de 

350.000, 90.000 e 10.000 acções, nº. 1 a 350.000, 350.001 a 440.000 e 440.001 a 

450.000, emitidos em nome de UUUUU, FF e RR, respectivamente todos datados de 7 

de Julho de 2004, o que foi feito por SSSS 267. 

 

1097º. 

Assim, nas circunstâncias supra descritas, foram executados os seguintes títulos 

representativos de acções: 

[…] 
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1098º. 

Tais títulos nominativos foram realizados como se tivessem sido originariamente 

adquiridos por aqueles que constam dos mesmos, o que não é verdade. 

 

1099º. 

(Não respondido por constituir matéria de direito) 

 

1100º. 

Tais títulos, emitidos nas circunstâncias supra descritas foram datados como 

tendo sido emitidos em 7 de Julho de 2004, o que todos sabiam não ser verdade. 

 

1101º. 

Para além disso, foram impressos contra o regulado estatutariamente que apenas 

prevê títulos representativos de (1) uma, (5) cinco, (10) dez ou (100) cem, acções.     

 

1102º. 

Depois de impressos, GGGG e BB, na qualidade de administradores, assinaram-

nos, ciente este último dos fins a que se destinavam. Cfr fls 214 a 236 do 2º Volume 

do apenso 52. 268. 

 

1103º. 

Em 7 de Junho de 2004 BB e GGGG eram o Vogal Executivo e o Presidente, 

respectivamente, da direcção da CC. 

 

1104º. 

Qualidade que já não tinham, em 2005, ou seja, à data do fabrico e assinatura dos 

ditos títulos representativos das acções da “CC”. 

Em 24 de Setembro de 2005 GGGG e BB já não eram administradores da CC. 

 

1105º. 
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A assinatura dos directores/administradores destina-se a determinar perfeitas as 

acções acabadas de descrever e a viabilizar a sua circulação. 

 

 

1106º. 

E, BB, depois de impressos e assinados escreveu com o seu próprio punho no 

verso do título emitido em seu nome os seguintes dizeres “Penhor da dívida de RR 

conforme contrato assinado” e apôs a sua assinatura por baixo desses dizeres e a data 

de 14 (e não 19, como por lapso se diz na acusação) de Julho de 2005 269. 

 

1107º. 

O qual estava sujeito a registo do penhor junto do emitente, o que não foi feito. 

O penhor não foi registado. 

 

1108º. 

Fabricados tais documentos da forma supra descrita, entregaram os identificados 

títulos representativos de acções acima identificados em 1º e 4º lugares do quadro do 

artº 1097º a UUUUU, convencendo-o, erradamente, que os mesmos tinham sido 

regularmente emitidos e, por outro, que a “DEA”, representada por ele, se tinha 

tornado accionista daquela sociedade. 

 

1109º. 

(Não respondido por conclusivo) 

 

1110º. 
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Assim, RR recebeu de NNN e “…”, representada por GGGGG e UUUUU 

quantias monetárias que fez suas, gastando em proveito próprio, bem sabendo que as 

obtivera de forma ilegítima, prejudicando-os e enriquecendo indevidamente. 

 

1111º. 

 O que só foi possível por RR e BB, de comum acordo, terem feito crer que os 

contratos, declarações, garantia bancária e demais documentação eram verdadeiros, 

fora assinada pelos que neles constavam como sendo os próprios e que tinham assim, 

garantias válidas do cumprimento dos aludidos contratos.   

 

1112º. 

E, ainda, porque RR, BB e SSSS  ao fabricarem documentos, em tudo 

semelhantes aos certificados de acções, o que fizeram à revelia e sem o consentimento 

dos directores/administradores da  “CC”, que entregaram a UUUUU, por si e em 

representação da DEA, convenceram-no erradamente que se tinham  tornado 

accionistas da “CC”.  

 

1113º. 

Por via dos contratos acabados de referir, títulos representativos de acções que 

lhes foram entregues e conteúdo da Acta nº. 4 os representantes da “DEA” ficaram 

convencidos que detinham uma posição maioritária na “CC”. 

 

1114º. 

E, nessa sequência, em Setembro de 2005, por intermédio do Conselho Geral, foi 

eleita uma nova Direcção, composta por: 

- Â… dos S… (Presidente), sogro de RR 

- M… de L… B… (Vice – Presidente), representante dos Interesses Angolanos 

- RR (Vogal) 

- BB (Vogal) 

- HHH (Vogal) 

 

1115º. 
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Porém, ao invés do que pretendiam, a representante dos interesses angolanos, 

M… de L… B… deixou de permitir que a “CC” pagasse despesas particulares de BB, 

RR e FFF. 

 

1116º. 

Tanto assim que se mostrou irredutível e não acolheu o pagamento de um 

veículo com a marca Porsche, no valor de € 129.000,00, adquirido por RR e cuja 

factura foi emitida em nome da “CC”. 

 

1117º. 

Também não permitiu que BB continuasse a gerir as contas bancárias da “CC” 

como se de contas próprias se tratassem, pondo e retirando quantias monetárias sem 

qualquer tipo de critério ou controlo. 

 

1118º. 

Depois disso, tomou conhecimento da existência na contabilidade da “CC” da 

conta …, referida nos artigos 931º e 932º. 

 

1119º. 

A seguir, ainda que em data não apurada, mas anterior a Março de 2006, 

representante do “Grupo dos Angolanos” confirmou junto do Banco que a garantia 

bancária atrás referida e que lhes fora entregue por RR não era verdadeira e como tal 

não podia ser aceite. 

 

1120º. 

Em consequência, NNN por si e em representação da “…” fez novos contratos 

com RR, devolvendo-lhe todos os contratos, acabados de referir, garantia bancária e 

títulos representativos de acções adquiridos 270. 

 

1121º. 
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Depois disso, RR na posse dos documentos acabados de descrever e bem 

sabendo a forma como os havia, em conluio com BB, fabricado, vendido e recuperado, 

interpõe: 

 

A - Uma acção executiva, à qual foi atribuído o Nº 48.095/06.5LSB, 

apresentando como título executivo o cheque no valor de €500.000,00 271 

 

B - Uma acção executiva, à qual foi atribuído o Nº 4.682/06.1TDLSB, 

apresentando como título a garantia bancária. 

 

C - Em 7 de Setembro de 2006, apresenta a pagamento o aludido cheque no 

valor de € 4.000.000,00 que BB lhe entregara para pagamento das supostas 800.000 

acções, o qual foi devolvido em 11 de Setembro de 2006 com a menção de 

“Extraviado” 272. 

 

1122º. 

BB, entre os anos 1993 e 2005, sempre exerceu cargos directivos na “CC”, com 

responsabilidades na área financeira e desde 1997 utilizou as contas bancárias, 

tituladas pela sociedade, como se das suas próprias contas se tratassem. 

 

1123º. 

Movimentava, assim, as verbas que constituíam as receitas e as despesas da 

“CC/UNI”. 

 

1124º. 

(Prejudicado pelas respostas aos artigos relativos a estas mesmas matérias) 

 

1125º. 

(Prejudicado pelas respostas aos artigos relativos a estas mesmas matérias) 
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1126º. 

(Prejudicado pelas respostas aos artigos relativos a estas mesmas matérias) 

 

1127º. 

Em Setembro de 2005, tal como descrito na resposta supra ao artº 1114º, foi 

eleita uma nova Direcção para a “CC”, deixando BB de ser membro executivo de 

gestão e, por via disso, impedido de continuar a gastar, como se fossem seus, os 

montantes que entravam na sociedade. 

 

1128º e 1129º 

BB e a arguida, com conhecimento e concordância de FFF, entre finais de 

Outubro e princípios de Novembro de 2005 contactaram e concertaram com HH, 

várias estratégias, para retomar o controlo financeiro da “CC”. 

 

As estratégias encontradas passavam, num primeiro momento, por: 

 

A - Convencimento do Tribunal de que os montantes que BB tinha recebido dos 

investidores das denominadas “aplicações financeiras” se tratavam de s nulos por Falta 

de forma (escritura pública); 

 

B - Retenção de receitas e de depósitos bancários, também pela via judicial, 

inviabilizando, dessa forma, o prosseguimento de qualquer actividade pela “CC”; 

C - Emissão de títulos representativos de acções, fabricados e assinados em 

2006, mas como se tivessem sido emitidos e assinados no dia 25 de Fevereiro de 2005.  

 

D - Realização em 30 de Março de 2006 de uma Assembleia-Geral de 

Accionistas 273. 

 

1130º. 
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Para isso: 

Processo nº 6438/05.0TVLSB – 12 de Dezembro de 2005 

Em finais de 2005 e dentro da estratégia que BB e a arguida definiram 

directamente com HH, este último como mandatário de BB propõs um Procedimento 

Cautelar Não Especificado, registado sob o Nº 6.438/05.0TVLSB contra RR, FF, 

NNN, NN, J...A...C..., OOO, OO, QQQ, VVV, RRR, SSS, TTT e ainda MM 274. 

 

1131º. 

Através desse procedimento pediram, nomeadamente, que os requeridos sejam 

intimados a apresentar ao Tribunal os cheques que receberam em cumprimento dos 

contratos de , nulos por Falta de forma, proibindo ao mesmo tempo, a sua 

apresentação a pagamento e o seu endosso a terceiros. 

 

 

1132º. 

BB e HH bem como a arguida sabiam que os cheques que BB emitiu e entregou 

aos acima identificados, à excepção dos que emitiu a favor de RR e FF tinham sido 

entregues no âmbito das chamadas “aplicações financeiras” ou “aplicações private”, 

cfr documentos a fls 26 e seguintes do Apenso 31 F. 

 

1133º. 

Porém, tal procedimento foi indeferido liminarmente. 

 

1134º. 

Em 2006, HH, em representação dos seus constituintes, BB e a arguida, a fim de 

evitar a entrada de queixas no tribunal, contactou com os investidores das 

denominadas “aplicações financeiras”, prometendo-lhes o pagamento, repartido por 

vários meses, dos valores entregues, a título de capital, subtraindo os valores 

entretanto pagos, a título das prometidas rentabilidades.  
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1135º. 

SSS, VVV, QQQ, RRR e F…R…D… aceitaram o acordo, sendo que apenas 

foram integralmente cumpridos os relativos a UUU e VVV. 

 

1136º. 

Daí, os pagamentos efectuados por BBB e “V… I…” durante os anos de 2006 e 

2007 aos investidores das “aplicações financeiras”, ainda que parte desses pagamentos 

tivessem sido realizados com quantias monetárias que previamente saíram das contas 

bancárias da “CC” e foram transferidos e ou emitidos cheques creditados nas contas 

tituladas por CCC e pela “V… I…”, conforme já descrito supra. 

 

1137º. 

Processos nºs 330/06.8TVLSB e 512/06.2TVLSB 

 

Relativamente aos que não aceitaram o acordo, ainda em 2006, BB, representado 

por HH intentou uma acção contra RR, NNN, NN, J...A...C..., OOO e FF que corre 

termos nas Varas Cíveis do Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa, sob o Nº 

330/06.8TVLSB e outra acção contra MM que corre termos sob o Nº 512/06.2TVLSB, 

invocando a nulidade dos s, por falta de forma 275. 

 

1138º. 

Processo nº 278/06.6TVLSB 

1º) Procedimento Cautelar de Arresto contra a “CC” 

 

Para além disso, no dia 6 do mês Janeiro de 2006, HH, em representação de BB e 

“V… F…”, com o conhecimento e concordância da arguida, FFF e DDD propôs um 

procedimento Cautelar de Arresto contra a “CC” que correu termos sob o Nº 

278/06.6TVLSB, na 2ª Vara Cível de Lisboa/2ª Secção 276. 
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1139º. 

Invocaram um crédito a favor de BB e outro a favor da sociedade “V… F… – Agência 

de Negócios e Consultadoria, Lda”, da qual também BB era, à data, principal sócio e 

único gerente, no valor de € 2.775.535,80 e 136.908,00, 
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respectivamente, reportados a montantes que, segundo afirmavam terem feito entrar 

nas contas da “CC” da forma que segue: 

 

- Entre Março e Maio de 2004, BB fez entrar na “CC” o montante total de € 

2.478.595,80;  

- Em 2004, BB fez entrar na “CC”, através da conta bancária titulada pela 

sociedade, “V...F...”, o montante total de € 136.908,00; 

- Em Março de 2005, BB fez entrar na “CC” o montante total de € 146.200,00;  

- Em Agosto de 2005, BB fez entrar na “CC”, através da conta bancária titulada 

pela sua mãe, BBB, o montante total de € 37.200,00;  

Assim: 

[…] 

 

 

(Nota: 

Estes dois últimos quadros/janelas onde se faz referência à acção cível resultam 

do exame constante do Relatório Pericial nº 7, não fazendo parte do articulado do 

requerimento de arresto. 

No restante documento elaborado pela Senhora Perita, apenas substituímos os 

denominados Pontos 37, 39, 41 e 42, pelos Artigos do requerimento de Arresto, 

respectivamente 37º, 39º, 41º e 42º para melhor compreensão da decisão.) 

 

1140º. 

Requereram que se decretasse, entre outros, o depósito, a efectuar pela “CC”, 

mensalmente, até à data da realização da audiência de julgamento, de 50% das receitas 

recebidas por aquela sociedade, o arresto de 50% do valor dos depósitos existentes na 

conta do .... 

  

1141º. 
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Juntaram como prova dos alegados créditos talões de depósito e cópias de 

cheques, e arrolaram como testemunhas, entre outros, FFF e DDD, que vieram 

corroborar tal documentação. 1. 

 

1142º. 

Obtida a procedência de tal arresto, em cumprimento da respectiva decisão em 

15 de Fevereiro de 2006 e 24 de Março de 2006, os então representantes da “CC” 

transferiram para a conta do ..., titulada por BB os montantes de € 68.297,30 e € 

48.018,56, respectivamente. 

  

1143º. 

Processo nº 1087/06.8TVLSB 

 

No dia 10 de Fevereiro de 2006, HH, em representação de BB e da “V...F...”, 

com o conhecimento e concordância da arguida propôs uma Acção Declarativa de 

Condenação contra a “CC” que correu termos sob o Nº 1087/06.8TVLSB, na 2ª Vara 

Cível de Lisboa/2ª Secção 2. 

 

1144º. 

Pediram a condenação da “CC” no pagamento do já aludido crédito, como sendo 

devido a título de restituição de suprimentos prestados, restituição de prestações 

recebidas por mútuos nulos por falta de forma, ou a título de enriquecimento sem 

causa, a favor de BB e outro a favor da sociedade “V...F... – Agência de Negócios e 

Consultadoria, Lda”, da qual BB era, à data, principal sócio e único gerente, no valor 

de € 2.836.511,18 e € 136.908,00, respectivamente, acrescidos de juros de mora à taxa 

legal desde a data da citação da Ré até integral pagamento, reportados a montantes que 

terão feito entrar nas contas da “CC”. 

 

1145º. 
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Conforme o plano delineado, por BB, a arguida, HH, e com o conhecimento e 

concordância de FFF – como descrito supra na resposta aos artigos 1128º e 1129º - 

visando a substituição dos órgãos sociais da CC eleitos em Setembro de 2005 foi 

convocada uma Assembleia Geral Extraordinária da “CC”, a realizar no dia 30 de 

Março de 2006, com a seguinte ordem de Trabalhos: 

 

“Ponto um: Destituição com justa causa dos actuais membros do Conselho Geral 

e Direcção. 

Ponto dois: Eleição de novos membros para os órgãos sociais do Conselho Geral 

e Direcção. 

Ponto três: Discussão sobre a situação económica e financeira da sociedade e 

deliberação sobre medidas de recuperação e saneamento financeiro da sociedade. 

Ponto quatro: Discussão e eventual propositura de acção judicial para a 

efectivação da responsabilidade civil da actual direcção da Sociedade.” 

(Conforme fls 9834 do Volume 31) 

 

1146º a 1151º 

Previamente e porque lhes era necessário o controle da maioria dos accionistas 

que viesse a comparecer representados na Assembleia Geral, visando assim obstar ao 

vencimento dos votos representados pelos accionistas que suportavam a Direcção 

anteriormente eleita e em exercício, HH, com conhecimento e concordância de BB, 

FFF, BBBBB e HHH, procedeu à emissão de títulos representativos de acções 

correspondentes à totalidade do capital social da “CC”, no montante de € 

5.000.000.000,00, distribuídos pelos accionistas e nas percentagens que constavam de 

uma lista já elaborada e que representaria as participações sociais detidas, à data, por 

cada um dos accionistas. 

 

Porém, tal lista não tinha qualquer correspondência com a realidade, por não 

existir livro de registo de acções, nem análise comparativa entre as escrituras de 
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aumentos de capital, as actas das Assembleias Gerais anteriores com as respectivas 

listas de presenças e registos contabilísticos 3. 

 

HH sabia da existência dos títulos representativos de acções, atrás referidos, e 

produzidos em 2005 por SSSS, sob instruções de RR e BB e com conhecimento e 

concordância de FFF. 

 

1150º. 

(Não respondido por versar conceitos de direito) 

 

1152º. 

HH determinou o fabrico de tais títulos, os quais foram datados como tendo sido 

emitidos no dia 25 de Fevereiro de 2005, o que todos sabiam não ser verdade 4. 

 

1153º. 

Depois de impressos, BB e BBBBB, na qualidade de membros da Direcção da 

“CC” e em concertação com HH, assinaram-nos, cientes dos fins a que se destinavam. 

 

1154º. 

(Não respondido por versar conceito de direito) 

 

1155º. 

BB e BBBBB em 25 de Fevereiro de 2005, eram vogais da direcção da “CC”. 

 

1156º. 

Qualidade que já não tinham à data do fabrico e assinatura dos ditos títulos 

representantivos das acções da “CC”. 
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4
 (Apenso 31-AC, Constituído pelos títulos representativos das Acções que não foram 

levantadas ou entregues na AGE de 30.3.2006 e apreendidos no escritório de HH) 
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1157º e 1158º 

HH, BB, FFF, HHH e BBBBB sabiam que ao actuarem da forma descrita 

abalavam a confiança e credibilidade que os títulos representativos das participações 

no capital das sociedades comerciais merecem à generalidade das pessoas 

 

1159º. 

Foi ainda elaborada uma lista de accionistas para instruir a Assembleia Geral, 

servindo para controlar quem podia, de facto, exercer o direito de voto, lista essa, 

elaborada de acordo com os títulos impressos e respectiva distribuição. 

 

1160º. 

Conforme planeado, no dia 30 de Março de 2006 foi realizada a Assembleia-

geral da “CC”, presidida por HH, por ausência do respectivo Presidente da Mesa, 

GGGG 5.  

 

1161º. 

Nessa Assembleia, compareceu, entre outros, RR que pediu a palavra e exibiu os 

títulos representativos de capital social fabricados nos moldes já anteriormente 

referidos na resposta supra ao artº 1097º. 

 

1162º. 

HH como Presidente da Mesa e  sabendo que tais títulos haviam sido fabricados 

nos moldes anteriormente descritos e que eram tão válidos como os que também 

tinham sido elaborados a seu mando, entendeu não suspender a Assembleia e 

prosseguiu com a mesma, tendo aprovado: 6 

 

- A destituição por justa causa dos membros do Conselho Geral da “CC” e 

nomeação de novo Conselho Geral constituído por C...R..., BB, BBBBB, M...V...de 

M..., H..., E...C... e SSSS. 

                                                           
5
 (Acta nº.27, fls. 223 a 232 do Apenso 31-S) 

6
 (Acta nº. 27,  id. no ponto anterior) 
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- E determinação ao novo Conselho Geral que procedam à destituição da 

Direcção da “CC” por justa causa. 

  

1163º e 1164º 

No dia 31 de Março de 2006 reuniu o novo Conselho Geral da “CC” que 

deliberou a destituição da anterior direcção, eleita em Setembro de 2005. 

Em substituição elegeu uma nova direcção, sendo: 

a) Presidente – BB; 

b) Director Executivo – C...P...; 

c) Vogal – HHH 

 

1165º. 

E com data de 30 de Março de 2006 foi feita acta da direcção eleita - conforme 

resposta aos artigos 1163º e 1164º, - composta pelos elementos supra identificados que 

deliberaram, nomeadamente 7: 

 

- Apresentar o pedido de desistência do Processo de Insolvência da “CC”; 

 

- Revogar o mandato forense conferido aos então mandatários A...d...S..., 

A...C...A... e M...A...B...dos S..., no âmbito da Acção Declarativa de Condenação, 

entretanto proposta por, HH, em representação de BB e “V...F...” contra a “CC” – Nº 

1087/06.8TVLSB; 

 

- Outorgar mandato forense a, M...V...de M... conferindo-lhe “os mais amplos 

poderes forenses em Direito permitidos, incluindo os poderes especiais para confessar, 

desistir, transigir, no âmbito do procedimento cautelar e respectiva acção principal 

identificada no ponto anterior”. 

 

1166º e 1167º 

Processo nº 1087/06.8TVLSB 
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Em 3 de Abril de 2006 BB por si e na qualidade de legal representante da 

V...F..., e sempre representado por HH, por um lado, e V...de M..., representando a 

“CC” por outro, com procuração de 31 de Março de 2006, também de BB e HHH 8 

lavraram um termo de transacção no processo nº 1087/06.8TVLSB  9. 

 

1168º. 

Nesse acordo, a “CC” aí representada por V...de M... “reconhece total e 

incondicionalmente a dívida de capital peticionada por BB e V...F.... 

Como contrapartida, estes dois últimos renunciaram aos juros de mora vencidos 

e vincendos e comprometem-se a desistir do pedido bem como a desistir do 

requerimento inicial de arresto. 

A “CC” aceitou a desistência do pedido, obrigando-se a pagar a BB e à 

sociedade “V...F...” as seguintes quantias: 

- “A quantia de € 55.000,00, de imediato, servindo este documento como 

quitação”; 

 - “A quantia será retirada, no momento do levantamento do arresto decretado, da 

conta do ..., na qual estão a ser depositadas as quantias arrestadas à “CC”, das quais 

BB era fiel depositário”. 

- “O remanescente, no montante de € 2.937.971,20 será pago nos termos de um 

plano de pagamentos a apresentar pela “CC”, dentro de um prazo máximo de 2 

meses”. 

 

1169º. 

Em 28 de Abril de 2006, o Mmo Juiz homologou por sentença o supra referido 

acordo, condenando a “CC” a pagar a BB e à sociedade “V...F...” as quantias 

monetárias pedidas, nos termos e condições acordados, absolvendo a “CC” dos juros 

pedidos 10. 
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1170º. 

Após, tal homologação, BB ordenou a transferência de € 55.000,00, da conta por 

ele titulada e onde se encontravam depositadas as quantias arrestadas à “CC”, sendo: 

 

a) – Uma tranche de € 10.000,00 para a conta do B ..., titulada pela sociedade 

“V...e I...” 11. 

 

b) - Uma tranche de € 45.000,00 para a conta do B ..., titulada pela sociedade 

“I..., S.A”, da qual HH era, à data, administrador único e, nessa qualidade, determinou 

a transferência: 

De € 45.090,81 para a “Sociedade de Advogados ...”, da qual HH é igualmente 

sócio 12; 

 

1171º. 

BB, HHH e HH sabiam que desde 2003 que não era feita regularmente a 

contabilidade e não eram aprovadas as contas da “CC”. 

 

1172º. 

Sabiam que BB desde 1997 depositava nas suas contas bancárias inúmeros 

cheques das contas bancárias pertencentes à “CC” bem como cheques emitidos por 

terceiros à ordem da “CC”, o que foi omitido na acção judicial. 

 

1173º. 

BB e HH, sabiam que os montantes que BB fez depositar nas suas contas 

bancárias eram superiores aos montantes que depositou nas contas bancárias da “CC”. 

 

1174º. 
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Entre 1 Janeiro de 1997 e 28 de Fevereiro de 2004, BB retirou, das contas da 

“CC”, como descrito na resposta ao artº 1172º, (depositando nas suas contas bancárias 

inúmeros cheques das contas bancárias pertencentes à CC, bem como cheques 

emitidos por terceiros à ordem da CC) e depositou nas suas contas bancárias o 

montante total de: 

 

- € 14.255.435,60 

 

Entre 29 de Fevereiro de 2004 e 26 de Maio de 2004, BB retirou das contas da 

“CC”, como descrito na resposta ao artº 1172º, (depositando nas suas contas bancárias 

inúmeros cheques das contas bancárias pertencentes à CC, bem como cheques 

emitidos por terceiros à ordem da CC) o montante de: 

 

- € 2.814.772,47  (e não € 2.959.379,86 como se diz na acusação) 

 

Entre 1 de Junho de 2004 e 28 de Fevereiro de 2005, BB retirou das contas da 

“CC” e depositou nas suas contas bancárias, como descrito na resposta ao artº 1172º, 

(depositando nas suas contas bancárias inúmeros cheques das contas bancárias 

pertencentes à CC, bem como cheques emitidos por terceiros à ordem da CC) o 

montante de: 

 

- € 1.459.832,70 

 

Entre 2 de Março de 2005 e 28 de Abril de 2005, BB retirou das contas da “CC” 

e depositou nas suas contas bancárias, como descrito na resposta ao artº 1172º, 

(depositando nas suas contas bancárias inúmeros cheques das contas bancárias 

pertencentes à CC, bem como cheques emitidos por terceiros à ordem da CC) o 

montante de: 

 

- € 13.296,67 
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Entre Maio 2005 e 6 de Janeiro de 2006, - data da propositura da providência 

cautelar de arresto na qual BB invocava ser credor da CC, conforme resposta supra ao 

artº 1138º - BB retirou das contas da “CC”, como descrito na resposta ao artº 1172º, 

(depositando nas suas contas bancárias inúmeros cheques das contas bancárias 

pertencentes à CC, bem como cheques emitidos por terceiros à ordem da CC)  e 

depositou nas suas contas bancárias, o montante de: 

 

- € 62.679,96 (e não, € 54.733,46, como por mero erro de soma aritmética se diz 

na acusação). 

 

Assim: 

[…] 

 

(Algumas notas explicativas: 

 

1ª. O primeiro total parcelar apurado, relativo ao período compreendido entre 

Janeiro de 1997 e 28 de Fevereiro de 2004, é de 14.255.435.60 euros e não de 

14.255.623,70 euros como consta da acusação, sendo a diferença de 25.188,10 euros. 

 

O que resulta da correcção das seguintes entradas: 

 

1. …, de 4/7/2000, que de 9.975,96 euros passou, após exame do cheque, para 

997,60 euros (…); 

2. …, de 16/5/2001, que de 6.733,77 euros passou, após exame do cheque, para 

2.244,59 euros (…); 

3. …, de 16/5/2001, que de 6.733,77 euros passou, após exame do cheque, para 

2.244,59 euros (…); 

4. …, de 22/10/2001, que de %.486,78 euros passou, após exame do cheque, 

para 997,60 euros (…); 

5. …, de 22/10/2001, que de 5.486,78 euros passou, após exame do cheque, para 

2.244,59 euros (…); 
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6. …, de 31/10/2002, que de 2.000,00 euros passou, após exame do cheque, para 

2.500,00 euros. 

 

Estas correcções foram introduzidas no quadro supra encontrando-se a negrito, 

de modo a facilitar a sua localização. 

 

Daí o resultado parcelar corrigido que consta anotado em negrito para facilitar a 

sua localização. 

 

2ª. O total parcelar apurado, relativo ao período compreendido entre 29 de 

Fevereiro de 2004 e 26 de Maio de 2004, é de 2.814.772,47 euros e não de 

2.959.376,47 euros como consta da acusação em resultado de somatório errado, (pois a 

soma correcta era de 2.906.785,95 euros), a que acrescem as seguintes correcções: 

 

1. O cheque …, de 6/04/2004, recebido por BB, no valor de 8.650,00 euros (…) 

foi eliminado do total por ter sido devolvido pela …, não tendo sido pago; 

2. O cheque …, de 2/05/2004, no valor de 41.915,48 euros, após exame 

verificou-se ser de 2/06/2004, será incluído no total parcelar seguinte, mantendo-se 

onde estava inserido para melhor compreensão, já corrigido e a negrito, de modo a 

facilitar a sua localização; 

3. O cheque …, de 30/04/2004, de 20.724,00 euros (valores provenientes da 

conta nº … do Banco …) passou após exame a 3.314,00 euros; 

4. O cheque …, de 30/04/2004, de 20.724,00 euros (valores provenientes da 

conta nº …) passou após exame 12.970,00; 

5. O cheque …, de 30/04/2004, de 20.724,00 euros (valores provenientes da 

conta nº …) passou após exame a 4.440,00 euros. 

 

Daí o resultado parcelar corrigido que consta anotado em negrito para facilitar a 

sua localização. 

 

3ª. Também o total parcelar relativo ao período compreendido entre Junho de 

2004 e 28 de Fevereiro de 2005 se encontra corrigido (a negrito) para 1.459.832,70 
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euros, e não 1.417.917,70 euros como consta da acusação, o que resulta da 

contabilização no somatório da passagem do referido cheque …, de 2/05/2004, no 

valor de 41.915,48 euros, para 2/06/200, conforme nota anterior ponto 2. 

 

Daí o resultado parcelar corrigido que consta anotado em negrito para facilitar a 

sua localização. 

 

4ª. Finalmente, o total parcelar relativo ao período compreendido entre Maio de 

2005 e 6 de Janeiro de 2006 se encontra corrigido (a negrito) para 62.679,96 euros, e 

não de 54.733,46 euros, decorrência da rectificação de erro de soma aritmética. 

 

Daí o resultado parcelar corrigido que consta anotado em negrito para facilitar a 

sua localização. 

 

5ª. Em consequência de todas as referidas rectificações e correcções das 

somas aritméticas apurou-se que o total das retiradas de BB das contas da CC é 

de 18.681.303,50 euros.) 

 

E, no mesmo período, BB fez entrar na CC, os seguintes valores: 

 

Entre Janeiro de 1997 e 28 de Fevereiro de 2004 o montante de: 

 

- € 8.609.137,84 

 

Entre 1 de Março de 2004 e Maio de 2004, BB fez entrar nas contas da “CC” e 

depositou nas suas contas bancárias o montante de: 

 

- € 2.842.841,48 (Nota: Já acrecido de € 500 da transferência de igual valor 

efectuada em 31/03/2004, da conta … de BB para a conta …, omitida até agora, e 

que por esta via o Tribunal Colectivo inclui na matéria de facto apurada.) 
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Entre Junho de 2004 e 28 de Fevereiro de 2005, BB fez entrar das contas da 

“CC” e depositou nas suas contas bancárias o montante de: 

 

- € 568.679,10 como consta do quadro que se segue (e não, € 586.679,10, 

como por manifesto lapso por troca de algarismos, 586 mil por 568 mil, se diz na 

acusação). 

 

Entre Março e Abril de 2005, BB fez entar das contas da “CC” e depositou nas 

suas contas bancárias o montante de: 

 

- € 152.108,55 (e não, € 152.108.108,55, como por manifesto lapso material de 

escrita se diz na acusação). 

 

Entre Maio de 2005 e 6 de Janeiro de 2006, BB fez entrar nas contas da “CC” e 

depositou nas suas contas bancárias o montante de: 

 

- € 8.348,84 

 

Assim: 

 

[…] 

 

O quadro 48-A supra referido consta de fls. 72 e seguintes do Relatório Pericial 

nº 7. 

 

Nota explicativa final: 

 

A divergência dos valores totais constantes da acusação e do presente acórdão 

resulta do que antecede, referidas notas explicativas, correcções a negrito, correcção 

de erros materiais de aritmética e de cálculo de somas materiais parcelares e totais. 

 

O Relatório Pericial nº 3 contém a fls. 128 um erro material quando faz 

referência a três cheques da CCC, que perfazem o total de 145.790,41 euros. O 
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segundo cheque referido no valor de 70.593,91 euros está errado por duplicação do 

montante do primeiro cheque, sendo o seu valor parcelar de 41.915,48 euros. O total 

está contudo certo. 

 

Todas as alterações ao Relatório Pericial se encontram marcadas a negrito e têm 

correspondência com o último documento, descritivo das retiradas e entradas 

efectuadas por BB relativamente às contas bancárias da CC, junto, em Agosto de 

2012, pela Senhora Perita Drª M...V..., acrescidos das referidas notas explicativas que 

preferimos aqui incluir como parte da fundamentação, para melhor acompanhamento e 

facilidade de exposição e compreensão, assim como fizemos com as remissões para os 

documentos descritos e identificados nas notas de rodapé, a fim de não aumentar a já 

de si extraordinária extensão deste acórdão.  

 

1175º. 

Donde, entre 1997 e a data da propositura da referida acção (6 de Janeiro de 

2006), BB não era credor da “CC” mas sim devedor à “CC” de € 6.875.687,69 

(18.681.303,50 euros – 12.180.615,81 euros)  

 

1176º. 

Na referida acção nº 1087/06.8TVLSB BB e HH omitiram todas as 

transferências que foram efectuadas das contas bancárias da “CC” para as contas de 

BB, transferências essas, aliás, realizadas por determinação e sempre com a assinatura 

de BB. 

 

1177º. 

 Pretenderam, dessa forma, obter, como obtiveram, uma sentença daquele 

Tribunal que considerasse BB e a “V...F...” como credores daquele valor, ou seja, que 

a “CC” lhes devia o montante total de € 2.912.443,80, valor que sabiam não lhes ser 

devido. 

 

1178º 
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Por este meio, BB obteve uma sentença judicial que homologou um acordo de 

transacção que lhe foi favorável. 

 

1179º. 

Com as suas actuações, BB e HH agiram sempre com a intenção de alcançarem 

para BB, o que conseguiram, benefícios económicos que sabiam indevidos e 

prejudicar, como prejudicaram, a “CC”. 

 

1180º. 

Crédito que BB reclama no processo de insolvência, actualmente a correr termos 

sob o nº. 881/08.0TYLSB, no 3º Juízo do Tribunal do Comércio de Lisboa 13.   

 

1181º. 

No dia 31 de Março de 2006 deu entrada o pedido de desistência da insolvência. 

14.  

 

1182º. 

RR foi obrigado a sair da direcção da “CC” e o denominado “Grupo dos 

Angolanos” também abandonou o projecto ou a intervenção que tivera até aí na gestão 

da “UNI” Portuguesa. 

 

1183º e 1184º 

Em 10 de Abril de 2006, em reunião de Direcção, BB e HHH e com a presença 

de FFF, deliberaram, por unanimidade 15: 

- Confirmar a instauração de um processo disciplinar com suspensão imediata do 

funcionário J...A...L...C...; 

                                                           
13

 (Fls. 13.899 a 13.903 do 45º Volume) 

14
 (Fls. 212 a 243 do Apenso 31-S) 

15
 (Acta nº. 3, a Fls. 4 e 5 do Apenso 19-B)  
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- Negociar a saída de N...R..., pelo que em 2 de Maio de 2006 a “CC” pagou-lhe 

uma indemnização no valor de € 4.147,97 16. 

 

1185º. 

(Não provado) 

 

1186º. 

(Não provado) 

 

1187º. 

(Não provado) 

 

1188º. 

As negociações entre A...da C...C... e FFF tendo por objecto as acções das 

sociedades C...e E... terminaram em 30 de Junho de 2006 com a realização de quatro 

contratos de Compra e Venda de Acções entre FFF, por si e como administrador da 

“C...”, HHH, como administrador da “E...” e BBBBB, por si, por um lado e como 

vendedores, e A...da C...C..., na qualidade de Presidente do Conselho de Aministração 

da “A...” por outro como comprador 17. 

 

1189º. 

Nesses contratos, FFF, HHH e BBBBB dizem-se “donos e legítimos 

possuidores” de 482.169 acções, correspondentes a 48,269%, 11.658 acções (C...)), 

correspondentes a 1,1658%, 7.602 acções (E...), correspondentes a 0,7602% e a 998 

acções, correspondentes a 0,998%, respectivamente. 

 

1190º. 

O que não era verdade, à excepção das acções pertencentes a BBBBB e à “C...”. 

 

                                                           
16

 ( Fls. 55 do Apenso 47-G) 

17
 (Fls. 4.946 a 4.959 do XVII Volume e fls. 92 a 94 do Apenso 18-A) 
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1191º. 

Nessa sequência, cederam as referidas acções pelo seu valor nominal, ou seja, 

por € 2.411.095,00, € 58.290,00, € 38.010,00 e € 4.990,00, respectivamente, cujo 

preço seria pago até 30 de Junho de 2008, através de cheque bancário a emitir a favor 

de cada um deles. 

 

1192º. 

As acima referidas 482.169 acções representativas do capital social da “CC” 

eram pertencentes à “H...” e tinham sido depositadas no dia 24 de Março de 2006, 

dentro da estratégia delineada por HH, na conta bancária nº. ... (e não, ..., como se diz 

na acusação)  de que aquela sociedade era titular no “...”, representada por BB e HHH 

18.  

 

1193º. 

Em 7 de Dezembro de 2006 HHH dirigiu-se ao acima identificado Banco e 

conseguiu proceder ao levantamento dos títulos representativos de Acções da “CC” 

correspondentes “supostamente” ao capital social que a “H...” detinha naquela 

sociedade, bem sabendo que para isso era necessária a assinatura de BB, o que não 

aconteceu. 

 

1194º. 

HHH não estava autorizado, por si só, a movimentar a débito aquela conta e, 

consequentemente, a levantar os títulos aí depositados e acabados de descrever. 

 

1195º. 

Tal levantamento foi realizado sem o conhecimento ou consentimento de BB e 

por isso contra a vontade deste bem como da sociedade. 

 

1196º. 

                                                           
18
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HHH agiu com o intuito de fazer seus, como fez, aqueles títulos representativos 

de 482.169 acções, no valor de € 2.110.345,00 (482.169 x €5,00). 

 

1197º. 

Bem sabendo não lhe pertencerem e agir contra a vontade e sem o consentimento 

dos donos. 

 

1198º. 

Na posse desses títulos, FFF com conhecimento de HHH entregou-os bem como 

os outros já referidos, à “A...” a quem já os tinham vendido, nos termos dos contratos 

acima referidos. 

 

1199º. 

Sociedade essa, cujo representante, A...C..., só aceitou negociar nos moldes em 

que o fez por FFF o ter convencido e nisso ter acreditado que aqueles títulos 

representativos de parte do capital social da “CC” tinham sido regularmente emitidos,  

lhes pertenciam e por isso podia dispor livremente dos mesmos. 

 

1200º. 

FFF e HHH sabiam em que circunstâncias aqueles títulos tinham sido fabricados, 

bem como que parte do capital social que aqueles títulos representavam não era deles, 

mas sim de uma sociedade da qual nem sequer eram accionistas. 

 

1201º. 

FFF e HHH agiram com o intuito de obter proventos económicos a que sabiam 

não ter direito, o que só não conseguiram por motivos alheios às suas vontades, ou 

seja, por, entretanto, a “A...” ter resolvido os contratos acabados de descrever e 

devolvido aqueles títulos representativos de acções. 

 

1202º. 

Processo nº 321/07.1TVLSB 
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Como resposta ao levantamento e subsequente venda dos mencionados títulos, 

em 19 de Janeiro de 2007, BB, “E...” e “H...” propuseram contra HHH uma 

providência cautelar de arrolamento de acções, tendo por base o facto deste se ter 

apoderado, sem o poder fazer, daqueles títulos de acções, a qual mereceu vencimento 

através da decisão proferida no nº 321/07.1TVLSB que correu termos na 1ª Secção da 

17ª Vara Cível de Lisboa 19. 

 

1203º. 

BB, que detinha a maioria do capital social da “E..., S.A”, sociedade que, por sua 

vez, dominava o “H...”, convocou e foi realizada, em 4 de Janeiro de 2007, uma 

Assembleia-geral, presidida por SSSS e secretariada por HH na qual se decidiu a 

destituição de HHH como administrador único e a nomeação de BB para esse cargo 

bem como a mudança da morada da respectiva sede para a Av. ..., em Lisboa 20. 

 

1204º. 

Com essa Assembleia Geral, BB pretendia ter o domínio da H..., por via da E... e 

consequentemente, dominar a “CC”. 

 

1205º. 

Em 20 (e não, 27, como consta da acusação) de Janeiro de 2007, sem qualquer 

convocação para o efeito, foi realizada uma outra Assembleia Geral da qual resultou a 

destituição de BB como administrador e substituição por HHH bem como a alteração 

da morada da respectiva sede que passa para a Rua ..., em Lisboa (residência de 

BBBBB) 21. 

 

1206º. 

                                                           
19

 (Proc. 321/07.1TVLSB – Fls. 64 do Apenso 31-Z e decisão a fls. 33 do Apenso 31-AA) 

20
 (Acta nº. 56, a fls. 66 do Apenso 30-B)  

21
 (Fls. 3 a 7 do Apenso 30B) 
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Em consequência da venda dos títulos das acções acima referida, no dia 26 de 

Fevereiro de 2007, na sede da “CC/UNI” foi realizada uma Assembleia Geral 

Extraordinária de sócios, presidida por A...J...A...A..., na qualidade de representante da 

“A...” como sócio maioritário da “CC”, na qual se decidiu, por unanimidade dos 

sócios presentes – C...R..., S...P..., A...L..., H...F...X..., e A... - não só a destituição mas 

também a proibição de entrarem nas instalações da UNI, entre outros, de BB e C… 

C…. 

 

1207º. 

Nessa Assembleia, foi ainda deliberada a constituição de uma nova direcção da 

qual faziam parte 22: 

- A...da C...C... (Presidente do Conselho de Administração Executivo); 

- HHH (Vogal); 

- J...P... (Executivo) 

 

1208º. 

Para manterem BB e C...C... afastados da Universidade, HHH contratou um 

grupo de indivíduos, ligados a uma “claque do Sporting” que passaram a controlar as 

entradas e saídas de todos os alunos, professores, funcionários e outras entidades bem 

como a impedi-lo de ali entrar. 

 

1209º. 

Para além de BB e C...C..., aqueles tinham uma lista que continha o nome de 

outros, que também foram igualmente impedidos de entrar naquelas instalações. 

 

1210º. 

No dia 27 de Fevereiro de 2007, a “CC”, representada por BB e C...C... 

apresentaram uma providência cautelar, através da qual requereram a “restituição 

                                                           
22

 (Acta nº. 1/2007 a fls. 47 a 51 do Apenso 13-D) 
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provisória da posse” do imóvel, que foi indeferida por incompetência em razão da 

matéria 23.  

 

1211º. 

Processo nº 1056/07.0TVLSB 

No dia 7 de Março de 2007 e, com o mesmo objecto, foi instaurada outra 

providência cautelar que correu termos sob o nº. 1056/07.0TVLSB 24.  

 

1212º. 

A “H...”, representada por HH propõe contra a “CC” uma providência cautelar 

nominada de Suspensão de Deliberações Sociais, (conforme fls. 32 a 55 do Apenso 31 

D). 

 

1213º. 

No dia 20 de Março de 2007, em consequência de decisão favorável por parte do 

Tribunal, BB retoma a Universidade e destitui FFF. 

 

1214º. 

Em Agosto de 2007, na sequência da cessação dos contratos com a “A...” os 

referidos títulos são devolvidos e entregues à PJ. 

 

1215º. 

Por despacho de 2 de Agosto de 2007, Sua Excelência o Ministro da Ciência, 

Tecnologia e Ensino Superior determinou o encerramento compulsivo do 

estabelecimento de ensino superior “UNI”, de que é instituidora a “CC” 25.  

 

1216º a 1361º 
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(Não são objecto dos presentes autos) 

 

1362º. 

A...C...R...A..., companheira de C...M... figurava no registo como proprietária do 

veículo de matrícula …-ZT, marca BMW, modelo 745i. 

 

1363º. 

BB viu a oportunidade de se apropriar do valor do carro. 

 

1364º. 

Assim, BB acordou com C...M... a iria aquisição da viatura, pelo preço de € 

75.000,00 emitindo um cheque para data futura daí a três meses. 

 

1365º. 

(Não provado) 

 

1366º. 

Assim, em Junho de 2005, acordado o preço de € 75.000,00 (setenta e cinco mil 

euros), A… A… entregou a viatura a BB, contra a entrega de um cheque da conta n.º 

... Sintra e Litoral, da qual BB era titular. 

 

1367º. 

Sucede que, em 27 de Junho de 2005, BB solicitou à ... o cancelamento do 

aludido cheque, alegando o seu extravio. 

 

1368º. 

Apresentado o cheque a pagamento veio o mesmo a ser devolvido com a menção 

de “extravio”. 

 

1369º. 
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BB foi confrontado por C...M..., tendo alegado dificuldades monetárias e emitido 

novo cheque, datado de 30/10/2005, com o n.º ..., da conta supra identificada. 

 

1370º. 

Apresentado a pagamento em 31/10/2005, veio o cheque a ser também devolvido 

com a menção de “revogado por justa causa – extravio” 26. 

  

1371º. 

Com efeito, em 27 de Junho de 2005, BB havia igualmente já declarado o 

extravio deste cheque 27. 

 

1372º. 

Dois dias após a compra BB assinou e entregou a J...A...C..., seu motorista e 

irmão de RR, uma declaração de venda do veículo BMW.  

 

1373º. 

Declaração essa que J...A...C... entregou no stand “Auto …” para efectuar a venda 

daquela viatura por € 34.000,00 (trinta e quatro mil euros) 28. 

 

1374º. 

Efectuada a venda e na posse do cheque, emitido pela Auto …, J...A...C... 

entregou-o a BB que, por sua vez, o entregou a RR. 

 

1375º. 

Recebido o cheque, RR solicitou ao trintanário do hotel da Lapa, F...J...R...D..., 

local onde RR se encontrava hospedado, o seu levantamento, a troco de € 100,00 ou € 

200,00, o que este aceitou. 

                                                           
26

 (Fls. 4.093 do XIV Volume) 
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 (Fls. 11.530) 
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1376º. 

Assim, pelas 8.40 horas do dia 29 de Julho de 2005, F...D... dirigiu-se ao balcão 

do Banco onde procedeu ao levantamento em numerário do valor titulado por aquele 

cheque que entregou em numerário a RR, recebendo, como contrapartida, a prometida 

gorgeta. 

 

1377º. 

A...A... apenas procedeu à entrega do veículo com a matrícula …-ZT a BB em 

virtude de se ter convencido que o cheque que lhe fora entregue tinha provisão. 

 

1378º. 

BB agiu da forma descrita sem o conhecimento e contra a vontade de A...A... 

com intenção de obter, como obteve, benefício pecuniário indevido correspondente ao 

valor do veículo adquirido.  

 

1379º. 

Sabia ainda que dessa actividade resultaria, como resultou, uma diminuição no 

património de A...A..., em quantia equivalente ao valor do veículo entregue e cujo 

pagamento nunca foi efectuado, no montante de € 75.000,00. 

 

1380º. 

BB agiu deliberada, livre e conscientemente bem sabendo que a sua conduta era 

proibida e punida por lei. 

 

1381º. 

Mercedes Benz SLK …-ZA 

Em 8 de Outubro de 2004, a “M... – Aluguer e Comércio de Automóveis, S.A.” 

celebrou com a “CC”, representada além do mais por BB, um contrato de aluguer 

operacional de veículo automóvel sem condutor, com o nº. 2004.004149.01, tendo por 

objecto o veículo da marca Mercedes-Benz, modelo SLK Kompressor Automatic, 163 

CV, 2P, com a matrícula ...-ZA. 
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1382º. 

O prazo do contrato foi de 36 meses, com pagamento mensal de €1.291,48, no 

montante total de € 46.493,28, com início em 8 de Outubro de 2004 e termo em 7 de 

Outubro de 2007. 

 

1383º. 

A “CC” deixou de pagar as respectivas prestações, a partir de Julho de 2005, ou 

seja, quando ainda faltavam pagar € 36.161,44. 

 

1384º. 

RR exercia, à data, o cargo de director na “CC” e era vogal da respectiva 

Direcção. 

 

1385º. 

Enquanto funcionário da referida sociedade foi concedida a RR a utilização 

daquele veículo 29. 

 

1386º. 

Porém, a partir de 30 de Março de 2006, RR foi destituído da Direcção da “CC” 

e foi-lhe instaurado um processo disciplinar, na sequência do qual foi despedido, 

deixando de exercer qualquer do cargo para a referida sociedade. 

 

1387º. 

(Não provado) 

 

1388º a 1398º 

(Não são objecto destes autos) 

 

                                                         1399º. 

                                                           
29

 (Fls. 159 do Apenso 36 F) 



S. R. 
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 

2026 
 

Nuipc 12786/05.1TDLSB e Nuipc 787/06.7TDLSB 

“T...D..., S.A.” 

No dia 3 de Maio de 2004, BB, em representação da “CC” realizou com a 

“T...D...”, um contrato de empreitada, tendo por objecto a execução da “Empreitada de 

Remodelação e Beneficiação das Instalações Escolares, sitas no Bº Morro Bento”, em 

Luanda, Angola 30. 

 

     1400º. 

A “T...D...” emitiu e enviou à “CC” facturas, notas de débito , no valor de US 

Dollars 875.527,96, e de € 388,06. 31. 

 

1401º. 

Em data não apurada, mas anterior a Dezembro de 2004, GGGG assinou o 

cheque nº. ... da conta da “CC” nº. ...”. 

 

1402º. 

Para pagamento das referidas facturas e notas de débito, BB depois de 

preenchido o cheque com os elementos que dele constam, designadamente a data de 

15 de Outubro de 2005, o montante de € 575.530,05, e a beneficiária “T...D... SA”, 

assinou-o e entregou-o. 

 

1403º. 

Apresentado a pagamento em agência bancária desta cidade, o mesmo foi 

devolvido com a menção de falta de provisão em 19 de Outubro de 2005, conforme 

carimbo aposto no verso 32. 

 

1404º. 
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Ao subscrever e abrir mão do mencionado cheque, BB bem sabia que não 

dispunha na conta bancária de fundos suficientes para prover ao seu pagamento e que, 

assim, causava dano económico à ofendida. 

 

1405º. 

Com tal conduta BB provocou à ofendida um prejuízo de € 575.530,05, quantia 

que ainda não logrou receber apesar de já ter prestado o correspondente serviço. 

 

1406º. 

BB actuou deliberada, livre e conscientemente, bem sabendo que a conta sacada 

não dispunha de fundos bastantes para satisfazer o pagamento por aquele cheque 

ordenado. 

 

1407º. 

A  "CC – Sociedade Independente para o Desenvolvimento do Ensino Superior, 

S.A.”, pessoa colectiva nº …, com sede fiscal na Avenida ..., Lisboa, com o CAE  

80300, tem como objecto social o desenvolvimento do ensino superior universitário e 

politécnico, através da instituição de estabelecimentos – universidades e institutos 

politécnicos – e na prestação de serviços conexos. 

 

    1408º. 

Por força do exercício da sua actividade, encontrava-se tributada pelo Serviço de 

Finanças de Lisboa, sendo sujeito passivo de Imposto Sobre o Rendimento das 

Pessoas Colectivas (IRC), com redução de taxa 33 e enquadrada em IVA, no regime 

normal, com periodicidade trimestral desde 01.01.2000, estando sujeita ao regime pró-

rata, por desenvolver, simultaneamente, operações sujeitas a imposto e outras isentas 

pela natureza da actividade que desenvolvia 34. 

 

                                         1409º. 

                                                           
33

 (Art. 47º, do EBF) 

34
 (Artº. 9 do Cód do IVA) 
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No período compreendido entre Janeiro de 2003 a Dezembro de 2004 eram 

membros da Direcção da CC, BB e GGGG, os quais exerceram, efectivamente, em 

representação da CC, cargos directivos, e como tal (enquanto seus legais 

representantes), eram os únicos responsáveis por toda a actividade referente ao seu 

objecto, actuando sempre em nome e no interesse da mesma. 

       

            1410º. 

No exercício de 2003, a CC quando procedeu ao cálculo do imposto de IRC a 

pagar, não apurou o valor de € 734 842,40, respeitante à tributação autónoma, à taxa 

de 6%, e 70%, incidente sobre € 1 107 803,70, montante reportado a despesas não 

documentadas que abaixo se descriminam 35:  

Associação de estudantes, no montante de € 10 496,65 x 70% = € 7 347, 66 36 ; 

..., no montante de € 1 033 838,28 X 70% = € 723 686,60 37; 

Viagens BB, no montante de € 50 223,39 X 6% = € 3 013,40 38; 

Viagens e estadias (Prodep), no montante de € 9 127,74 X 6% = € 547,66 39; 

Viagens projecto “Entrust”, no montante de € 2 136,94 X 6% = € 128,22 40; 

Estadias, no montante de € 1 981,00 X 6% = € 118,86 41. 

 

    1411º. 

Com efeito, porque tais pagamentos não se encontram documentados, as 

despesas que lhe estão subjacentes assumem a natureza de despesas não 

documentadas, pelo que sobre tais valores incide a tributação acima referida.  

 

                                                           
35

 (Artº. 81º, nº 3, do CIRC) 

36
 (Fls. 60/61 do Relatório 68) 

37
 (Fls. 68 a 71 do Apenso 68) 

38
 (Fls. 79 e 80 do Apenso 68) 

39
 (Fls. 96 do Apenso 68) 

40
 (Fls. 96 do Apenso 68) 

41
 (Fls. 97 do Apenso 68) 
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     1412º. 

Dado que este valor não foi considerado no apuramento do imposto de IRC a 

entregar aos Cofres do Estado, relativamente ao exercício de 2003, apresenta-se em 

falta imposto de € 734 842,40. 

 

     1413º. 

Considerando que na declaração modelo 22 que a CC entregou relativa ao 

exercício em causa considerou um imposto no montante de € 13 292,44 reportado a 

despesas sujeitas a tributação autónoma, fica o prejuízo (imposto não liquidado) de € 

734.842,40, conforme resposta supra ao artº 1410º. 

     

          1414º e 1415º 

Ao não liquidar o IRC relativo às despesas não documentadas referidas no artº 

1410º, BB, em representação da CC, sabia que assim seria obtida uma vantagem 

patrimonial de € 734.842,40, que nessa mesma medida causava uma diminuição das 

receitas fiscais e consequente prejuízo para o Estado Português. 

   

                           1416º. 

Para o exercício da sua actividade tinha “CC” a trabalhar para si, diversos 

empregados, a quem procedeu ao pagamento de remunerações. 

 

                                                      1417º. 

                                         (Respondido a final) 

 

                                                     1418º.     

BB, em representação da “CC”, procedeu à retenção na fonte de IRS 

correspondente aos rendimentos de trabalho dependente e independente, pagos aos 

seus trabalhadores (categorias A e B), no período compreendido entre Dezembro de 

2003 a Novembro de 2004, no montante global de € 322 890,58 (€ 22 775,00 + € 300 

115,58) o qual não entregou no Cofres do Estado, nos seguintes montantes 42: 

                                                           
42

 (n.º 1 do Art.º 98º do CIRS) 
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[…] 

[…] 

                                                       1419º. 

No período compreendido, entre Abril de 2006 a Janeiro de 2007, eram membros 

da Direcção da CC, BB e HHH os quais exerceram, efectivamente, em representação 

da CC, nesse período, cargos directivos, e como tal (enquanto seus legais 

representantes), eram os únicos responsáveis por toda a actividade referente ao seu 

objecto, actuando sempre em nome e no interesse da mesma, exercendo de facto, a sua 

actividade. 

       

                                                             1420º. 

Durante o mencionado período e enquanto administradores da CC, BB e HHH 

decidiram apoderar-se de montantes pecuniários que deveriam entregar ao Estado, 

mercê do regime tributário instituído e relativos às quantias retidas a título de IRS 

correspondente aos rendimentos pagos aos seus trabalhadores. 

 

 

1421º. 

Na prossecução do referido objectivo, BB e HHH procederam à retenção na 

fonte de IRS correspondente aos rendimentos de trabalho dependente e independente, 

pagos aos seus trabalhadores (categorias A e B), no período compreendido entre Abril 

a Dezembro de 2006, no montante global de € 147.478,36 - valor que resulta da 

diferença entre a soma das guias entregues e soma das guias pagas (159 896,14 € - 12 

417,78 €) - o qual não entregaram no Cofres do Estado, nos seguintes montantes: 

 

[…]   

1422º. 

Ao agirem do modo descrito, BB e HHH actuaram de forma livre e deliberada, 

na qualidade de representantes legais da sociedade “CC” com o propósito concretizado 

de se apossarem dos montantes de imposto acima indicados  - liquidados a título de 

IRC e IRS - para proveito da sociedade que representavam e em cujo interesse agiam, 
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bem sabendo que os mesmos não lhes pertenciam e que a sua posição era a de 

assegurar, enquanto meros depositários, a sua detenção para ulterior entrega à 

Administração Fiscal, assim tendo lesado patrimonialmente o Estado e os 

contribuintes em geral.  

 

1423º a 1444º. 

(Não são objecto destes autos) 

 

                                                           1445º. 

A  "CCC – Sociedade de Administração de Propriedades, S.A.”, pessoa colectiva 

nº 500833869, com sede fiscal na Avenida ..., Lisboa, tem como objecto social a 

“compra, venda e administração de prédios rústicos e urbanos, compra e aluguer de 

equipamentos para a construção civil  e a actividade de empreiteiros de obras públicas  

e construção civil”. 

 

        1446º. 

Por força do exercício da sua actividade, encontrava-se tributada pelo Serviço de 

Finanças de Lisboa, sendo sujeito passivo de Imposto Sobre o Rendimento das 

Pessoas Colectivas (IRC). 

 

                                                         1447º. 

Nos exercícios de 2003 e 2004, eram membros da Administração da CCC, 

J...H...O..., como presidente do Conselho de Administração e R...M...M...de O..., 

administrador delegado, com funções na área comercial, administrativa e financeira, 

os quais exerceram, efectivamente, em representação da CCC no período acima 

referido, cargos directivos, e como tal (enquanto seus legais representantes), eram os 

únicos responsáveis por toda a actividade referente ao seu objecto, actuando sempre 

em nome e no interesse da mesma, exercendo de facto, a sua actividade. 

      

1448º. 

A CC emitiu a favor da CCC as facturas nºs 89, 90 e 25, as duas primeiras 

datadas de 23/12/2003 e a última de 29/06/2004, no valor de € 15 000,00; € 75 000,00 
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e € 75 000,00, respectivamente, que totalizaram o valor de € 165 000,00, reportadas a 

serviços de formação que a CC teria ministrado a funcionários da CCC. 

 

      1449º. 

                                              (Não provado) 

 

1450º a 1465º. 

(Não são objecto destes autos) 

  

                                                     1466º. 

 BB foi membro da direcção da CC, como vogal executivo, desde Outubro de 

1993 até 21 de Março de 2007, à excepção do período entre Setembro de 2005 e Março 

de 2006 que foi vogal sem funções executivas, sendo accionista da mesma. 

 

                                                     1467º. 

 

Durante esses anos, no período compreendido entre 2003 e 2006, BB declarou 

fiscalmente os seguintes valores, sendo que os rendimentos enquadrados na categoria A 

foram integralmente pagos pela CC com excepção do ano de 2005 em que estão 

incluídos € 18 000,00 pagos pela E...: 

[…] 

 

 

1468º. 

Nos períodos em causa, BB decidiu ocultar à Administração Fiscal factos que 

sabia ter obrigação de declarar e assim se eximir ao pagamento dos impostos devidos 

sobre os rendimentos auferidos. 

 

1469º. 

Com efeito, BB decidiu não declarar, nos anos de 2003 a 2006, o montante de 

€ 63 607,25 reportado à utilização do “plafond” disponível no cartão de crédito que 

lhe foi entregue pela CC a título de despesas de representação, que por não se 
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encontrarem documentalmente justificadas, constituem um acréscimo ao rendimento 

auferido e utilizado em proveito próprio, enquadrável na categoria A de IRS, como 

segue 43: 

 

2003: Valor de € 36.797,61. 

2004: Valor de € 15.985,61. 

2005: Valor de € 10.824,03. 

2006: Valor de € 0,00. 

 

1470º. 

Nas contas bancárias tituladas por BB, nos anos de 2003 a 2006, apurou-se um 

valor global creditado pela CC de € 15 935 978,18 e a débito de € 9 755 646,81 que 

resultou, em cada ano, num saldo credor a seu favor e utilizado por BB em proveito 

próprio, nos seguintes montantes: 

 

[…] 

 

(Conforme fls 8612 a 8697 Volume 31) 

 

1471º. 

(Conclusões de direito) 

 

1472º. 

 BB dispunha de uma conta corrente na CC onde eram lançadas despesas 

particulares apresentadas em caixa para pagamento para as quais não existem 

quaisquer documentos de suporte justificativos desses pagamentos, no total de € 12 

128,73 com referência ao ano de 2004 e € 23 614,56 no ano de 2005, que constituiu 

um rendimento a tributar em sede de IRS, enquadrado na categoria A, como 

complemento de salário. 

 

                                                           
43

 (art. 2º, nº3, al. d), do Cód. de IRS) 
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1473º. 

Com base nas declarações de rendimentos que BB apresentou reportada aos 

anos de 2003, 2004, 2005 e 2006, nas quais não declarou à administração fiscal todos 

os rendimentos auferidos e utilizados em proveito próprio, a administração tributária 

procedeu à liquidação do imposto que lhe conferiu o direito a reembolso de IRS, nos 

montantes de € 141,66 e € 191,53, nos anos de 2003 e 2004, respectivamente, que 

sabia indevido, e nos montantes de € 4 026,74 e € 1 430,19, nos anos de 2005 e 2006, 

respectivamente, de imposto liquidado e pago pelo mesmo. 

 

1474º. 

Assim, tendo em conta os rendimentos auferidos e não declarados por BB 

decorrentes da actividade que exerceu entre 2003 e 2006, procedeu-se ao apuramento 

da matéria tributável, tendo sido efectuadas as seguintes correcções técnicas que 

deram origem a liquidações adicionais de IRS, conforme quadro que segue: 

 

Ano 2003: 

Rendimento Bruto declarado: € 51.802,73. 

Correcções de Categoria A (cartões de crédito): € 36.797,61. 

Correcções de Categoria A (contas bancárias): € 2.503.241,04. 

Imposto calculado com base nas correcções adicionais: € 1.016.361,49. 

 

Ano 2004: 

Rendimento Bruto declarado: € 44.393,07. 

Correcções de Categoria A (cartões de crédito): € 15.985,61. 

Correcções de Categoria A (utilização de conta corrente): € 12.128,73. 

Correcções de Categoria A (contas bancárias): € 565.315,54. 

Imposto calculado com base nas correcções adicionais: € 237.180,43. 

 

Ano 2005: 

Rendimento Bruto declarado: € 54.000,00. 

Correcções de Categoria A (salários e despesas de representação): € 5.900,00. 

Correcções de Categoria A (cartões de crédito): € 10.824,03. 
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Correcções de Categoria A (utilização de conta corrente): € 23.614,56. 

Imposto calculado com base nas correcções adicionais: € 20.143,41. 

 

Ano 2006: 

Rendimento Bruto declarado: € 56.000,00. 

Correcções de Categoria A (salários e despesas de representação): € 16.900,00. 

Correcções de Categoria A (contas bancárias): € 63.877,74. 

Imposto calculado com base nas correcções adicionais: € 36.377,56. 

 

Que se traduziu numa vantagem patrimonial de: 

 

- € 1.016.503,15, (€ 1 016 361,49 + € 141,66 = € 1 016 503,15 reportando-se à 

soma do valor decorrente das correcções técnicas que deram origem a liquidação 

adicional de IRS e do valor do reembolso indevidamente  pago pela administração 

tributária), no ano 2003. 

 

- € 237.371,96 (€ 237 180,43 + € 191,53 = € 237 371,96 reportando-se à soma 

do valor decorrente das correcções técnicas que deram origem a liquidação adicional 

de IRS e do valor do reembolso indevidamente  pago pela administração tributária) no 

ano 2004. 

 

- € 16.116,67 (€ 20 143,41 - € 4 026,74 = € 16 116,67 reportando-se à dedução 

do valor decorrente do imposto pago pelo sujeito passivo e daquele que resultou das 

correcções técnicas que deram origem a liquidação adicional de IRS) no ano 2005. 

 

- € 33.947,17 (€ 35 377,56 - € 1430,19 = € 33 947,37 reportando-se à dedução 

do valor decorrente do imposto pago pelo sujeito passivo e daquele que resultou das 

correcções técnicas que deram origem a liquidação adicional de IRS) no ano 2006. 

 

1475º. 

Com as condutas acima referidas, BB obteve, nos anos de 2003, 2004, 2005 e 

2006 vantagens patrimoniais indevidas no montante global de € 1 303 939,15 que se 
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traduziram numa diminuição da matéria colectável de IRS, nos valores dos 

rendimentos que auferiu pela actividade profissional que exercia não contabilizados e 

consequentemente não declarados para efeitos fiscais nesse ano.  

 

                                              1476º. 

Com a sua conduta, BB logrou não efectuar o pagamento do imposto devido, no 

montante total de € 1 303 939,15, respeitante a IRS, valor total de que BB se apoderou 

não o entregando aos cofres do Estado a quem era devido. 

 

                                                         1477º 

BB entregou, no prazo, na respectiva Repartição de Finanças as declarações de 

IRS dos anos em acusa, mas não declarou na mesma os valores acima identificados e 

que auferiu no desempenho de funções enquanto trabalhador por conta de outrem, 

ocultando assim factos e valores que tinha a obrigação de declarar, agindo com a 

intenção de não proceder ao pagamento dos impostos devidos e obter vantagens 

patrimoniais indevidas à custa do Estado e de o prejudicar, bem sabendo que, dessa 

forma, provocaria uma diminuição das receitas tributárias. 

 

1478º. 

Como efectivamente conseguiu, obtendo, nos anos de 2003, 2004, 2005 e 2006 

em benefício próprio e em prejuízo do erário público, o valor global de € 1 303 

939,15. 

 

            1479º. 

Ao apoderar-se dos referidos valores no período acima mencionado agiu BB 

durante o lapso de tempo referenciado, reiterando sucessivamente os mesmos 

propósitos, que se foi revelando apto para atingir os seus fins e com o propósito 

concretizado de evitar que o Estado determinasse e controlasse a respectiva matéria 

tributável tendo em vista apossar dos mesmos sabendo que tais valores não lhe 

pertenciam e que actuava sem autorização e contra a vontade do Estado Português, 

causando-lhe, desse modo, os prejuízos patrimoniais acima mencionados. 
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1480º a 1513º. 

(Não são objecto dos presentes autos) 

 

1514º e 1515º 

BB e RR fizeram suas as quantias que obtiveram através das condutas atrás 

descritas e cientes da sua proveniência adquiriram para além de outros, pelo menos, os 

bens que, a seguir, se descrevem. Assim:  

 

Entre 1993 e 2005, BB adquiriu o seguinte património: 

 

1. Terreno e construção do imóvel sito na Quinta de ...; 

2. Apartamento sito na Rua ..., Lisboa 

3. Apartamento em Espanha 

4. Contrato promessa para aquisição de outro apartamento, sito na Expo-Sul, 

Lisboa 

5. Aquisição de acções e/ou quotas de sociedades que constitui ou já constituídas 

(CC, E..., V...F..., V...I..., I..., G...M...).  

 

1516º. 

Foi inscrito na titularidade da arguida por apresentação de 11 de Maio de 1994 o 

direito de propriedade de um prédio urbano, situado na Herdade …, composta de 

terreno de regadio destinado a cultura agrícola com 11.956 m2, com o valor de venda 

de 4.000.000$00 (quatro milhões de escudos) da qual foi aquele desanexado 44. 

 

1517º. 

Neste prédio – parcela desanexada - foi construída uma moradia com a área 

coberta de 389,35 m2, passando o prédio a ter natureza mista, com a área descoberta – 

parte rústica - de 1.000 m2, cuja licença de habitação foi obtida em 15 de Outubro de 

2001, tendo o valor patrimonial de € 145.913,00 45. 

                                                           
44

 (Fls. 681 a 687 do Apenso 37 – II Volume) 

45
 (Fls. 13.401 a 13.405 do 43º Volume) 
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1518º. 

 

No dia 12 de Outubro de 2000, BB juntamente com AA, com quem era, à data, 

casado, intervieram, em representação da filha de ambos, menor de idade, VV, como 

compradores na escritura de compra e venda de uma fracção autónoma designada pela 

letra “C”, ou seja, o rés-do-chão, Letra A, do prédio urbano, sito na Rua …, em 

Lisboa, adquirindo a respectiva propriedade, pagando o valor total de Esc. 

38.500.000$00 (€ 192.037,19), sem recurso a crédito bancário 46. 

 

1519º. 

BB preencheu, assinou e entregou à sociedade “C… – Empreendimentos 

Imobiliários, Lda”, representada por V...M...S...dos S... para pagamento os seguintes 

cheques 47: 

- Nº. ..., da conta nº. ..., no valor de Esc. 25.000.000$00 (€ 124.699,47) com data 

de 15 de Junho de 2000; 

- Nº. …, da conta nº. ..., no valor de Esc. 13.500.000$00 (€ 67.337,72) com data 

de 12 de Outubro de 2000. 

 

1520º. 

A conta acabada de referir foi provisionada com montantes provenientes da 

“CC” e de investidores – F…C… e J… J… O… 48. 

 

1521º. 

Donde, VV não entregou qualquer quantia monetária para o pagamento deste 

imóvel.  

 

                                                           
46

 (Fls. 12 a 16 do Apenso 69) 

47
 (Fls. Fls. 622 e 656 do Apenso I-C)  

48
 (Fls. 1 a 4 do Mapa 22 do Relatório Pericial nº. 3 apenso aos nuipc’s 83/06/140/06) 
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1522º. 

No dia 5 de Julho de 2002 BB juntamente com a arguida, com quem era, à data, 

casado, realizaram com a sociedade “A… sociedad Anonima de Gestión Imobiliaria”  

a escritura de compra e venda de uma fracção autónoma, sita em Islantilla, Espanha 

adquirindo a respectiva propriedade, pagando o valor total de € 108.783,19 49, com 

averbamento da cláusula 4ª da escritura de aquisição do imóvel, segundo a qual 

declararam para efeitos do artº 1723º c) do Código Civil Português, e 1324º n º 3 do 

Código Civil Espanhol, “que el imubles es un bien privativo de Doña … adquirido 

com dinero que procede de venta de imuebles y muebles de sus abuelos”. 

 

1523º. 

O pagamento foi realizado, sem recurso a crédito bancário, além do mais, através 

da transferência e da emissão do cheque da conta nº. ..., titulada por BB. Assim 50: 

- € 8.354,14 – tranferência bancária 

- € 93.141,72 – cheque bancário 

 

1524º.  

A conta acabada de referir foi provisionada, nomeadamente, com montantes 

provenientes da “CC”, de RR e do investidor, J… J… O…. 

 

1525º. 

No dia 6 de Maio de 2003, BB juntamente com a arguida, com quem era, à data, 

casado, realizaram um contrato-promessa de compra e venda com a sociedade “R… – 

Investimentos Imobiliários, Lda”, mais tarde e juntamente com a sociedade “V… – 

Investimentos Imobiliários, Lda”, incorporadas na sociedade “M… – Sociedade de 

Investimentos Imobiliários, Lda”, para aquisição de um apartamento sito na Expo Sul, 

em edifício denominado “L…M…”, pelo valor de € 1.197.114,95, depois reduzido por 

aditamento, para € 1.193.635,55 51. 

                                                           
49

 (Fls. 94 a 117 do Apenso 69) 

50
 (Fls. 3 do Mapa 23 do Relatório Pericial nº. 3 apenso ao nuipc 83/06) 

51
 (Fls. 26 a 47 do Apenso 69) 
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1526º e 1527º 

BB e a arguida, entre Maio de 2003 e Janeiro de 2005) pagaram a título de sinal  

€ 658.413,12 (€ 530.629,50 + € 38.000,00 + € 89.783,62). 

 

Da arguida: 

- 6/05/2003, cheque nº. ..., no valor de € 38.000,00 – (destino final “M...a”) 52. 

 

De BB: 

- 06/05/2003, cheque nº. ..., no valor de € 81.711,49 (destino final “M...a, Lda) 53. 

- 10/07/2003, cheque nº. ..., no valor de € 59.855,75 54 

- 10/10/2003, cheque nº. ..., no valor de € 59.855,75 (destino final “M...a, Lda) 55 

- 09/01/2004, cheque nº. ..., no valor de € 59.855,75 (destino final “M...a, Lda) 56 

- 22/04/2004, cheque nº. ..., no valor de € 89.783,62 (destino final “Valhermoso, 

Lda”) 57; 

- 26/07/2004, cheque nº. ..., no valor de € 89.783,62 58. 

- 08/10/2004, cheque nº. ..., no valor de € 89.783,62 59. 

 

De BBB: 

- 23/01/2005, cheque nº. ..., no valor de € 89.783,62, a favor da “R..., Lda” 60. 

                                                           
52

 (Fls. 242 e 245 do Apenso 69) 

53
 (Fls. 243 e 244 do Apenso 69 e fls. 6 do Mapa 22 do Relatório Pericial nº. 3 apenso aos 

nuipc’s 83/06-140/06) 

54
 (Fls. 239 do Apenso 69 e fls. 20 do Mapa 22 do Relatório Pericial nº. 3) 

55
 (Fls. 235 e 236 do Apenso 69) 
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As contas acabadas de referir na ... e F… foram provisionadas com montantes 

provenientes da “CC”, da “CCC” e de investidores - CC, R...C..., J...P...L..., F...C... 61. 

 

1528º e 1529º * 

Em 2005, BB, a arguida e HH cientes da proveniência ilícita dos montantes 

utilizados por BB na aquisição da fracção autónoma ..., da fracção autónoma situada 

em Isla Antilla (Espanha), e da celebração do contrato-promessa com a R..., decidiram 

criar uma sociedade para quem seria transmitida a propriedade dos restantes bens 

imóveis de BB e da arguida, designadamente a casa de ... e as fracções que BB havia 

recebido dos avós, de forma a ocultarem estes bens à execução dos credores. 

 

1530º. 

Em 19 de Dezembro de 2005 foi constituída a sociedade “I... – Sociedade 

Imobiliária, S.A” com o capital social de € 50.000,00, representado por 10.000 acções 

com o valor nominal de € 5,00/cada uma, subscrito pelos accionistas e da forma que se 

indica: 

- HH – 9.900 acções; 

- V...B...de A... – 25 acções; 

- C… E… – 25 acções; 

- J… Q… – 25 acções; 

- M… D… S… – 25 acções. 

 

1531º. 

Sendo indicado como objecto social “a aquisição de prédios e a revenda dos 

adquiridos para esse fim; a gestão de património imobiliário próprio ou alheio; a 

promoção e construção imobiliária ….”. 

 

1532º. 
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E, nomeado, como administrador único, HH 62. 

 

1533º. 

(Já respondido pelo que consta das respostas supra aos artigos 1530º a 1532º)  

 

1534º. 

(Provado o que consta das respostas aos artigos 1528º,1529º e 1535º) 

 

1535º. 

No mesmo dia, 19 de Dezembro de 2005, foi realizada a escritura de compra e 

venda, através da qual, HH, como administrador único da sociedade “I...” comprou a 

BB e à arguida “o prédio misto, sito em ..., descrito na Conservatória do Registo 

Predial de Benavente, sob o número  oitocentos e oitenta da mesma freguesia, inscrito 

na respectiva matriz predial rústica sob o artigo 24 Secção H-H1 e na matriz predial 

urbana sob o artigo 2243” 63 

 

1536º. 

Fizeram constar daquela escritura que da “I...” os vendedores receberam € 

145.913,00, o que sabiam não ser verdade, nada tendo recebido 64. 

 

1537º. 

E, também no mesmo dia, foi realizada a escritura de compra e venda, através da 

qual, HH, como administrador único da mesma sociedade “I...” comprou a BB com 

consentimento da arguida, as seguintes fracções” 65: 

 

                                                           
62
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63
 (Fls 13.402 a 13.405 do 43º Volume) 

64
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a) “Metade da fracção autónoma designada pela letra “I”, correspondente ao 

quarto andar direito (e não, esquerdo, como se diz na acusação) do prédio urbano sito 

na Avenida ..., nº. 99, 99-A e 99-B…”; 

b) “Metade da fracção autónoma designada pela letra “J”, correspondente ao 

quarto andar esquerdo (e não, direito, como se diz na acusação) do prédio urbano sito 

na Avenida ..., nº. 99, 99-A e 99-B…”; 

c) “O prédio urbano sito na Rua …, concelho de Cascais, descrito na 1ª 

Conservatória do Registo Predial de Cascais, sob o nº. 2.083, inscrito na matriz predial 

urbana sob o artigo 2603. 

 

1538º. 

Fizeram constar daquela escritura que a “I...” pagou ao vendedor (BB) 17.070,94 

euros por conta do preço devido pela 1ª fracção, o que não aconteceu, não tendo este 

nada recebido 66. 

 

1539º. 

BB, a arguida e HH sabiam serem os cartórios notariais organismos destinados a 

dar forma legal aos contratos acabados de descrever. 

 

1540º. 

(Não provado) 

 

1541º. 

Mais tarde, após a intervenção da PJ e depois de decretada a prisão preventiva de 

BB, ou seja, em meados de Abril 2007, HH, recebeu instruções que aceitou, sendo 

substituído por BB que passou a administrador único da “I...”. 

 

1542º. 

(Não provado) 

 

                                                           
66

 (Fls. 1 a 4 do Apenso 6E) 



S. R. 
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 

2044 
 

1543º. 

HH constituiu aquela sociedade e depois simulou, juntamente com a arguida e 

BB, a compra da casa de ...  para a subtraírem à execução dos credores, o que todos 

quiseram. 

 

1544º. 

(Conclusivo) 

 

1545º. 

(Já respondido à matéria dos artigos 1542º e 1543º) 

 

                                                         1546º. 

                                                 (Não provado) 

 

1547º. 

BB e a arguida decidiram vender património e revogar o contrato-promessa 

realizado com a “R.../M…” relativamente à aquisição do imóvel do designado edifício 

“L…M…”, aquisições efectuadas com verbas ilicitamente obtidas por BB. 

 

1548º. 

Abriram uma conta bancária na qual pudessem vir a ser depositadas as 

importâncias obtidas da venda de património e revogação do contrato-promessa. 

 

1549º. 

Para tanto a arguida contactou a sua irmã JJ, que acedeu em abrir uma conta 

bancária para esse efeito. 

 

1550º. 

Assim, JJ, no dia 13 de Dezembro de 2005, abriu, como úncia titular, uma conta 

bancária no Banco .... 

 

1551º. 
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Porém era por ordem da arguida que ali eram depositadas quantias monetárias, 

bem como era por ordem da mesma que JJ determinava a realização de transferências 

e/ou preenchia, assinava e entregava cheques para pagamentos. 

 

1552º e 1553º 

Nessa sequência, as quantias provenientes da resolução do contrato-promessa 

relativo ao empreendimento “L...M...” bem como da venda do imóvel sito em Espanha 

vão ser canalizadas para a aquela conta bancária. 

 

Assim, em Janeiro de 2006 BB e AA iniciaram os contactos com os legais 

representantes da sociedade “M...”, os quais terminaram em 7 de Abril de 2006 com a 

realização de um “Acordo de Revogação de Contrato Promessa”, nos termos do qual a 

sociedade “M...” acordou devolver, o total de € 758.172,82, sendo 67: 

 

- € 658.413,22 que tinha recebido a título de sinal e de todas as quantias 

entregues; 

- € 99.759,60, a título de compensação. 

 

1554º. 

Através do mesmo contrato a “M...”, autorizou BB e a arguida a cederem o 

crédito a JJ68. 

 

1555º. 

(Não provado) 

 

1556º. 

- No dia 10 de Abril de 2006, o legal representante da sociedade “M...a”, 

preencheu, assinou e entregou o cheque nº. ..., no valor de € 75.817,20, a favor de JJ 69; 
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- No dia 29 de Junho de 2006, o legal representante da sociedade “M...”, 

preencheu, assinou e entregou o cheque nº. ..., no valor de € 97.479,36, a favor de AA 

70. 

 

1557º. 

Os cheques acabados de identificar foram depositados na aludida conta bancária 

aberta em nome de JJ. 

 

1558º. 

No dia 7 de Agosto de 2006 foi depositado na conta de JJ, o montante de € 

227.348,84, com origem em M.P.Y.C.A. de Huelva e Sevilha, proveniente da venda 

do imóvel sito em Islantilla, Espanha 71. 

 

1559º e 1560º 

Com parte desse produto, no dia 10 de Outubro de 2006, AA adquiriu à “Motor 

Park” um veículo Jeep, modelo Grand Cherokee, com a matrícula ...-CF-..., mas que 

fez registar em nome do seu pai, II, no montante de € 69.013,26 72. 

Desse montante € 50.013,26 foram pagos àquela sociedade através de 

transferência bancária realizada por JJ 73, realizada por ordem da arguida nos termos 

descritos supra na resposta ao artº 1551º 

 

1561º. 

Veículo que veio a ser apreendido à ordem destes autos. 
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1562º. 

Para além desse veículo foram também apreendidos, à ordem destes autos, os 

montantes resultantes do acordo acima referido e cujas quantias ainda não tinham dado 

entrada na conta bancária de  JJ. 

 

1563º. 

BB e a arguida praticaram as descritas condutas, de forma deliberada, livre e 

conscientemente, cientes da proveniência ilícita das quantias monetárias obtidas por 

BB e que este ao utilizá-las na aquisição do aludido imóvel sito em Espanha e na 

celebração do aludido contrato-promessa as introduzia no mercado económico 

financeiro como meio de melhor desfrutar das vantagens económicas conferidas pela 

sua posse. 

 

1564º. * 

E a arguida, com ajuda da irmã  JJ, ao fazer depositar na sua conta bancária, o 

produto da venda dos imóveis bem como o resultante da revogação do contrato-

promessa, introduzia tais quantias, de novo, no giro comercial, sempre com o intutito 

de  esconder a quem pertenciam aquelas verbas e consequentemente obstar à detecção, 

confisco e perda das mesmas por parte das autoridades judiciárias.  

 

1565º a 1592º. 

(Não são objecto dos presentes autos) 

 

1593º. 

BB e RR agiram sempre de comum acordo, em execução de um plano por eles 

previamente traçado, com vista a alcançarem avultados ganhos de natureza económica, 

que sabiam não lhes serem devidos. 

 

1594º. 

(Não provado) 
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1595º. 

(Não provado) 

 

1596º. 

(Não provado) 

 

1597º. 

(Não provado) 

 

1598º. 

GGGG representou a “CC” em todas as escrituras públicas referentes de 

aumento do capital social da sociedade e realizadas nos dias 28 de Fevereiro de 1994, 

21 de Dezembro de 1994, 28 de Dezembro de 1995, 18 de Junho de 1996, 16 de 

Dezembro de 1998 e 17 de Outubro de 2001, das quais consta que os reforços do 

capital tinham sido realizados em dinheiro, por entradas na Caixa Social, com 

excepção desta última escritura (17 de Outubro de 2001) em que parte do aumento do 

capital seria realizado no prazo de 5 (cinco) anos. 

 

1599º. 

Parte desse capital não foi realizada - parte foi realizada através de entrega de 

cheques e outra parte ainda foi realizada através de transferências meramente 

contabilisticas, algumas correspondentes à conversão de créditos laborais em capital, 

outras correspondentes à conversão de dívidas (de rendas) em capital, e, outras ainda, 

por por entradas em espécie por imóvel – conforme respostas aos artigos 143º, 145º, 

153º, 155º, 158º, 161º, 164º, 166º, 177º a 180º, 182º a 183º, 184º, 186º, 188º. 190º a 

194º, 217º a 219º, 223º a 225º, 227º a 229º. 

 

1600º. 

Por outro lado, a realização de capital social quer por entradas em espécie 

(imóveis) quer por conversão de dívidas (de salários ou outras) não foi precedida por 

um relatório, realizado por um ROC independente que verificasse esse valor e 

certificasse as dívidas, o que nunca foi feito. 
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1601º. 

Bem sabendo que, dessa forma, debilitavam a credibilidade das pessoas, em 

geral, quanto à exactidão merecidas pelo narrado nas ditas escrituras. 

 

1602º. 

Pondo em causa a fé pública dos actos notariais, conscientes de estarem a 

prejudicar o Estado e a sociedade, o que quiseram. 

 

1603º. 

BB, incumbido da gestão financeira, abriu conjuntamente com GGGG várias 

contas bancárias tituladas pela “CC” e movimentadas por ambos. 

 

1604º. 

BB abriu ainda várias contas bancárias tituladas por si próprio que utilizou.  

 

1605º. 

Foram ainda utilizadas outras contas bancárias, tituladas por sociedades que BB 

dominava – “V...F...” e “V...I...s”, “C… T…”, contas de familiares – BBB, contas de 

funcionários da “CC” e que com ele e com FFF tinham uma relação de grande 

proximidade – EEE e DDD, contas de RR e sociedade que este dominava – “Fal”, 

contas de FFF e sociedade que domina – “C...”, de familiares – EE (ex-mulher de 

FFF) e também – três contas da ..., abertas e utilizadas à revelia e com o 

desconhecimento dos seus titulares – BBBBB, EE e BB.  

 

1606º. 

Entre 1997 e Dezembro de 2004, BB, co-titular de todas as contas bancárias da 

“CC”, com o conhecimento e concordância de RR, iniciou um “roulement”/rotação de 

cheques através da emissão diária de cheques da “CC” provocou movimentos 

constantes de dinheiro entre as várias contas, havendo montantes que entraram numa 

conta e no mesmo dia saíram para outra e desta para outra conta e, às vezes, 

regressaram à mesma.  
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1607º. 

Através da rotação do mesmo dinheiro entre as várias contas (BB) criava a ilusão 

de haver muito dinheiro em movimento pressupondo um negócio em expansão e 

dinâmico ao mesmo tempo que confundia as diversas origens do mesmo.  

 

1608º. 

Nessa tarefa (BB) foi sempre apoiado por DDD e EEE que procediam à 

conferência das contas bancárias, fazendo o controlo dos levantamentos, depósitos 

efectuados bem como das contas a descoberto, e, por via das indicações dadas, 

procediam a um cruzamento sistemático de cheques, destinados a cobrir os saldos 

negativos e em simultâneo criavam a convicção de haver muito dinheiro em 

movimento. 

 

1609º e 1610º. 

Por norma, o dinheiro saía das contas da “CC” para outras contas da “CC” e 

depois destas para as contas de BB e de DDD, e destas últimas para outras contas 

bancárias, excepto para as de GGGG. 

As contas de BB e de DDD confundiram a autonomia patrimonial da sociedade 

com a dos seus representantes e directores. 

 

1611º e 1612º. 

Nesse vaivém de quantias monetárias, que saíram das contas bancárias da “CC” 

para as contas bancárias de BB e de DDD e para as outras contas bancárias e, destas, 

novamente, para as contas da “CC”, verifica-se que: 

 Ficaram sempre nessas contas quantias monetárias pertencentes à “CC”; 

As devoluções foram sempre inferiores aos montantes aí creditados; 

E as maiores diferenças entre o recebido e o que foi devolvido registaram-se nas 

contas bancárias de BB. 

Através desta movimentação entre contas bancárias e porque tais saídas de 

contas tituladas pela “CC” eram superiores aos totais nela entrados, BB, RR ,DDD e 
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EEE, fizeram suas as quantias pertencentes à “CC”, bem sabendo que lhes não 

pertenciam, nem lhes eram devidas e que agiam contra a vontade dos daquela. 

 

1613º. 

Para além disso, BB e FFF fizeram a “CC” pagar despesas particulares de cada 

um, bem sabendo que estavam a utilizar, como se fosse seu, dinheiro que não lhes 

pertencia e que o faziam contra a sociedade – conforme as respostas supra aos artigos 

372º a 407º. 

  

1614º. 

Face à escassez de receitas da “CC” que proporcionassem a pretendida 

movimentação entre as contas bancárias, BB e RR contraíram empréstimos junto do 

..., ..., Caixa Geral de Depósitos e ..., tendo para o efeito constituído garantias que 

sabiam não corresponder à verdade mas que foram aptas a ser tomadas por verdadeiras 

– conforme respostas supra aos artigos 407º-A a 734º.  

 

1615º. 

Assim EEE, DDD e terceiros, cuja identidade não se apurou, escreveram com o 

seu próprio punho, as assinaturas de EE, GGGG, M...C...L..., GGGGG, BB, BBBBB, 

FF e AA em contratos, procurações, livranças, actas, registo de hipotecas e fichas de 

aberturas de contas bancárias como se das dos próprios se tratassem, e SSSS usou a 

procuração referida nos artigos 416º a 418º nos termos e para os efeitos aí descritos.  

 

1616º. 

Também BB e FFF escreveram com o seu próprio punho as assinaturas de 

GGGGG e de EE, respectivamente em actas da “C...” como se das dos próprios se 

tratassem – conforme relatório de exames periciais à letra a fls 531 a 547 do II Volume 

do Apenso 57.  

 

1617º. 

Por sua vez F...C... e A...P...S..., à data Ajudante Principal e de Segunda 

Ajudante, repectivamente no 15º Cartório Notarial de Lisboa elaboraram as 
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procurações nas quais depois de assinadas, nos termos referidos na resposta ao artº 

1615º supra, reconheceram presencialmente tais assinaturas, bem sabendo que não 

tinham sido realizadas pelas pessoas a que se referiam nem feitas nas suas presenças, 

bem como certificaram documentos, sem que lhes tivessem sido exibidos os originais, 

cujos conteúdos não correspondiam à verdade. 

 

1618º. 

A...P...S... também reconheceu a assinatura de BB e de N...M...N...G..., 

realizadas por terceiro mas como se da dos próprios se tratassem, constante de 

documentos que RR entregou na Ordem dos Advogados. 

 

1619º. 

Sabiam ainda que, dessa forma, debilitavam a credibilidade das pessoas, em 

geral, quanto à genuidade e exactidão merecidas pelo narrado nos ditos documentos e 

à autenticidade das assinaturas que dos mesmos constavam. 

 

1620º. 

Pondo em causa a fé pública dos actos notariais, conscientes de estarem a 

prejudicar o Estado, os ofendidos e terceiros, o que quiseram. 

 

1621º. 

RR, sempre com o conhecimento e consentimento de BB entregava-lhes 

dinheiro, oferecia-lhes almoços, jantares e prendas, nomeadamente, telemóveis, 

vantagens essas que não lhes eram devidas. 

 

1622º e 1623º. 

F...C... e A...P...S... agiram sempre fazendo uso do cargo público que exerciam 

com intenção de obterem aquelas vantagens que bem sabiam não lhes serem devidas, o 

que conseguiram, violando os deveres inerentes às funções que desempenhavam, 

designadamente, os deveres de isenção, de probidade e de lealdade, pondo em causa o 

prestígio e as funções de garantia atribuídas aos Cartórios Notariais, quebrando de 
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forma irreversível a relação de confiança que mereciam e que é essencial para o 

exercício das atribuições que lhes estavam conferidas, o que fizeram em seu benefício. 

 

1624º. 

Por seu turno, BB e RR tinham perfeito conhecimento das funções 

desempenhadas por aquelas, agindo com a intenção de obter, como obtiveram, 

benefícios a que não tinham direito e, para esse efeito, conseguiram que F...C... e 

A...M...P...S..., a troco daquelas vantagens, violassem os deveres que sobre elas 

recaíam, designadamente, reconhecendo factos e assinaturas, de documentos oficiais, 

que não correspondiam à verdade. 

 

1625º 1627º 

Também P...D..., à data, professor na “CC” e, na qualidade de advogado 

certificou documentos, nomeadamente actas de sociedades, cujo conteúdo não 

correspondia ao original. 

Bem sabendo que tais certificações conferiam autenticidade ao respectivo 

conteúdo – conforme as respostas aos artigos 512º a 520º. 

E que com a sua actuação pôs em causa a fé pública da certificação de actos feita 

por Advogado, como foi o caso, consciente de estar a prejudicar o Estado, terceiros e a 

“C...”, o que quis. 

 

1628º. 

Com esses documentos BB, RR e SSSS e F...C..., através de escritura pública, 

realizada por esta última compraram e registaram em nome da “CC” um imóvel, sito 

na Cruz Quebrada pertencente a EE, o que foi feito sem o conhecimento e contra a sua 

vontade.  

 

1629º e 1630º 

Depois disso, RR, BB, SSSS, DDD e EEE utilizavam esses documentos, 

acabados de descrever junto das instituições de crédito, bem como deram de garantia o 

acima aludido imóvel e outros imóveis, as quais acreditando na sua veracidade, 

concediam-lhes financiamentos bancários, cujos montantes eram creditados nas contas 
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bancárias “CC”, em prejuízo dos bancos e dos donos dos imóveis dados de garantia 

que não sabiam nem tinham autorizado a respectiva oneração - conforme respostas 

supra aos artigos 407º-A a 734º. 

 

1631º e 1632º. 

Por sua vez, BB utilizou também documentos obtidos nos moldes acabados de 

descrever junto da ..., dando de garantia imóveis, que total ou parcialmente lhe não 

pertenciam sem autorização dos donos, a qual (...) convencida da sua veracidade, lhe 

concedeu financiamentos que integrou no seu próprio património, o que fez, em 

prejuízo da ... e de GGGGG, BB, BBB e AA que não o sabiam nem o tinham 

autorizado. 

 

1633º e 1634º. 

H...F... e R...A... permitiram o pagamento de quantias tituladas por cheques, sem 

que a conta estivesse devidamente provisionada, deixando, dessa forma, ultrapassar os 

“plafonds” sem cobertura, cujos montantes estavam autorizados. 

E, sabendo da situação em termos financeiros, vivida pela “CC”, ajudaram a 

criar contas bancárias, tituladas por EE, BBBBB e BB, que as desconheciam, após o 

que, concederam créditos, como se fossem os próprios a requerê-los, bem sabendo que 

tal não correspondia à verdade. 

 

1635º e 1636º. 

Para além disso, à revelia da direcção da ...S forjaram uma garantia bancária, a 

qual sabiam que não reunia as condições necessárias para ser utilizada, como foi, bem 

sabendo que os representantes da “CC” iriam entregá-la, como entregaram, aos 

representantes da “F...”, P...C...A... e A...A..., os quais convencidos da sua genuidade a 

aceitaram e, consequentemente, realizaram com aquela sociedade o contrato de 

arrendamento do qual tal garantia era pressuposto para a respectiva concretização. 

 

1637º. 

BB e RR actuaram sempre com o propósito de obterem ganho ilícito para si 

próprios e para a “CC”, conseguindo a realização daquele contrato, cuja falta de 
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pagamento do arrendamento não estava, como devia, garantido, bem sabendo que 

dessa actuação poderia resultar, como resultou, um prejuízo para a “F...”, no valor de € 

875.000,00, correspondente a um ano de rendas que não foram pagas. 

 

1638º. 

H...F... e R...A... agiram fazerendo uso dos cargos que exerciam na ... para 

obterem, como obtiveram, benefícios patrimoniais que não lhes eram devidos. 

 

1639º. 

Violaram os deveres de isenção, probidade e lealdade que sobre eles recaíam, a 

troco de vantagens económicas que não lhes deram devidas, recebendo dinheiro, cujo 

montante não se apurou, almoços e jantares em hotéis “Hotel da Lapa”, “Carlton” e 

restaurante “Bica do Sapato”, assistiram a jogos de futebol sem qualquer custo, através 

do uso do camarote que RR possuía no “Sporting”  e R...A.... ainda, no dia 9 de Março 

de 2004, usufruiu de uma viagem de avião para Manchester, onde assistiu ao jogo 

Manchester/FCP, tudo no valor de € 445,00 74. 

 

1640º. 

BB e RR actuaram com a intenção de obterem benefícios não devidos e para 

isso, conseguiram que H...F... e R...A..., a troco daquelas vantagens, violassem os 

deveres que sobre eles recaíam, atentando contra a confiança e lealdade exigíveis aos 

trabalhadores em causa e necessárias ao correcto funcionamento da visada instituição 

bancária. 

 

1641º. 

Entre Janeiro de 1997 e Dezembro de 2006 BB através dos movimentos 

bancários que executaram ou mandaram executar, fez sair das contas bancárias da 

“CC” para outras contas bancárias os valores referidos nos artigos 357º, 1174º e 1175º 

supra, no total de € 18.681.303,50 até ao dia 6 de Janeiro de 2006, e depois disso  até 

                                                           
74
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31 de Dezembro de 2006 mais ,€ 208.755,36, perfazendo assim as saídas o total final 

de € 18.890,068,86. 

 

1642º. 

BB também fez pagar com valores saídos da “CC” despesas particulares que por 

ela não deviam ter sido suportados”.  

 

1643º. 

As quantias monetárias que BB fazia reentrar na “CC”, parte das quais 

resultantes das que previamente retirara daquela sociedade e outras que entretanto 

recebera dos investidores em aplicações financeiras, eram registadas 

contabilisticamente sob instruções suas na conta (26.28.101), como se de empréstimos 

de sócio à sociedade se tratassem. 

 

1644º. 

Do mesmo modo, também as quantias provenientes de FFF, RR, DDD 

reentradas na “CC” foram contabilisticamente registadas, sob instruções de BB, na 

mesma conta. 

 

1645º. 

Tais contas de suprimentos mantinham-se quase sempre saldo contabilístico 

credor da “CC”.  

 

1646º. 

E, para justificar saídas para BB, DDD contabilizou ou determinou a 

contabilização de parte das saídas, através de facturas, fabricadas para o efeito, entre 

elas, as facturas nºs. 8 e 17 da “CC”, no valor de € 353.074,09 e € 145.893,40, 

respectivamente, as quais não corresponderam à prestação de qualquer serviço bem 

como através da criação da conta “...”, como se uma dívida à “CC” no valor de € 

3.040.000,00 se tratasse. 

  

1647º a 1650º. * 
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Para obterem os meios financeiros que pretendiam BB e RR, invocando as 

elevadas rentabilidades proporcionadas por aplicações financeiras a fazer, via Private 

Banking, na Societé Financiére ..., numa denominada Operação Monique, e a 

inexistência de riscos em tais operações, convenceram os ofendidos M…F…L…, 

F...C..., RRR, A...A..., SSS, TTT, R...F...C..., J...L...C..., CC, UUUUU e GG, a 

entregar-lhes valores monetários para serem aplicadas naquelas aplicações. 

 

BB e RR, contrariamente ao que fizeram crer aos ofendidos, visavam apenas a 

obtenção de meios financeiros que utilizaram  na forma referida supra no artº 742º, 

bem sabendo que as rentabilidades prometidas, e nos prazos indicados nas declarações 

emitidas, os mantinham no convencimento de que as entregas por eles, investidores 

angariados, feitas tinham sido efectivamente aplicadas no fim prometido e com o 

sucesso assegurado, o que os levava, a solicitação de BB e de RR, a reinvestir os 

montantes inicialmente entregues e mesmo a afectuar novas entregas.  

 

Agiram de comum acordo, deliberada, livre e conscientemente, querendo fazer 

suas, como fizeram, as quantias que receberam dos ofendidos M...F...L..., F...C..., 

RRR, A...A..., SSS, TTT, R...C..., J...L...C..., CC, UUUUU e GG, nos seguintes 

montantes: 

 

M...F...L..., teve prejuízo de 150.000,00 €, (posteriormente reduzido com o 

recebimento de 41.695,00 € através de cheques de BBB, ficando o prejuízo reduzido 

ao montante total de 108.305,00 euros - conforme resposta ao artº 777º); 

 

F...C... ficou prejudicado na parcela que do montante de 520.000,00 euros - 

referido na resposta aos artigo 803º supra - correspondente a quantia ou quantias 

entregues como entradas para aplicações financeiras; 

 

RRR foi prejudicado em 150.000,00 euros, (tendo posteriormente recebido 

75.000,00 € em prestações após acordo de pagamento com HH, o qual não foi 

integralmente cumprido, ficando assim prejudicado em 75.000.00 € - conforme 

resposta ao artº 811º supra); 
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SSS não recebeu os montantes entregues a título de capital, mas após acordo de 

pagamentos com HH recebeu vários cheques emitidos por BBB, tendo ficado 

finalmente prejudicado em 10.000,00 euros – conforme resposta ao artº 837º supra; 

 

TTT não recebeu os montantes entregues a título de capital, sendo o seu prejuízo 

de 81.250,00 euros – conforme resposta ao artº 843º supra; 

 

R...F...C... não recebeu os montantes entregues a título de capital, sendo o seu 

prejuízo de 87.500,00 euros - conforme resposta ao artº 856º supra; 

 

J...L...C... não recebeu os montantes entregues a título de capital, sendo o seu 

prejuízo de 412.500,00 euros – conforme resposta ao artº 876º supra; 

 

NN foi prejudicada na parcela do montante de 587.500,00 €, correspondente às 

quantias iniciais entregues como entradas, a título de capital, para aplicações 

financeiras, as quais não recebeu – conforme resposta ao artº 885º supra; 

 

UUUUU não recebeu os montantes entregues a título de capital, sendo seu 

prejuízo de 488.975,20 euros – conforme resposta ao artº 909º supra; 

 

GG não recebeu os montantes entregues a título de capital, sendo o seu prejuízo 

de 190.000,00 euros – conforme resposta ao artº 925º supra; 

 

BB e RR na posse das quantias entregues por cada investidor procediam à 

utilização de parte dessas quantias em proveito próprio, entregavam outra parte dessas 

quantias aos investidores angariados, nos prazos e como se fosse a rentabilidade 

prometida nas declarações que emitiam, supra referidas, e ainda uma outra parte 

dessas quantias dava entrada na “CC” através da conta 26, como se de suprimentos se 

tratasse. 
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Por outro lado BB e RR iam angariando novos investidores para, com as 

respectivas entregas, poderem assegurar a continuação da actividade, através das 

entregas aos investidores já angariados, quer das quantias inicialmente por estes 

entregues, quer das quantias aos mesmos entregues como se de rentabilidades se 

tratassem 

 

1651º. 

(Não provado) 

 

1652º. 

Em 2002/2003 e tal como referido nas respostas aos artigos 1045º e 1047º supra, 

BB, RR e FFF conheceram UUUUU e GG, este último então Ministro da Educação da 

República Popular de …, e decidiram criar em … uma parceria com vista à criação de 

uma universidade e por via dela a obtenção de receitas.  

 

1653º. 

RR e BB quiseram demonstrar uma dimensão financeira que a “CC” não tinha, o 

que conseguiram fazendo crer que eram os accionistas maioritários da “CC” através da 

formalização dos contratos referidos nas respostas aos artigos 1054º, 1064º e 1066º, e 

fabricando a garantia bancária referida nas respostas aos artigos 1067º e seguintes, que 

usaram da forma e para os fins ali descritos. 

 

1654º. 

RR, com conhecimento e concordância de BB, cientes das razões e forma como 

tinham sido produzidos tais documentos (contratos e garantia bancária) com 

fundamento nos mesmos, formalizou a venda de acções da “CC” à ..., representada por 

GGGG e UUUUU., conforme descrito nas respostas aos artigos 1064º a 1066º, 

recebendo a quantia de 469.976,60 euros, referida na resposta ao artigo 1065º, que fez 

sua. 

 

1655º. 
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E para convencerem os compradores de que haviam efectivamente adquirido as 

acções objecto dos contratos já referidos RR, BB e SSSS produziram certificados de 

acções correspondentes ao número de títulos ali (nos contratos) transaccionados, nos 

termos descritos na resposta ao artº 1095º. 

 

1656º. 

Os quais foram assinados por BB e GGGG na qualidade de membros da 

Direcção da “CC”, Presidente a vogal executivo, o que à data da produção de tais 

títulos não correspondia à verdade. 

 

1657º. 

Neste contexto foi eleita uma nova direcção da “CC”, na qual M…de L…B…, 

tia dos referidos C… e UUUUU, - como descrito na resposta ao artº 1114º supra - 

representava os interesses Angolanos. 

 

1658º. 

Nesta nova direcção BB foi nomeado vogal, deixando de ter poder executivo e 

por isso de gerir as contas bancárias da “CC”, o que o impediu de continuar a fazer 

sair quantias monetárias daquela sociedade em proveito próprio. 

 

1659º. 

Assim, em finais de 2005, BB contactou e concertou com HH estratégias tendo 

em vista a retoma do controlo da “CC” e, em simultâneo, a saída de RR e dos 

representantes dos interesses angolanos da direcção da sociedade. 

  

1660º. 

Em data não apurada, mas que sabe posterior a Outubro de 2005 mas anterior a 

30 de Março de 2006, HH determinou a impressão de novos títulos representativos de 

acções, no valor total de cinco milhões de euros, correspondente à totalidade do capital 

social da “CC”, em tudo semelhantes aos certificados de acções. 

 

1661º. 
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Os quais foram assinados por BB e BBBBB na qualidade de membros da 

Direcção da “CC”, o que à data da produção dos títulos não correspondia à verdade. 

 

1662º. 

Sabiam que, ao fazerem tais documentos, abalavam a confiança que tais títulos, 

quando verdadeiros, merecem à generalidade das pessoas. 

 

1663º. 

Sabiam, também, que desta forma causavam prejuízos a terceiros. 

 

1664º e 1665º. 

HH, BB, FFF, BBBBB e HHH elaboraram uma lista de accionistas para instruir 

a Assembleia Geral de 30 de Março de 2006, que serviu para controlar quem podia 

exercer o direito de voto, lista elaborada de acordo com títulos impressos e a 

respectiva distribuição. 

 

1666º. 

(Já respondido com o que consta das respostas aos artigos 1657º a 1659º supra). 

 

1667º e 1668º. 

Retomado o controle da “CC” por BB, na sequência da Assembleia Geral 

Extraordinária de 30 de Março de 2006, e tal como descrito supra nas respostas aos 

artigos 1163º a 1165º, HH e V...de M..., o primeiro em representação de BB e da 

V...F..., e o segundo em representação da “CC”, respectivamente apresentaram um 

acordo de transacção na acção 1087/06.8TD.LSB onde BB reclamava à CC um crédito 

de 2.912.443,30 euros, transacção que foi homologada por sentença. 

 

1669º. 

Assim BB obteve uma decisão que o considerava credor da “CC” no valor total 

de € 2.912.443,80, o que não era verdade. 

 

1670º. 
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Sendo, pelo contrário, devedor à “CC” de 6.875.687,69 euros à data da 

propositura da acção – conforme resposta ao artº 1175º supra. 

 

1671º a 1677º 

     (Integralmente respondidos nos artigos 1186º a 1201º supra) 

 

1678º. 

(Não respondido por versar conceito de direito) 

 

1679º. 

(Não provado) 

 

1680º. 

Algumas quantias monetárias que BB e RR fizeram entrar na “CC”, provindas 

dos investidores das aplicações financeiras foram registadas na conta 26 da 

contabilidade daquela sociedade como se de empréstimos de sócios se tratassem. 

 

1681º. 

As quantias reentradas em nome de BB vão servir para realização de capital 

social da “CC” para si próprio e familiares, para sociedades que domina, entre elas, 

“H...” e “E...”. 

 

1682º. ** 

Parte do dinheiro, com proveniência nas mesmas fontes foi por BB utilizada na 

aquisição de imóveis, em seu nome e em nome de familiares (VV). 

 

1683º. 

(Não é objecto dos presentes autos) 

 

1684º. 
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BB sabia que a multiplicidade de movimentos bancários, através das várias 

contas abertas, fazendo girar o dinheiro de conta para conta, constituía um factor que 

dificultava o seguimento do respectivo trajecto, o que quis. 

 

1685º. ** 

BB sabia, também, que a aquisição de imóveis escondia a origem do dinheiro 

ilícitamente obtido, fazendo-o entrar no giro comercial normal. 

 

1686º. 

BB praticou as descritas condutas, com introdução das vantagens ilicitamente 

obtidas nos diversos circuitos económicos como meio de melhor desfrutar das 

vantagens económicas conferidas pela sua posse e, sempre com o objectivo de obstar à 

detecção, confisco e perda das mesmas por parte das autoridades judiciais. 

 

1687º. * 

Ao promoverem em 19 de Dezembro de 2005 a constituição da sociedade “I...- 

Sociedade Imobiliária SA” e ao venderem simuladamente a esta a casa de ..., BB e a 

arguida,  fizeram-no com a intenção de ocultarem a sua origem mantendo.o na sua 

disponibilidade e de subtraírem o imóvel à execução dos credores. 

 

1688º. * 

HH quis participar na constituição da I... e intervir como seu legal representante 

na escritura de compra e venda do imóvel de ..., conhecendo a forma como o prédio 

havia sido adquirido, bem como a intenção, de BB e da arguida, em ocultar a sua 

origem mantendo a sua disponibilidade assim o subtraindo à execução dos credores. 

 

1689º. * 

JJ Ferraz acedeu abrir a conta bancária ..., em seu nome, e a movimentá-la a 

pedido da arguida, conhecendo a proveniência do dinheiro que iria ser depositado, 

como foi, bem como a intenção a intenção da arguida, sua irmã, em ocultar a origem e 

titularidade do mesmo bem, bem sabendo ainda que desta forma facilitava a sua 

dissimulação, o que conseguiu. 
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1689º-A * 

A arguida quis adquirir o veículo matrícula ...-CF-..., marca Jeep, e usar para o 

pagamento do preço, dinheiro existente na conta nº ... do ... titulada por sua irmã, 

conhecendo a sua proveniência, e registá-lo em nome de seu pai, sabendo que desta 

forma dissimulava a origem daquele dinheiro, mantinha a disponibilidade do veículo, 

e o subtraía à execução dos credores, o que conseguiu.  

 

    1690º. 

BB, a arguida e JJ agiram em comunhão de esforços e de intentos, meios e fins, 

de forma deliberada, livre e consciente, bem sabendo que as suas condutas 

dificultavam a investigação dos factos praticados pelo primeiro (BB) bem como a 

detecçãoconfisco e perda do produto de tais actos ilícitos. 

 

    1691º. 

A arguida sabia que a sua conduta era proibida e censurada por lei. 

 

 

 

Resultou também provada a seguinte matéria de facto (da contestação): 

 

1º a 5º (Não respondidos por versarem matéria de direito).  

 

6º A arguida fez parte do elenco alargado de pessoas que constituíram a CC, SA, 

instituidora da Universidade Independente, entre os quais vários professores 

universitários. 
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7º Tendo sido BB quem geriu a participação social, sem qualquer intervenção da 

arguida, até que, depois do ano de 2000, a arguida deixou de ter qualquer participação 

social na CC. 

 

8º A arguida nunca participou pessoalmente em qualquer assembleia-geral da 

CC, SA., tendo sido sempre representada pelo seu marido. 

 

9º A arguida fez parte do Conselho Geral da CC, de Março de 1995 a Fevereiro 

de 1996, nunca tendo participado em qualquer reunião dos mesmos nem na tomada de 

qualquer decisão. 

 

10º (Não provado). 

 

11º Em 22 de Fevereiro de 1996 ocorreu o cancelamento da designação da 

arguida como membro do Conselho Geral da CC. 

 

12º e 13º A arguida não teve qualquer participação nas actividades da CC, S.A. 

nem da Universidade Independente, que na acusação são descritas como ilícitas e 

imputadas ao arguido BB. 

 

14º (Não provado). 

 

15º Em alguns financiamentos bancários obtidos pela CC, SA, junto do ..., da 

Caixa Geral de Depósitos, do Banco Comercial Português e da Caixa de Crédito 

Agrícola Mútuo de Sintra, a assinatura da arguida foi falsificada, quer em contratos de 
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abertura de crédito, quer nas livranças onde figura como avalista, tendo sido ainda 

utilizadas, para onerar património pessoal de BB, procurações notariais falsas, através 

da quais, supostamente, a arguida daria poderes a BB para tal. 

 

16º A assinatura da arguida foi falsificada por EEE numa livrança no âmbito do 

negócio com a A…, a que respeitavam os artigos 1306º a 1361º. da acusação proferida 

no processo n.º 140/06.2JFLSB e nas operações financeiras a que se reportava o 

processo n.º 3991/06.4TDLSB (arquivado relativamente à arguida) – conforme 

exames periciais à letra (Volume VI).  

 

17º e 18º A arguida não assinou um contrato de financiamento bancário, nem 

assinou um título de crédito, como avalista ou em qualquer outra qualidade, para obter 

qualquer tipo de financiamento para a CC, SA.  

Nem lhe foi dado conhecimento desses financiamentos bancários, da forma 

como eram obtidos, e da forma como eram utilizadas as verbas por essa via obtidas. 

 

19º BB teve necessidade de falsificar ou mandar falsificar a assinatura da arguida 

em todos os negócios em que necessitava do seu assentimento ou do seu aval porque 

teria de dar à arguida conhecimento da causa de tais negócios. 

 

20º a 22º (Prejudicados pelo teor da matéria apurada). 

 

23º (Não provado). 

 

24º (Não respondido por argumentativo e conclusivo). 
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25º (Prejudicado pelo teor da matéria apurada). 

 

26º (Não provado – conforme declarações de rendimentos). 

 

27º BB herdou imóveis dos avós. 

 

28º (Não provado). 

 

29º (Não provado). 

 

30º e 31º Em Setembro de 2005, um grupo de angolanos, ligados à constituição 

da Universidade Independente em Angola em parceria com a de Lisboa tomou o 

controle da universidade Independente em Lisboa, o que gerou enorme perturbação do 

marido da arguida tendo a arguida procurado perceber a sua causa – conforme referido 

nos artigos 1114º e 1127º da acusação. 

 

32º A arguida teve então conhecimento que aqueles angolanos se arrogavam 

credores perante BB de cerca de 5 (cinco) milhões de euros, e que se queriam fazer 

pagar pela participação social que este tinha na CC e pelos seus bens imóveis. 

 

33º A arguida tomou também conhecimento que estes créditos invocados pelos 

angolanos lhes haviam sido cedidos por RR. 
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34º A arguida tomou também conhecimento que RR era credor de BB e que ao 

longo de vários anos aquele lhe entregava dinheiro que BB remunerava. 

 

35º (Não provado). 

 

36º (Não provado). 

 

37º A arguida tomou ainda conhecimento de que também outras pessoas 

familiares e conhecidos de RR entregavam dinheiro a BB que este remunerava. 

 

38º a arguida analisou com BB documentação que referia as entregas de dinheiro 

a BB e as remunerações por este efectuadas e as respectivas datas. 

 

39º Da análise desses papeis, referentes a Aplicações Private resultava que todas 

as entregas feitas a BB tinham sido de valores superiores a 20.000 euros. 

 

40º a 43º (Considerandos conclusivos e versam matéria de direito). 

 

44º (Não provado). 

 

45º e 46º (Considerandos argumentativos). 

 

47º (Considerandos argumentativos e prejudicado pela matéria apurada nas 

respostas aos artigos da acusação relativos à mesma matéria). 
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48º a 50º (Considerandos conclusivos). 

 

51º (Não provado). 

 

52º a 54º (Considerandos conclusivos). 

 

55º A arguida teve ainda conhecimento de que BB havia entregue às pessoas de 

quem recebera dinheiro, a título de Aplicações Private, e com promessa de 

remuneração, cheques por si emitidos e documento formalizador da “aplicação”, nos 

termos já descritos supra nos factos provados. 

 

56º A arguida soube ainda em Outubro de 2005 da existência de uma dívida de 

cerca de um milhão de euros à ... de Sintra e de uma assinatura sua falsificada aposta 

numa livrança em posse daquela instituição. 

 

57º (Não provado). 

 

58º A arguida não teve participação nas aplicações Private. 

 

59º (Não provado – como resulta do teor da resposta supra ao artº 56º da 

contestação). 

 

60º (Considerandos argumentativos). 
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61º e 63º A arguida e BB decidiram chegar a acordo com as pessoas de quem BB 

recebeu dinheiro, desde que estas aceitassem receber apenas as quantias que haviam 

“aplicado”, deduzidos das importâncias entregues por BB a título de remuneração, 

mas sempre com excepção de RR e familiares deste. 

 

62º (Considerandos argumentativos). 

 

64º e 65º A arguida sabia ainda que RR detinha cheques e declarações de dívida 

emitidos por BB, os quais seriam, como foram, usados em acções executivas, podendo 

por esta forma alcaçar o património do casal, constituído pela arguida e BB. 

 

66º Não provado. 

 

67º (Considerandos argumentativos). 

 

68º Para subtrair à execução do património imobiliário do casal e os bens 

próprios de BB, a arguida, BB e HH decidiram criar a I... SA, nos termos supra 

referidos nos artigos 1530º, 1543º e 1687º da acusação para a qual seriam transferidos 

os bens. 

 

69º (Não provado). 

 

70º (Respondido no artº 1530º da acusação). 
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71º A arguida e BB venderam a essa sociedade, na mesma data, o prédio sito na 

Herdade do Zambujeiro, parcela 25, em ..., Benavente, descrito na Conservatória do 

Registo Predial de Benavente sob o n.º 00880/110594, que tinham em comum, por 

escritura. 

 

72º Também no mesmo dia, BB vendeu à I..., SA, com autorização da arguida, a 

casa que tinha na P... e metade de duas fracções autónomas na Av. ..., em Lisboa, 

identificados no artigo 1537º da acusação, que eram seus bens próprios, adquiridos 

antes do casamento com a arguida. 

 

73º A metade das duas fracções autónomas sitas em Lisboa encontrava-se 

inscrita no registo predial a favor de BB, desde 1987, em compropriedade com o irmão 

BB. 

 

74º A moradia sita na P... pertencia a BB desde a sua menoridade, encontrando-

se registada a favor dele desde 1981. 

 

75º (Considerandos de direito). 

 

76º Relativamente ao prédio sito em ..., a arguida não tinha conhecimento da 

origem dos dinheiros que foram aplicados na compra do terreno e na construção da 

casa, concluída em 1996. 
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77º A aquisição desse prédio, por compra, por escritura de 11.05.1994, foi 

registada em nome da arguida pela inscrição G-1, ap. 1 de 11.05.1994 (vd. fls. 2791 e 

ss.) 

 

78º (Não provado). 

 

79º Nesse prédio, a arguida e BB construíram uma casa, no decurso dos anos de 

1995 e 1996. 

 

80º e 81º A partir de Agosto de 1996 a arguida passou a habitar a casa na 

sequência do movimento judicial desse ano que a transferiu do Tribunal do Funchal 

para Vila Franca de Xira, dispondo a casa de serviço telefónico. 

 

82º O processo de licenciamento dessa casa em ... deu entrada na Câmara 

Municipal de Benavente ainda no ano de 1994, e o alvará da licença de construção foi 

emitido com a data de 19 de Julho de 1995 – conforme fls. 2945. 

 

83º Deram entrada na Câmara, e foram aprovados, em 1994 e 1995, 

respectivamente, os projectos de arquitectura e das especialidades – conforme fls. 

2946 e 2947, e fls. 2948 e 2949, respectivamente. 

 

84º (Não provado) 

 

85º Apesar de a casa estar habitada, desde o Verão de 1996, o processo de 

licenciamento caducou antes da emissão da licença de habitação – conforme fls 2945. 
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86º A arguida requereu um segundo licenciamento que veio a ser concluído, com 

emissão da licença de habitação, já no ano de 2001 (como consta do artigo 1517º da 

acusação). 

 

87º No final do segundo semestre de 1998 a casa sofreu obras de ampliação. 

 

88º (Não provado). 

 

89º (Não provado). 

 

90º e 91º (Considerandos argumentativos e conclusivos). 

 

92º a 97º (Considerandos de direito e argumentativos). 

 

98º (Não provado). 

 

99º a 104º (Já respondidos). 

 

105º (Considerandos argumentativos e conclusivo). 

 

106º (Em parte matéria de direito, e não provado na parte da matéria de facto). 

 

107º (Já respondido). 
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108º e 109º (Considerandos argumentativos e conclusivo). 

 

110º (Não provado). 

 

111º a 113º (Considerandos argumentativos e conclusivo). 

 

114º (Considerandos argumentativos, com ressalva da resposta ao artigo 1130º 

da acusação, a qual diz o seguinte: 

 

“Em finais de 2005 e dentro da estratégia que BB e a arguida definiram 

directamente com HH, este último como mandatário de BB propõs um Procedimento 

Cautelar Não Especificado, registado sob o Nº 6.438/05.0TVLSB contra RR, FF, 

UUUUU, NN, J...A...C..., J...L...M...C..., R...J...de F...C..., M...F...L..., GGGG, RRR, 

SSS, TTT e ainda F...C... 75). 

 

115º (Considerandos argumentativos e não provado na parte da matéria de facto). 

 

116º Esse procedimento cautelar foi indeferido liminarmente. (E no restante não 

provado). 

 

117º e 118º HH, seguindo as instruções da arguida e BB começou a contactar os 

investidores  das “aplicações Private” com excepção de RR e familiares, propondo-

lhes um acordo de restituição, em prestações, das quantias entregues a BB, a títulos da 

                                                           
75

 (Fls. 26 e seguintes do Apenso 31 F) 
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“aplicações” (que não existiam), deduzidas das quantias  por ele recebidas a título de 

remuneração, tendo vários deles aceite o acordo proposto. 

 

119º Esses acordos foram cumpridos até ao momento em que BB foi preso 

preventivamente, e apreendidos os créditos sobre a M.... 

 

120º Foram celebrados acordos com F...R...D..., RRR, SSS, GGGG, e 

M...F...L.... 

 

121º (Considerandos argumentativos). 

 

122º (Considerandos argumentativos e conclusivo). 

 

123º (Já respondido). 

 

124º Não havendo acordo com F...C..., foi intentada contra ele uma acção, com o 

mesmo fim – Proc. n.º 512/06.2, da 5ª Vara Cível de Lisboa, 3ª Secção. 

 

125º (Considerando argumentativo). 

 

126º A arguida decidiu vender o imóvel de que era proprietária, sito em Espanha, 

e revogar o contrato-promessa de compra e venda de uma fracção autónoma no 

edifício L...M..., em Lisboa. 

 

127º (Já respondido). 
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128º e 129º (Considerandos argumentativos). 

 

130º (Não provado). 

 

131º No que se refere à fracção autónoma sita na Urbanização ..., em Islantilla, 

Isla Cristina, Espanha, veio a ser vendida no dia 26 de Julho de 2006. 

 

132º (Considerandos argumentativos e conclusivo). 

 

133º (Não provado). 

 

134º A arguida e BB por um lado e a M... por outro acordaram na revogação do 

contrato-promessa celebrado, em Abril de 2006, nos termos do qual a sociedade lhes 

restituiria as quantias entregues por conta do preço e ainda uma compensação de € 

99.759,60, num total de € 758.172,82 a serem pagos em prestações trimestrais – 

conforme fls. 1691 e seguintes. 

 

135º (Não provado). 

 

136º No acordo de revogação do contrato-promessa foi ainda acordado com a 

M... a cedência do crédito que daquela resultava para a arguida e BB a favor de JJ. 

 

*137º e 138º (Não provado). 
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139º a 141º (Considerandos argumentativos e conclusivos). 

 

142º (Considerando argumentativo). 

 

143º Nessa conta no Banco ..., com o n.º ..., a que respeita o quadro contido no 

artigo 292º da acusação, foram depositados: 

 

- A 1ª prestação paga pela M... por ocasião da celebração do acordo de 

revogação do contrato-promessa de compra e venda da casa do Parque das Nações, 

zona .., a 10 de Abril de 2006, no valor de Eur. 75.817,28. 

 

- A 2ª prestação paga pela M..., a 3 de Julho 2006, no valor de Eur. 97.479,36. 

 

- O cheque bancário relativo ao pagamento do preço da venda da casa de 

Espanha, no valor de Eur 227.348,84. 

O depósito do cheque foi feito pela arguida no dia posterior à venda, a 27 de 

Julho de 2006, embora a sua cobrança date de 7 (e não 9, como se diz na contestação) 

de Agosto desse ano, por se tratar de um cheque de outro país. 

 

- Eur 12.500,00 em dinheiro, em 21 de Julho de 2006.. 

 

- O cheque de Eur 12.500,00, cheque do ... conta titulada por J...J...C...C.... 

 

- Eur 26.800,00, transferidos da conta da arguida no Banco ..., a 23 de Janeiro de 

2007. 
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144º Dessa conta, foram efectuados pagamentos aos credores RRR, SSS, 

A...A..., M… L… e F...D..., não directamente mas por cheque ou por transferência 

bancária para contas de BB e/ou BBB (irmão e mãe de BB, respectivamente), ou para 

a V...e I...s, Lda. Estes, por sua vez, emitiram cheques que foram entregues aos 

credores com os quais tinham sido celebrados acordos de pagamento, nos termos 

acima referidos – como resulta dos extractos das contas bancárias reproduzidos nos 

artigos 283º, 287º e 289º da matéria provada. 

 

Como consta do artº 292º da matéria provada, dessa conta em nome de JJ, a 

arguida fez pagar, entre 13 de Fevereiro e 26 de Março de 2007, 8.425,00 euros à 

agência de Viagens …, Viagens e Turismo SA.  

 

145º Concretizados os movimentos verifica-se que o movimento transferido da 

conta de JJ é inferior aos pagamentos feitos por BBB, BB e V...I...s – acrescem outras 

fontes. 

 

Foram feitas as seguintes transferências e emitidos os seguintes cheques: 

 

- De BBB sai para V...I...s 19.04.2006 e daí – Eur 5.750,00 - para pagamento a 

F… R… D…, também conforme supra os artigos 283º e 287º da acusação. 

 

- De BB em 20-04-2006 – Eur 5.000,00. 

 



S. R. 
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 

2079 
 

- De V...I...s entrada de 02.05.2006 – Eur 37.500,00 – com saída de 5 de Maio de 

2006, para pagamento a RRR, conforme supra artigo 283º da acusação. 

 

- De V...I...s 04.08.2006 – Eur 2.500,00.  

 

- De BBB entrada de 24 de Setembro de 2006 04.10.2006 – Eur 37.500,00 - 

saída para pagamento a RRR, conforme supra artigo 287º da acusação. 

 

- De BBB entrada 16.10.2006 – Eur 5.750,00 – saída de 18 de outubro de 2006 

para pagamento a F… R… D…, conforme supra artigo 287º da acusação. 

 

- De BBB entrada 08.11.2006 – Eur 22.855,00 – saídas de 10 de Novembro de 

2006 (€ 5.000,00) para pagamento a SSS e (€ 8.355,00) M...F...L..., conforme supra 

artigo 287º da acusação. 

 

- De BBB entrada 20 de Novembro (e não Outubro, como se diz na contestação) 

de 2006 - Eur 5.750,00 – com saída na mesma data para pagamento a F… R… D…, 

conforme supra artigo 287º da acusação. 

 

- De BBB entrada 29.11.2006 – Eur 15.250,00 – com saída (€ 5.000,00) em 5 de 

Dezembro de 2006 para GGGG. 

 

- De BBB entrada 07.12.2006 – Eur 18.500,00 – com saídas a 11 de Dezembro 

de 2006 (€ 5.000,00) para SSS, a 14 de Dezembro de 2006 (€ 8.355,00) para 
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M...F...L..., a 24 de Dezembro de 2006 (€5.750,00) e 1 de Março de 2007 (€5.750,00) 

ambas para F… R… D…, conforme supra artigo 287º da acusação.  

 

- De BBB entrada 26 de Janeiro de 2007 (e não 26 de Dezembro de 2006, como 

se diz na contestação) – Eur 10.000,00 – com saídas de 3 de Janeiro de 2007 (€ 

5.000,00), 5 de Fevereiro de 2007                                        (€ 5.000,00) e 2 de Março 

de 2007 (€ 5.000,00) as três para GGGG; com saídas de 26 de Janeiro de 2007 (€ 

5.000,00) e 9 de Fevereiro de 2007 (€ 5.000,00) para SSS.  

 

146º Dessa conta foram ainda efectuados pagamentos: 

 

- De honorários à Sociedade de Advogados ... & Associados, da qual é sócio HH, 

a 8 de Setembro de 2006 (e não 2007, como se diz na contestação) – Eur 18.682,23; 

 

- E em 5 de Dezembro de 2006 – Eur 7.740,00 – à I..., conforme supra artigo 

292º da acusação. 

 

147º Dessa conta da irmã da arguida saíram ainda três transferências, uma de Eur 

20.000,00, a 10.07.2006, a segunda de Eur 20.000,00 a 11.09.2006, e a terceira de Eur 

60.000,00, a 25.09.2006, para uma conta bancária de BBB. 

 

148º Dessa conta saiu ainda uma transferência de Eur 10.000,00, em Janeiro de 

2006 (e não 2007, como se diz na contestação), também para BBB. 
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149º Ainda dessa conta foi efectuada uma transferência, de Eur 14.000,00, a 26 

de Dezembro de 2006, para a conta de BB na ... Sintra. 

 

150º Dessa conta foram ainda feitas transferências para a conta titulada por BB 

no .... 

 

- 11.07.2006 – Eur 20.000,00; 

 

- 13.09.2006 – Eur 8.000,00. 

Esta segunda transferência já foi efectuada no âmbito de um acordo celebrado 

entre BB e esta instituição, em Setembro de 2006 (a que se faz alusão no artigo 281º 

da matéria provada). 

 

151º A arguida pediu ao seu pai para usar uma conta bancária sua ao que o pai 

acedeu. 

 

152º Essa conta em nome do pai da arguida, é do BPI, e tem o n.º 0-

3729119.000.001, conforme fls. 3050 a 3053. 

 

153º Nessa conta foram depositadas as prestações pagas pela M... a 11 de 

Outubro de 2006 e a 10 de Abril de 2007, no valor de Eur 97.479,36, cada, conforme 

fls. 3050 a 3053. 

 

154º Dessa conta foram feitos pagamentos à ... Sintra (transferências para contas 

de BB e da Causa Traditionis) e ao ..., bem como à sociedade de Advogados ... & 
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Associados e aos Advogados que, a partir de Março de 2007, passaram a representar a 

arguida. 

 

* 155º Concretamente: 

 

- 02.03.2007 – Eur 13.991,11; 

 

- 02.03.2007 – Eur 4.247,32; 

 

- 04.03.2007 – Eur 5.482,03, para a conta de BB no ...; 

 

- 09.03.2007 – Eur 3.500,00, para o ...; 

 

- 16.03.2007 – Eur 14.867,00; 

 

- 22.03.2007 – Eur 4.245,00, para HH; 

 

- 10.04.2004, - Eur 20.000,00, transferidos para a .... 

 

- 11.04.2004, - Eur 20.000,00, transferidos para a .... 

 

- 02.05.2007 – Eur 12.100,00, para o ...; 

 

- 03.05.2007 – Eur 12.100,00, para o ...; 
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- 08.05.2007 – Eur 11.768,49, para HH; 

 

- 05.06.2007 – Eur 3.780,00, para o .... 

 

156º A prestação paga a 05.01.2007 pela M... (Eur 97.479,36) foi depositada na 

conta da arguida no banco ..., n.º .... 

 

157º Dias depois, a arguida efectuou transferências para duas contas de BBB, no 

...: 

 

- 11.01.2007, no valor de Eur 60.085,00. 

 

- 23.01.2007, no valor de Eur 10.000,00, para a conta de BBB no ... com o nib .... 

 

158º A arguida transferiu depois Eur 26.800,00 para a conta do ... titulada pela 

irmã e já antes referida (artigo 292º da acusação), a 23.01.2007 – conforme fls. 3054. 

 

 

159º e 160º Provado apenas o que consta dos artigos 279º e 285º da matéria 

provada. 

(Não provado no restante). 

 

161º (Não provado). 
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162º e 163º Provado apenas o que consta dos artigos 279º e 285º da matéria 

provada. 

 

164º (Não provado). 

 

165º Provado o que consta do artigo 1559º da matéria provada. 

 

166º Na aquisição do veículo descrito no artigo 1559º da matéria provada, com o 

preço de € 69.013,26, a arguida deu para retoma a carrinha Chrysler, matrícula …-RJ, 

e ordenou a sua irmã JJ que fizesse a transferência de € 50.013,28 – conforme supra os 

artigos 1551º, 1559º e 1560º da matéria provada. 

 

167º Prejudicado pela resposta ao artigo 143º da contestação. 

 

168º e 169º (Não provado). 

 

170º (Prejudicado). 

 

171º Na altura em que essa compra foi feita, os pagamentos algumas das pessoas 

que tinham feito aplicações Private e chegado a acordo estavam a ser feitos. 

 

172º O veículo foi registado em nome do pai da arguida. 

 

173º a 179º (Considerandos argumentativos). 

 



S. R. 
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 

2085 
 

180º e 181º (Considerandos conclusivos). 

 

182º (Considerandos argumentativos e conclusivo). 

 

 

Da discussão da causa resultaram ainda provados os seguintes factos quanto 

às condições pessoais da arguida: 

 

1º A arguida é ... e tem uma filha a cargo. 

 

2º Frequentou o .... E após estágio foi colocada por nomeação do ...: 

 

No Tribunal Judicial de …, de 23 de Setembro de 1993 a 1 de Junho de 1994; 

 

No Tribunal Judicial de …, de 6 de Junho de 1994 a 15 de Setembro de 1995; 

 

No Tribunal Judicial do …, de Setembro de 1995 a Setembro de 1996. 

 

No Tribunal Judicial de …, de 2 de Outubro de 1996 a 14 de Setembro de 1999. 

 

Entre Setembro de 1999 e Setembro de 2003 desempenhou funções no … como 

assessora na área cível. 

 

Posteriormente esteve nas Varas Cíveis de … desde Setembro de 2006 a 

Setembro de 2009), até ser colocada em Setembro de 2006 a Setembro de 2009 no ..., 

tendo a seu cargo a cadeira de …, sendo o seu desempenho de reconhecido mérito. 

 

Na sequência de terem sido publicados em 2007 artigos jornalistícos sobre a 

Universidade Independente, nos quais o seu nome era expressamente referido, a 

arguida colocou o lugar à disposição, tendo sido mantida em funções como 

demonstração de confiança pela directora do … (…). 
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Encontra-se presentemente colocada nas Varas Cíveis do Porto desde Setembro 

de 2009. 

 

Encontra-se suspensa de funções, por deliberação do ... tomada posteriormente à 

designação de data para início do julgamento nestes autos. 

 

É uma profissional bem preparada, trabalhadora, inteligente, educada e 

conceituada pelos seus pares. 

 

Apresenta muito boas classificações pelas sucessivas inspecções do .... 

 

3º É detentora de 60% da offshore G…M…. 

 

4º Não consta qualquer averbamento ao seu certificado de registo criminal. 

 

                                                              * 

O Tribunal Colectivo da 5.ª Secção do Tribunal da Relação de Lisboa no 

acórdão ora recorrido consignou que da discussão da causa não resultaram 

provados os seguintes factos: 

 

- Do artº 2º da acusação. 

Não provado que RR tivesse exercido funções de solicitador no IPG. 

 

- Dos artºs 3º e 4º da acusação. 

Não provado que FFF, BB e RR ao decidirem fundar uma Universidade o 

tivessem feito com o intuito de obterem proveitos económicos a que sabiam não ter 

direito e em prejuízo de terceiros. 

 

- Do artº 5º da acusação: 
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Não provado que a decisão de fundar a universidade fizesse parte de um plano 

previamente estabelecido com vista à obtenção de proventos económicos indevidos 

nos termos ali descritos. 

 

- Do artº 12º da acusação. 

Não provado que as pessoas escolhidas para integrar o projecto e estrutura do 

H... apoiassem FFF, BB e RR de forma incondicional, e que constituiriam uma 

estrutura interna com vista à obtenção de proventos económicoa de origem ilícita. 

 

- Artº 13º da acusação. 

Não provado que para melhor levarem a cabo os seus intentos referidos supra, 

FFF, BB e RR, planearam e organizaram uma estrutura de apoio no exterior da aludida 

sociedade. 

 

- Do artº 60º da acusação. 

Não provado que naquele período temporal do ano de 2006 todos os movimentos 

a crédito e a débito tivessem sido feitos em exclusividade através da ali referida conta 

bancária titulada por FFF. 

 

- Do artº 64º da acusação. 

Não provado que RR desempenhasse funções de solicitador para a CC ou para o 

H.... 

 

- Do artº 83º da acusação. 

Não provado que FFF, BB e RR, tivessem planeado e organizado uma estrutura 

de apoio, que do exterior da CC se articulasse com um plano acordado entre os 

mesmos para obeterem vantagens patrimoniais indevidas, de modo torná-lo eficaz. 

 

- Do artº 137º da acusação: 

Não provado que a contabilidade contivesse registos referentes à realização deste 

capital, a partir de 1999, ou seja, mesmo antes dos movimentos contabilísticos 

inerentes à sua subscrição, os quais ocorreram já em 2001. 
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- Dos artºs 176º e 177º da acusação: 

Não provado que os restantes montantes de realização (3.818.250$00 e 

75.000$00) foram uma transferência de capital já realizado em anos anteriores (1999) 

de BB e J… S...P... para a H.... 

 

- Do artº 185º da acusação: 

Não provado que o extracto de conta corrente, do ano de 2001, dessa conta, 

identifica que o valor subscrito (10.500.000$00), seja proveniente da conta de 

adiantamentos de órgãos sociais pertencente a BB. 

 

- Do artº 216º da acusação: 

Não provado que tal aquisição só tinha como finalidade intercalar mais uma 

compra e venda de forma a dificultar qualquer intervenção das autoridades para 

reaverem o imóvel, entre elas, a impugnação pauliana que entretanto foi proposta. (O 

que resulta de não ter ainda sentença). 

 

- Do artº218º da acusação: 

Não respondido na parte “o que não é permitido”, por conclusivo e matéria de 

direito. 

 

- Do artº 222º da acusação: 

Não provado que a “C...” não realizou qualquer capital social. (O que resulta do 

teor da deliberação tomada na acta nº 94 da CC e o teor da escritura pública de 2 de 

Junho de 1995 referida na resposta ao artº 217º). 

 

- Do artº 230º da acusação: 

Não provado que DDDDD “ao invés do que consta na respectiva escritura o 

mesmo não realizou o capital social que subscreveu”. (O que resulta do seguinte: o 

cheque foi emitido à ordem da CC em 2000, não foi apresentado a pagamento, vindo a 

ser apreendido na busca à CC em 2007, tendo estado sempre na disponibilidade da 

CC). 
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- Do artº 275º da acusação: 

Não provado que “uma parte não quantificável do montante de 99.759,58 €, 

proveniente de uma conta bancária titulada por RRR, foi transferida para a CC”. 

 

- Do artº 238º da acusação: 

Não provado que BB, RR, DDD e GGGG, na parte relativa à realização do 

capital social, tivessem actuado dentro de um plano estratégicamente delineado. 

 

- Dos artº 257º a 259º da acusação: 

Não provado que GGGG tivesse conhecimento que ajudava BB na rotação de 

cheques (roulement) que este último praticava. 

 

- Do artº 281º da acusação. 

Não provado que, com referência a aquela conta bancária, parte não 

quantificável do pagamento a J...J...O..., no valor de 84.795,64€ foi realizado com 

valores provenientes da CC, S.A. 

 

- Do artº 282º da acusação: 

Não provado que, na entrega a UUUUU, no valor de 38.488,80 €, estão 

envolvidos valores não quantificáveis mas originários da CC, S.A. 

 

- Do artº 289º da acusação: 

Não provado que, com referência a aquela conta bancária, no pagamento a 

F...R...D... não participaram valores originários de contas bancárias tituladas pela CC, 

S.A”. 

 

- Do artº 293º da acusação: 

Não provado que as entradas que liquidaram a prestação do empréstimo ali 

referida de 30 de Novembro de 2004, só podessem ter tido origem em depósitos de 

valores originários da CC, S.A., ou em contas tituladas por BB. 
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- Do artº 294º da acusação: 

Não provado que, com referência a aquela conta bancária, o montante de 

7.093,83€ e outros valores inferiores a 1.000,00€ seja referente a salários, não se tendo 

identificado a identidade da entidade pagadora ou o titular dos mesmos. 

 

- Do artº 305º da acusação: 

Não provado que, “não foi possível identificar a origem dos valores que 

liquidaram as prestações de Maio e de 16 de Junho, ambas no valor de 50.000,00 €, 

bem como a de Agosto e a de 4 de Novembro, respectivamente no valor de 1.610,27 € 

e de 123.681,29 €, pois a conta apresentava saldo credor suficiente para cobrir estes 

débitos, sendo certo que os valores creditados não provieram de contas bancárias 

tituladas pelas CC, S.A”; 

Nem que, “a prestação no valor de 460.000,00 €, foi paga com valores 

provenientes de depósitos, não originários da CC, S.A., bem com da 6ª tranche deste 

empréstimo”; 

Nem que, “o valor restante, 83.720,11 €, poderá ter sido utilizado na cobertura 

da transferência para a CC, S.A. efectuada em 15/11/2004 no valor de 150.000,00 €”; 

Nem que, “não foi possível identificar a origem dos valores que liquidaram as 

prestações de Fevereiro, Maio e Novembro de 2005, no valor de 6.481,45 €, 6.270,19 

€ e 8.474,78 €, respectivamente pois a conta apresentava um saldo credor suficiente 

para suportar o seu débito”. 

 

- Do artº 310º da acusação: 

Não provado que “estas entradas, participaram em transferências de valores para 

BB e para alguns investidores”.  

Nem que, com as entradas nesta conta bancária provenientes do investidor 

GGGG no ano de 2000 tivessem sido feitas entregas a J...M...C...C... (Nota: na matéria 

provada deu-se como assente que tais entregas foram feitas, outrossim, a A… de S… 

M…). 

 

- Do artº 312º da acusação: 
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No valor restante 104.584,03 € (229.247,51 € - 124.699,48 €), de que não foi 

possível identificar a origem de todas das verbas utilizadas nestes pagamentos, não 

resultou provado que “tivessem sido intervenientes quantias originárias de contas 

tituladas pela CC, mas que não são quantificáveis”. 

 

- Do artº 313º da acusação: 

Não resultou provado que com os valores depositados nesta conta, com origem 

em contas tituladas pelas CC, no total de 144.152,59 € no período comprendido entre 

os meses de Fevereiro e Março de 2001, tuvessem sido efectuadas entregas de dinheiro 

a investidores, nem que uma parte daquele valor participou nestas saídas. 

 

- Do artº 321º da acusação: 

Que, relativamente ás verbas recebidas de investidores naquela conta (do artº 

321º), se tivessem destinado em parte ou “eventualmente a J...F...A...S... (atendendo 

ao valor do saldo existente na conta bancária)”. 

 

- Do artº 344º da acusação: 

Não resultou provado que, “entre 1 de Janeiro de 1997 e Dezembro de 2004, 

através dos movimentos realizados nas contas bancárias da “CC” e atrás descritos, 

GGGG retirou da CC, fazendo entrar nas contas bancárias, tituladas pelos, a seguir 

identificados, as quantias que constam da coluna “Saídas” e o mesmos movimentou os 

montantes que constam da coluna “Entradas”, ficando, com as diferenças”. 

 

- Do artº 349º da acusação: 

Não resultou provado que GGGG tivesse actuado conluiado com BB e FFF na 

emissão de cheques para a C..., com vista à retirada de quantias da CC referida no artº 

344º da acusação. 

 

- Do artº 350º da acusação: 

Não provado que a “M… T… Lda” fosse representada por M… T…M… M…, 

nem que FFF, fosse gestor da obra e dos pagamentos, nem que tivesse adjudicado a 

construção de um prédio, sito em Beja. 
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- Do artº 368º da acusação: 

Não resultou provado que GGGG tivesse utilizado as contas bancárias da CC 

como se de contas bancárias próprias se tratassem, nem que tivesse emitido cheques 

ou feito transferências para si próprio ou outros, nem que tivesse feito suas as quantias 

resultantes dos saldos globais resultantes das movimentações entre as contas da CC e 

outras. 

Nem resultou provado que RR/FAL, FFF/C.../EE, BBBBB, HHH, DDD e EEE 

tivessem conluiados com BB, na utilização por este efectuada das contas bancárias da 

CC como se de contas bancárias próprias de BB se tratassem. 

 

- Do artº 372º da acusação: 

Não provado que RR estivesse conluiado com BB e FFF na determinação que a 

CC pagasse as despesas particulares que a cada um deles respeitava. 

 

- Do artº 374º da acusação. 

Não provado que SSSS estivesse conluiado com BB na imputação do pagamento 

do Citroen Xsara à CC. 

 

- Do artº 378º da acusação: 

Não provado que tal vantagem patrimonial se traduzisse num enriquecimento 

injustificado e como tal indevido a SSSS. 

 

- Do artº 384º da acusação: 

Não provado que aquela viagem ao Brasil fosse feita sem proveito para o objecto 

prosseguido pela CC. 

 

- Dos artigos 393º a 398º da acusação: 

Não provado que em 2003/2004, HHH aproveitou um protocolo existente entre a 

“UNI” e a Universidade da Estremadura, sita em Badajoz para ali se inscrever com o 

objectivo de fazer um doutoramento. 
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Nem que nas deslocações e numa primeira fase utilizava um veículo que estava 

afecto à Reitoria da “UNI”, suportando a “CC” todos os custos inerentes a essas 

viagens, tais como gasolina e portagens, em montante não totalmente apurado mas 

nunca inferior a € 3.000,00. 

Nem que, depois a “CC” realizou com a “Unirent” um contrato de longa duração 

relativamente a uma viatura da marca VW, modelo Golf, com a matrícula …-RB, 

veículo que foi-lhe atribuído para uso exclusivo, passando, dessa forma, a conduzi-lo 

como se do dono se tratasse. 

Nem que tal atribuição foi efectuada à revelia de toda a regulamentação interna 

de funcionamento da “CC” que não previa esse benefício para docentes nem daí 

resultou qualquer proveito para a UNI. 

Nem que HHH não apresentou a tese e não obteve aquele grau académico. 

Nem que em 2004, HHH vendeu a, N...F...de B...B... aquela viatura pelo preço 

de € 18.000,00, valor que integrou no seu património. 

 

- Do artº 399º da acusação: 

Não provado que os custos deviam ter sido suportados por RR. 

  

- Do artº 400º da acusação: 

Não provado que o custo da viagem devia ter sido suportado por BBBBB. 

 

- Dos artigos 403º e 404º da acusação: 

Não provado que RR, BBBBB, HHH e SSSS pagaram tais despesas com 

dinheiro da CC. 

 

- Do artº 405º da acusação: 

Não provado que os custos das despesas de viagens descritas naquele artigo não 

deviam ter sido suportados pela CC mas por B...M..., J...S..., L...F..., BB e A...I...S.... 

 

- Do artº 406º da acusação: 

Nem que as viagens referidas naquele artigo não tivessem sido feitas para os fins 

prosseguidos pela CC. 
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- Do artº 434º da acusação. 

Não provado que a assinatura na referida procuração com o nome de GGGG 

tivesse sido feita pelo próprio. 

 

- Do artº 479º da acusação: 

Não provado que GGGG ao subscrever a identificada procuração sou...se que 

estava a dar poderes a DDD para dar de hipoteca um imóvel que não era da CC. 

 

- Do artº 484º da acusação: 

Não provado que GGGG tivesse conhecimento de que a garantia oferecida ao ... 

fosse constituída por um imóvel que não pertencia à CC. 

 

- Do artº 496º da acusação: 

Não provado que GGGG tivesse conhecimento de que a garantia oferecida ao ... 

fosse constituída por um imóvel que não pertencia à CC. 

 

- Dos artºs 497º a 499º da acusação: 

Não provado que tal contrato foi avalizado por AA, FF, GGGG e FFF. 

 

- Do artº 502º da acusação: 

Não provado que GGGG tivesse conhecimento de que a garantia oferecida não 

pertencia à CC, (até porque não teve intervenção em tal contrato, como resulta da 

resposta aos artigos 497º a 499º da acusação, conforme supra). 

 

- Dos artigos 468º, 489º e 506º da acusação: 

Não provado que BB e RR tivessem actuado com propósito de causar prejuízo ao 

.... (O que resulta do facto de terem procedido à liquidação da totalidade daqueles 

empréstimos - matéria provada, artº 507º da acusação). 

 

- Dos artigos 515º e 516º da acusação: 
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Não resultou provada a intervenção de terceiro não identificado no 

reconhecimento da assinatura de GGGG, (dada a resposta a aqueles artigos, onde tal 

terceiro foi identificado com base em documento, sendo determinada a exacta 

identidade do autor do documento: A...M...P...S..., ajudante daquele 15º Cartório 

Notarial de Lisboa). 

 

- Do artº 527º da acusação: 

Não resultou provado que FFF tivesse tido conhecimento da procuração 

fabricada como se por EE e GGGGG, em representação da C..., a tivessem assinado 

para com ela ser dado de hipoteca o imóvel referido. 

 

- Dos artigos 534º a 536º da acusação: 

Não resultou provado que FFF de tal tivesse tido conhecimento. 

 

- Do artº 540º da acusação. 

Não resultou provado que FFF de tal tivesse tido conhecimento. 

 

- Do artº 548º da acusação: 

Não provado que GGGG tivesse assinado aquela livrança. (Tendo resultado 

provado das respostas ao mesmo artigo e ao seguinte que a assinatura foi imitada). 

 

- Do artº 585º da acusação: 

Não provado que GGGG tivesse assinado aquela livrança. (Tendo resultado 

provado das respostas ao mesmo artigo e aos dois seguintes que a assinatura foi 

imitada). 

 

- Do artº 615º da acusação: 

Não resultou provado que BB e RR tivessem actuado com propósito de causar 

prejuízo à .... (O que resulta do facto provado de terem procedido à liquidação da 

totalidade daquele empréstimo, matéria provada – artº 617º da acusação). 

 

- Do artº 632º da acusação: 
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Não resultou provada a intervenção de terceiro não identificado na eleboração da 

procuração através da qual eram conferidos poderes a DDD. (O que resulta da resposta 

dada a aquele artigo, onde tal terceiro foi identificado com base em documento, sendo 

determinada a exacta identidade do autor do documento: F...C..., ajudante daquele 15º 

Cartório Notarial de Lisboa). 

 

- Do artº 637º da acusação: 

Não provado que “BB e F...C... tinham consciência de que a procuração tinha 

sido forjada por terceiro”. (Porque outrossim se provou na resposta ao mesmo artigo 

que foram eles mesmos, BB e F...C..., que forjaram aquela procuração). 

 

- Do artº 708º da acusação: 

Não provado que FFF tivesse tomado parte na decisão de abrir contas na ... em 

nome de EE, BBBBB e BB, à revelia e sem o conhecimento destes. 

 

- Do artº 710º da acusação: 

Não provado que FFF tivesse sabido da decisão tomada por BB e RR, com 

conhecimenton e concordância de R...A... e H...F..., de solicitarem empréstimos 

bancários em nome de EE, BBBBB e BB, à revelia e sem o conhecimento destes 

últimos. 

 

- Do artº 720º da acusação: 

Não provado que FFF tivesse sabido da decisão tomada por BB e RR, com 

conhecimento e concordância de R...A.... e H...F..., de solicitarem aquele empréstimo 

bancário em nome de BBBBB, à revelia e sem o conhecimento desta. 

 

- Dos artigos 725º, 729º e 730º da acusação: 

Não provados relativamente a FFF. (O que resulta da conformidade com as 

respostas negativas descritas supra nos artigos 708º, 710º e 720º). 

 

- Do artº 740º da acusação: 
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Não provado que os sinais exteriores de riqueza exibidos por BB e RR, como 

casas, carros, viagens e até estadias e jantares que ofereciam em hóteis, fossem 

resultado do “sucesso” das aplicações financeiras. 

 

- Do artº 757º da acusação: 

Não provado que J...A...L...C... tivesse entregue dinheiro convencido que o fazia 

no âmbito dos investimentos em “Aplicações Private” no processo descrito nos artigos 

735º e seguintes, ou seja através de cheques com datas futuras, como prometidas 

rentabilidades de capital investido, etc. 

 

- Do artº 762º da acusação: 

Não provado que M...F...L... tenha recebido entre 16 de Março e 14 de 

Dezembro de 2006 o total de 147.893,91 €. (Porque a este montante terão de ser 

deduzidos 2.493,99 € referentes ao cheque nº 944737 que não se provou que tivesse 

sido recebido). 

 

- Do artº 777º da acusação: 

Não provado que M...F...L... tivesse sido prejudicado em 195.000,00 €, dos quais 

45.000,00 € fossem devidos a título de juros. 

 

- Do artº 778º da acusação: 

Não provado que F...C... tivesse começado a entregar quantias para “aplicações 

financeiras” a partir de 1999. (Resultou provado, conforme resposta ao artigo 781º da 

acusação, que o começou a fazer em data anterior a 14 de Maio de 1998, data em que 

recebeu a primeira remuneração por aquele tipo de aplicação financeira ou 

“investimento”). 

 

- Do artº 782º da acusação: 

Não provado que, “o valor de 100.000,00, a seguir indicado, resulta do não 

recebimento por parte de F...C... de parte do “capital inicial” que investiu e ainda dos 

juros também não recebidos”. 
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- Do artº 795º da acusação: 

Não provado que BB tivesse dito que as aplicações estavam em queda devido à 

investigação de que estava a ser alvo o Banco ..., na sequência da denominada 

“Operação Furacão”. 

 

- Do artº 803º da acusação: 

Não provado que F...C... tivesse sido prejudicado em quantias devidas a título de 

juros. 

 

- Do artº 811º da acusação: 

Não provado que RRR tivesse sido prejudicado em quantias devidas a título de 

juros, nem que tivesse sido prejudicado em 826.250,00 €. 

 

- Do artº 825º da acusação: 

Não provado que a entrega dos cheques de RR de 3 de Novembro de 1997 e de 

14 de Novembro de 2000, perfazendo 195.665,95 euros a GGGG se reportassem a 

entregas das prometidas rentabilidades no âmbito dos Investimentos para aplicações 

financeiras. (Respeitavam outrossim ao pagamento do apartamento referido no artº 

812º da acusação). 

 

- Do artº 825º da acusação: 

Não provado que GGGG tivesse ficado prejudicado nem que lhe fossem devidas 

quantias a título de juros. (O que resulta do teor da resposta ao mesmo artigo). 

 

-Do artº 834º da acusação: 

Não provado que RR tivesse tido intervenção no pedido  de BB, feito a SSS, de 

substituir o cheque datado de 15 de Outubro de 2005 por outro datado de 15 de 

Dezembro de 2005. 

 

- Do artº 837º da acusação: 

Não provado que SSS tivesse sido prejudicado em quantias devidas a título de 

juros, nem que o seu prejuízo tivesse sido de 120.000,00 €. 
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- Do artº 839º da acusação: 

Não provado que a TTT tivesse sido prometida uma rentabilidade anual de 20% 

pela “aplicação financeira” de 125.000,00 €. 

 

- Do artº 843º da acusação. 

Não provado que TTT tivesse sido prejudicado em quantias devidas a título de 

juros, nem que o seu prejuízo tivesse sido de 168.750,00 €. 

 

- Do artº 845º da acusação: 

Não provado que R...C... tivesse sido convencido de que “o pai de BB fora sócio 

fundador do ... e, por essa via, mantinha uma aplicação “prime”, permitindo-lhe fazer 

investimentos em qualquer parte do mundo, obtendo rentabilidades na ordem dos 

60%”. 

 

- Do artº 849º da acusação: 

Não provado que com a aplicação de mais 67.500,00 € em 2003, o total do 

investimento de R...C... passasse a 250.000,00 €. 

 

- Do artº 856º da acusação: 

Não provado que o prejuízo de R...C... tivesse sido de 325.000,00 €, nem que lhe 

fossem devidas quantias a título de juros. 

 

- Do artº 858º da acusação: 

Não provado que BB tivesse dito a J...L...C... que o acesso ao ... lhe fosse 

concedido “por via de seu pai, que fora sócio fundador daquele banco”. 

 

- Do artº 876º da acusação. 

Não provado que J...L...C... tivesse ficado prejudicado em 1.070.000,00 €, nem 

que lhe fossem devidas quantias a título de juros. 

 

- Do artº 919º da acusação. 
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Não provado que J...A...C... tivesse entregue o dinheiro resultante dos 

empréstimos e hipoteca da casa, com “a finalidade de investir nas denominadas 

aplicações financeiras”. 

 

- Do artº 930º da acusação: 

Não provado que BB retirasse quantias monetárias “para FFF/EE e demais 

elementos do grupo”. 

 

- Do artº 931º da acusação: 

Não provado que FFF e RR tivessem conhecimento ou dado concordância a BB 

quando este determinou DDD a criar na contabilidade a conta nº “… – …”. 

 

- Do artº 968º da acusação: 

Não provado quanto a FFF e RR tivessem conhecimento ou dado concordância a 

BB quando este determinou DDD a criar na contabilidade a conta nº “… – …”. (Como 

resulta do teor da resposta ao artº 931º da acusação). 

 

- Do artº 970º da acusação: 

Não provado quanto a FFF e GGGG, que tivessem tomado parte no delinear da 

estratégia com BB e RR, para através do negócio de venda com hipoteca do imóvel 

obterem financiamento. 

 

- Do artº 971º da acusação. 

Não provado que C… P… trabalhasse pra a “S…” em regime de exclusividade. 

 

- Do artº 983º da acusação: 

Não provado que o conluio de R… F… e H...F... com BB e RR para a 

elaboração de uma garantia bancária através da qual a ... garantia o pagamento das 

quantias que a CC não pagasse à F..., fosse do conhecimento de FFF ou com a 

concordância deste. 

 

- Do artº 986º da acusação: 
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Não provado quanto a FFF na sequência da resposta ao artº 983º. 

 

- Do artº 990º da acusação: 

Não provado quanto a FFF na sequência da resposta aos artigos 983º e 986º. 

 

- Do artº 1002º da acusação: 

Não provado que “parte da verba proveniente da F... e de outras contas da CC se 

destinasse a FFF/EE/C...”. 

 

- Dos artigos 1010º a 1012º da acusação: 

Não provado que “BB e RR deram a conhecer a J...L...C... que a escolha da 

sociedade a quem a obra seria adjudicada tinha como condição, a aceitação por parte 

dos responsáveis da sociedade escolhida, da sobrevalorização do orçamento 

apresentado em mais 620.000,00 €, valor que depois dividiriam, entre eles, como 

queriam. 

Nem que “para justificar a condição imposta alegariam a necessidade de 

constituição de uma “almofada financeira” que a “CC” utilizaria na aquisição de 

equipamentos necessários ao normal funcionamento da “CC”/UNI.” 

 

- Do artº 1015º da acusação: 

Não provado que “J...L...C... agendou uma reunião e deu a conhecer a exigência 

de sobrevalorização a, J...H...O..., a exercer desde 1988 as funções de Presidente do 

Conselho de Administração da “CCC”, o qual depois de se aconselhar com o seu filho 

R...M...M...de O..., à data, Administrador Delegado da mesma sociedade comercial e 

com funções na área comercial, administrativa e financeira, aceitou”. 

 

- Do artº 1023º da acusação: 

Não provado que R…O… tivesse emitido os doze cheques na sequência do 

acordado entre todos, ou seja, entre BB, RR, J...L...C..., J… O… e o próprio R… O…. 

 

- Do artº 1027º da acusação: 
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Não provado que RR estivesse conluiado com BB na determinação de emissão 

de facturas para a “CCC” justificar contabilisticamente como custos. 

 

- Do artº 1029º da acusação: 

Não provado que R… O… e J… O… tivessem refeito o orçamento em conluio 

com BB, RR e J...L...C.... 

 

- Dos artigos 1030º a 1037º da acusação: 

Não provado que RR, BB, J… O…, R… O… e J...L...C... tivessem agido com 

intenção de convencer os representantes da F... que aquele era o valor real das obras, 

nem que por esse errado convencimento tivesse sido ordenado o pagamento das 

mesmas, nos termos incevidos por sobrevalorização das despesas, e que por essa via 

tivesse sido auferido ganho indevido e consequente prejuízo para a F.... 

 

- Do artº 1038º da acusação: 

Não provado que RR estivesse conluiado com BB. (Como já resultava do teor da 

resposta ao artº 1027º). 

 

- Do artº 1040º da acusação: 

Não provado que FFF procurasse parceiros para injectar capital na “CC”. 

 

- Do artº 1059º da acusação: 

Não provado que “na sequência de vários empréstimos de RR a BB, este último 

ficou a dever-lhe € 2.000.000,00”. 

 

- Dos artigos 1095º e 1096º da acusação: 

Não provado que GGGG e FFF estivessem conluiados na criação de títulos 

representativos das acções da CC executada informaticamente por SSSS. 

 

- Do artº 1102º da acusação: 

Não provado que GGGG estivesse ciente da finalidade pretendida por BB com a 

execução informática dos títulos das acções. 
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- Do artº 1112º da acusação: 

Não provado que GGGG sou...se que UUUUU estivesse a ser induzido na errada 

convicção de que os membros da ... se tinham tornado accionistas da CC. 

 

- Do artº 1129º da acusação: 

Não provado que a desistência do processo de Insolvência que corria termos 

contra a “CC” no 2º Juízo do Tribunal do Comércio, sob o nº. 296/06.4TYLSB, fizesse 

parte das estratégias para retoma do controlo financeiro da “CC”, delineadas por BB, a 

arguida e HH em finais de Outubro de 2005 ou princípios de Novembro de 2005. (Até 

porque tal acção de insolvência ainda nem existia). 

 

- Do artº 1146º a 1151º da acusação: 

Não provado que GGGG tivesse conhecimento da produção por SSSS, BB, FFF 

de títulos representativos das acções sociais com vista ao controle da maioria de votos 

dos accionistas que viessem a comparecer na Assembleia Geral Extraordinária de 30 

de Março de 2006. 

 

- Do artº 1174º da acusação: 

Não provado que BB houvesse feito a reposição de qualquer importância 

apropriada. (Provou-se outrossim que fez movimentos de entradas e saídas das contas 

das CC e se apropriou da diferença, pelo que se não pode utilizar a expressão de “que 

repôs”, que é algo substancialmente diverso de ter feito entradas com partes do 

dinheiro que já fizer movimentar em saídas, e que posteriormente a fazer entrar, faria 

novamente sair, num processo contínuo). 

 

- Do artº 1176º da acusação: 

Não provada a participação voluntária, nem consciente, de HHH na omissão na 

acção interposta por BB, das transferências que foram efectuadas das contas bancárias 

da CC para as de BB, sempre realizadas por determinação e com a assinatura de BB. 

 

- Do artº 1193º da acusação. 
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Não provado que FFF e BBBBB estivessem conluiados com HHH no 

levantamento ao balcão do Banco ... dos títulos representativos das acções da “CC” 

correspondentes ao capital social que a “H...” detinha naquela sociedade. 

Nem provado que um dos funcionários daquela agência fosse cunhado de 

P...D.... 

 

- Do artº 1196º da acusação: 

Não provado que FFF e BBBBB tivessem agido com o propósito de fazerem 

seus aqueles títulos representativos de acções. (Como resulta do teor da resposta ao 

artº 1193º). 

 

- Do artº 1200º da acusação: 

Não provado que BBBBB sou...se como aqueles títulos tinham sido  fabricados. 

(Como resulta do teor das respostas aos artºs 1193º e 1196º). 

 

- Do artº 1363º da acusação: 

Não provado que RR tivesse visto oportunidade de se apropriar do valor do carro 

BMW, 745i, registado em nome de A...A.... 

 

- Do artº 1365º da acusação: 

Não provado que RR tivesse encetado contactos com C...M... manifestando o 

interesse de BB no BMW registado como propriedade de A...A.... 

 

- Dos artºs 1378º a 1380º da acusação: 

Não provado que RR tivesse intenção de obter benefício pecuniário indevido 

correspondente ao valor do referido BMW, 745i. (como resulta do teor das respostas 

aos artigos 1363º e 1365º). 

 

- Do artº 1381º da acusação: 

Não provado que GGGG representasse a CC no contrato celebrado com a M... 

(Mercedes Benz SLK ...-ZA) apesar de uma assinatura figurar naquele contrato como 

se fosse a sua. 
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- Do artº 1385º da acusação: 

Não provado que a concessão de utilização do veículo Mercedes SLK a RR o 

fosse em regime de exclusividade. 

 

- Do artº 1413º da acusação: 

Não provado que o prejuízo fiscal e a correspondente vantagem económica 

tivesse sido de € 721.549,96. 

 

- Do artº 1414º da acusação: 

Não provado que não houve ocultação de tais despesas/pagamentos à 

Administração Fiscal. (Mas apenas que não se encontravam documentadas sendo por 

isso sujeitas às referidas tributações). 

 

- Do artº 1418º da acusação: 

Não provado que GGGG, em representação da CC, tivesse conhecimento de que 

não tivessem sido entregues ao Estado as quantias ali descritas e objecto de retenção 

na fonte a título de IRS. 

 

- Do artº 1422º da acusação; 

Não provado que GGGG tivesse intenção de apropriar das quantias objecto de 

retenção na fonte a título de IRS e não entregues ao Estado. (Como resulta do teor da 

resposta artº 1418º). 

 

- Do artº 1449º da acusação: 

Não provado que, “BB e RR, em conluio com J… e R… O…, haviam 

determinado a emissão das identificadas facturas para justificar parte do valor 

correspondente aos cheques identificados no Artº. 1023º., que titulavam o valor global 

de € 620 000,00 que a CCC emitiu à CC de acordo com o plano gizado por todos, que 

levou à apropriação por parte dos arguidos do referido montante indevidamente pago 

pela F...”. 
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- Dos artigos 1528º e 1529º da acusação: 

Não provado que os montantes utilizados por BB na aquisição da casa de ... 

tivessem proveniência ilícita. 

 

- Do artº 1535º da acusação; 

Não provado que a venda tivesse sido declarada nula cfr. fls. 2792, averbamento 

provisório de 22 de Novembro de 2006. (O que resulta do teor do documento 

constante de fls. 683 do II Volume do Apenso 37, pois, como ali se diz, o que foi 

deferido em 21 de Novembro de 2006 foi o registo provisório da acção intentada por 

RR e Outros contra a Ré I... e Outros, pedindo, além do mais, a nulidade da venda). 

 

- Do artº 1537º da acusação: 

Não provado que a arguida tivesse vendido os imóveis descritos no referido 

artigo (pois tão só deu o seu consentimento à venda, conforme resposta ao mesmo 

artigo). 

 

- Do artº 1538º da acusação: 

Não provado que “fizeram constar daquela escritura que a “I...” pagou aos 

vendedores € 76.800,06, € 285.582,10 e € 298.055,41, respectivamente”. 

 

- Do artº 1540º da acusação: 

Não provado que o teor daquelas escrituras não era verdadeiro. (O teor das 

escrituras é verdadeiro, na medida em que a sociedade foi constituída e os bens 

imóveis vendidos de acordo com a vontade declarada, o que não é afectado pela parte 

respeitante ao pagamento do preço/quitação). 

 

- Do artº 1542º da acusação: 

Não provado que o imóvel descrito no artº 1516º sito em ... tivesse sido 

adquirido com quantias monetárias de proveniência ilícita, nem que as condutas da 

arguida, BB e HH, descritas nos artigos 1530º a 1541º visassem introduzi-las no 

mercado financeiro como meio de desfrutar das vantagens económicas conferidas pela 

sua posse. (O que resulta das respostas aos artigos 1528º e 1529º.) 
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- Do artº 1543º da acusação: 

Não provado que a finalidade de constituir a I... e simular a venda da casa de ... 

fosse a de introduzir o imóvel no giro comercial. (O que resulta do teor da resposta aos 

artºs 1528º e 1529º, que não deu como provado que os montantes utilizados na compra 

desse imóvel tivessem proveniência ilícita.) 

 

- Do artº 1546º da acusação: 

Não provado quanto aos factos descritos nos artigos 1530º a 1541º que a arguida, 

BB e HH actuaram com o intuito de obstar à detecção, confisco e perda das vantagens, 

obtidas com quantias de proveniência ilícita, por parte das autoridades judiciárias. 

 

- Do artº 1549º da acusação: 

Não provado que BB tivesse contactado JJ com vista à abertura da conta 

bancária. 

 

- Do artº 1555º da acusação: 

Não provado que JJ aceitou tal cedência exactamente porque esta não era parte 

no contrato (contrato entre a “M...” e a arguida e BB, pelo qual a “M...” autorizou BB 

e a arguida a cederem o o crédito a JJ). 

 

- Do artº 1593º da acusação: 

Não provado que FFF tivesse agido sempre de comum acordo com BB e RR, na 

execução do plano por estes traçado, com vista a alcançar avultados ganhos de 

natureza económica que sabia não lhe serem devidos. 

 

- Do artº 1594º da acusação: 

Não provado que BB e RR, com vista à obtenção de ganhos indevidos, criaram e 

dirigiram uma estrutura de natureza semelhante à das empresas, dotada dos 

necessários meios humanos e repartida por outras sociedades já constituídas ou que 

constituíram, cumprindo os formalismos legais, mas cujo verdadeiro objectivo era o de 
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viabilizarem a concretização das actividades ilícitas que se propunham realizar, nem 

que tal efectivamente tenha acontecido. 

 

- Do artº 1595º da acusação: 

Não provado que, no âmbito dessa estrutura, criada por forma a perdurar no 

tempo, como perdurou, desde 1993 e, pelo menos, até Março de 2006, cada um deles 

tinha tarefas específicas, que cada um executava com o acordo e o conhecimento dos 

demais, sendo que todas essas tarefas integravam poderes de direcção. 

 

- Do artº 1596º da acusação: 

Não provado que essa estrutura era, ainda, integrada por outros indivíduos, 

GGGG, EEE, DDD, SSSS, BBBBB e HHH, que a aceitaram e cujas tarefas consistiam 

na execução das ordens que lhes eram dadas por FFF, BB e RR. 

 

- Do artº 1597º da acusação: 

Não provado que tal estrutura fosse também integrada por F...C..., 

A...M...P...S..., H...F... e R...A... que no exterior sabendo da existência desse grupo, se 

prontificaram a colaborar nos respectivos actos necessários, a troco de vantagens 

pecuniárias e outras a que sabiam não ter direito. 

 

- Do artº 1598º da acusação: 

Não provado que tivesse sido GGGG quem expressamente fez constar das 

escrituras públicas de aumento do capital da CC o que delas consta, designadamente 

que os reforços de capital tinham sido realizados em dinheiro por entradas na Caixa 

Social. 

 

- Do artº 1602º da acusação: 

Não provado que as escrituras públicas donde fizeram constar que a realização 

dos aumentos do capital social da “CC” tinham sido realizados por entradas de 

dinheiro na caixa social, por conversão de créditos, por entradas em espécie (imóvel) e 

por conversão de dívidas, sem que fossem precedidas de relatório de Revisor Oficial 

de Contas externo à sociedade prejudicassem terceiros. 
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- Do artº 1606º da acusação: 

Não provado que GGGG tivesse conhecimento de que naquele período de tempo 

fossem provocados movimentos constantes de dinheiros entre as várias contas numa 

rotação de cheques. 

 

- Dos artigos 1611º e 1612º da acusação: 

Não provado que GGGG emitisse cheques e determinasse transferências com 

conhecimento do processo descrito no art.º 1611º nem das finalidades do mesmo, nem 

que FFF, BBBBB, HHH e SSSS fizessem suas parte das quantias que BB, conluiado 

com DDD, EEE e RR movimentavam entre contas da “CC”, de BB e DDD, e ainda 

outras contas através do processo descrito. 

 

- Do artº 1613º da acusação: 

Não provado que BB e FFF tivessem feito pagar despesas particulares de 

terceiros sem qualquer vínculo à UNI. 

 

- Do artº 1614º da acusação: 

Não provado que GGGG e FFF tivessem conhecimento de que as garantias 

oferecidas ao ..., ..., ... e ... não correspondessem à verdade. 

 

- Do artº 1618º da acusação: 

Não provado que fossem amigas de RR desde há vários anos. 

 

- Do artº 1621º da acusação: 

Não provado que o pagamento em dinheiro, telemóveis, refeições e outras 

vantagens a F...C... e A… M… S…, efectuados por RR ocorresssem com o 

conhecimento ou consentimento de FFF. 

Nem que os referidos pagamentos às mesmas chegasse através de envelopes, 

entregues pelo motorista da “CC”; 

Nem que houvesse pagamento por cada acto praticado, o montante nunca fosse 

inferior ao valor de metade do custo do respectivo acto notarial. 
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- Do artº 1624º da acusação: 

Não provado que FFF tivesse conhecimento das funções desempenhadas por 

A… M… S… e F...C..., nem que tivesse tido qualquer actuação relacionada com as 

referidas funcionárias com a intenção de obter benefícios a que não tinha direito. 

Nem que tivesse conseguido que F...C... e A...M...P...S..., a troco de vantagens, 

violassem os deveres que sobre elas recaíam, designadamente, reconhecendo factos e 

assinaturas, de documentos oficiais, que não correspondiam à verdade. 

 

- Do artº 1628º da acusação: 

Não provado que FFF tivesse tido participação ou conhecimento da compra e do 

registo em nome da “CC” do imóvel da Cruz Quebrada, pertencente a EE. 

 

- Dos artigos 1629º e 1630º: 

Não provado que GGGG e FFF tivessem conhecimento do oferecimento de tal 

garantia e de que a mesma fora forjada. 

 

- Do artº 1637º da acusação: 

Não provado que FFF, no âmbito do negócio F... (matéria dos artigos 970º e 

seguintes) tivesse actuado ou o propósito de de obter ganho ilícito para si próprio ou 

para os demais elementos da estrutura interna; 

Nem que BB e RR visassem o ganho ilícito para os “demais elementos da 

estrutura interna” (matéria não provada nos termos da resposta aos artºs 5º e 12º da 

acusação). 

 

- Do artº 1640º da acusação. 

Não provado que FFF tivesse conhecimento ou concordância com a concessão 

de vantagens patrimoniais a R...A.... e H...F... para que estes violassem os deveres 

profissionais de confiança e lealdade que sobre estes recaíam enquanto funcionários 

daquela instituição bancária. 

 

- Do artº 1641º da acusação: 
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Não provado que GGGG tivesse conhecimento ou dado concordância a que as 

movimentações bancárias de saídas das contas da “CC” tivessem destinos indevidos 

ou atingissem tais montantes. 

Nem provado que BB e GGGG fossem co-titulares das contas bancárias tituladas 

pela “CC”. 

 

- Do artº 1642º da acusação: 

Não provado quanto a GGGG conforme resposta ao artº 1640º. 

Nem que fossem pagas despesas particulares dos “elentos da estrutura” ou de 

terceiros. 

 

- Do artº 1650º da acusação: 

Não provado que J...A...C... tivesse tido o prejuízo de 745.827,39 euros (pelos 

motivos que extraem do teor das respostas aos artigos 886º a 897º). 

Não provado que GGGG tivesse tido prejuízo (conforme resposta ao artº 825º). 

Não provados os montantes de prejuízo dos ofendidos vertidos na acusação. 

(Pelos motivos que extraem pela determinação dos montantes constantes das respostas 

ao mesmo artigo 1650º e aos artigos 777º, 799º, 811º, 837º, 843º, 856º, 876º, 885º, 

909º e 915º). 

 

- Do artº 1651º da acusação. 

Não provado que BB e RR ao receberem as quantias monetárias vindas de referir 

dos investidores para utilização por conta própria exercessem dessa forma uma 

actividade, exclusiva das instituições de crédito (o que resulta da natureza ilícita das 

prometidas aplicações que não existiam – conforme resposta ao artº 742º). 

 

- Do artº 1659º da acusação: 

Não provado que FFF tivesse contactado HH para concertar estratégias com vista 

à retoma do controlo da “CC”. 

 

- Do artº 1663º da acusação: 
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Não provado que da criação dos títulos representativos das participações sociais 

da”CC” com vista à sua utilização na Assembleia Geral Extraordinária da “CC” de 30 

de Março de 2006 tivesse resultado prejuízo também para o Estado. 

 

- Do artº 1679º da acusação: 

Não provado que “com vista a confundir a proveniência do dinheiro ilicitamente 

obtido, BB, previamente, ou seja, depois de o distribuir pelas diversas contas bancárias 

que abriu em nome da “CC” e de provocar inúmeros movimentos do mesmo dinheiro 

entre essas contas, é que finalmente o faz sair e entrar nas contas bancárias tituladas 

por si e dos demais elementos da estrutura interna” (não tendo sido este o mecanismo 

do branqueamento como resulta do teor da matéria provada: os movimentos da 

entradas e saídas das contas bancárias referidas, assim como as apropriações das 

quantias ocorriam todas no mesmo período de tempo, ou seja, concomitantemente). 

 

- Do artº 1680º da acusação: 

Não provado que o registo das entradas efectuadas por BB e RR com quantias 

provenientes dos investidores das aplicações financeiras foram registadas na conta 26, 

“depois” do descrito no artº 1679º (o qual foi dado como não provado nos termos 

supra). 

 

- Do artº 1681º da acusação: 

Não provado que as quantias entradas em nome de BB tivessem servido para a 

realização do capital social de RR e FFF. 

 

- Do artº 1682º da acusação: 

Não provado que BB tivesse aberto a conta bancária em nome de JJ com 

dinheiro da CC. 

Não provado que BB tivesse constituído ou adquirido as quotas da V...F... e 

V...I...s com dinheiro proveniente da CC. 

Não provado que BB tivesse constituído ou adquirido quotas (até porque estas 

não existem numa sociedade anónima) da I... com dinheiro proveniente da CC. 
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- Do artº 1684º da acusação: 

Não provado que RR tivesse intervenção na multiplicidade de movimentos 

bancários através das várias contas da CC e outras e no fazer girar dinheiro de conta 

para conta da CC e outras. (O que resulta do teor das respostas sobre tais matérias, 

pois apenas BB tinha poderes de movimentação). 

 

- Do artº 1687º da acusação. 

Não provado que a venda simulada da casa de ... à I... se destinasse a ocultar o 

bem adquirido por força de factos ilícitos. (O que resulta do teor das respostas aos 

artigos 1528º e 1529º, que não deu como provado que os montantes utilizados por BB 

na aquisição da casa de ... tivessem proveniência ilícita). 

 

- Do artº 6º da contestação: 

Não provado que tivesse sido por vontade do marido da arguida que esta fez 

parte do elenco dos fundadores da “CC”. 

 

- Do artº 7º da contestação: 

Não provado que tivesse sido por vontade do marido da arguida que esta deixou 

de ter qualquer participação social na “CC”. 

 

- Do artº 9º da contestação. 

Não provado que a arguida nunca fez parte de qualquer orgão social da “CC”. (O 

que resulta do facto de integrar o Conselho Geral da CC no período de tempo a que se 

refere a resposta ao mesmo artigo). 

 

- Do artº 10º da contestação: 

Não provado que a designação da arguida para o Conselho Geral da CC, em 

Março de 1995, tivesse sido feita sem o seu conhecimento e sem o seu consentimento. 

 

- Do artº 11º da contestação: 

Não provado que a razão que teria estado na base do cancelamento do 

averbamento um ano depois da designação da arguida para o Conselho Geral da CC, 



S. R. 
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 

2114 
 

em Março de 1995, fosse porque tal designação para integrar o órgão tivesse sido 

tomada sem o seu conhecimento ou consentimento. 

Nem que o marido da arguida lhe tenha comunicado essa designação e que a 

arguida lhe tivesse dito que se recusava a aceitá-la. 

 

- Do artº 13º da contestação: 

Não provado que a arguida não tivesse tido por qualquer via conhecimento das 

actividades ilícitas do marido. 

 

- Do artº 14º da contestação: 

Não provado que à arguida foram sempre ocultadas, designadamente pelo seu 

marido, as actividades ilícitas relatadas na acusação. 

 

- Do artº 16º da contestação: 

Não provado que a assinatura da arguida na procuração a que se refere o artigo 

701º da acusação (hipoteca da casa de ...), e na abertura da conta bancária em nome da 

filha da arguida e BB, Maria Carolina Verde, a fls. 1454, tivesse sido falsificada. (As 

mesmas não foram sujeitas a perícia). 

 

- Do artº 23º da contestação: 

Não provado que o conhecimento que a arguida teve da maior parte dessas 

falsificações ocorreu já depois da prática dos actos enquadrados na acusação como 

branqueamento. 

 

- Do artº 25º da contestação: 

Não provado que a arguida só teve uma percepção global da forma da actuação, 

ao longo dos anos, do seu ex-marido e de outros responsáveis pela Universidade 

Independente quando teve acesso à acusação proferida no processo 140/06.2, na 

qualidade de assistente – o que a arguida não sabe se é verdade. 

 

- Do artº 26º da contestação: 
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Não provado que o que nessa acusação se diz é absolutamente contrário ao que o 

ex-marido da arguida sempre lhe fez crer, ao longo do tempo, e do que a arguida 

estava convencida – que era ele quem, com meios financeiros próprios, apoiava 

financeiramente a Universidade Independente, sempre que necessário, sendo credor da 

CC, SA e não o contrário. 

 

- Do artº 27º da contestação: 

Não provado que os meios financeiros próprios do ex-marido da arguida lhe 

advinham daquilo que herdou dos avós maternos e dos seus investimentos em bolsa, 

nem que era assim que ele os justificava junto da arguida, desde muito antes da 

constituição da CC, SA. 

 

- Do artº 28º da contestação: 

Não provado que os actos praticados pela arguida foram com desconhecimento 

de toda a actuação perpetrada na CC, SA. 

 

- Do artº 29º da contestação. 

Não provado que os actos praticados pela arguida tiveram por causa e origem a 

situação concreta do conhecimento, por parte da arguida, no final de Outubro e início 

do Novembro de 2005, que o seu ex-marido se envolvera num esquema de agiotagem 

com RR. 

 

- Do artº 31º da contestação: 

Não provado que a perturbação do marido da arguida após a tomada do controle 

da Universidade Independente, em finais de Setembro de 2005, por um grupo de 

investidores angolanos fosse para a arguida totalmente incompreensível. (Como 

resulta do teor do facto provado, alegado na própria contestação, de que a arguida teve 

então conhecimento que aqueles angolanos se arrogavam credores perante BB, de 

cerca de cinco milhões de euros, e que se queriam fazer pagar pela participação social 

que este tinha na CC e pelos seus próprios imóveis). 

 

- Do artº 34º da contestação: 
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Não provado que BB remunerasse o dinheiro que lhe entregavam com juros que 

fossem inicialmente na ordem de 100% e que foram progressivamente baixando mas 

nunca para menos de 20%. 

 

- Do artº 35º da contestação: 

Não provado que BB tivesse dito à arguida, que quando o esquema começou 

ganhava juros superiores a 100% nos seus investimentos em bolsa, e que durante anos 

conseguiu pagar tais juros elevadíssimos, mas que entretanto perdeu o controle da 

situação, não conseguindo fazer os pagamentos acordados. 

 

- Do artº 36º da contestação: 

Não provado que BB tivesse dito à arguida, que a razão de ser de tais 

empréstimos tivesse sido para manter a Universidade em funcionamento.  

 

- Do artº 44º da contestação: 

Não provado que a arguida pautou a sua actuação convicta que as aplicações 

Private se tratavam de mútuos nulos por falta de forma. 

 

- Do artº 51º da contestação: 

Não provado que a arguida não tivesse conhecimento dos factos que lhes 

permitisse enquadrá-los como crime. 

 

- Do artº 57º da contestação: 

Não provado que a arguida tivesse ficado horrorizada com a informação de que 

BB devia à ... Sintra-Litoral um milhão de euros e que havia uma assinatura falsificada 

da arguida numa letra ou numa livrança entregue a essa instituição bancária, nem que 

tal informação lhe tivesse sido ocultada até aí pelo seu marido. 

 

- Do artº 58º da contestação: 

Não provado que a arguida não conhecesse sequer as pessoas que entregavam o 

seu dinheiro nas aplicações Private. 
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- Do artº 59º da contestação: 

Não provado que a arguida não sou...se da dívida que BB tinha para com a ... 

Sintra-Litoral. (Como resulta do teor do artigo 56º da contestação onde se afirma o 

conhecimento dessa dívida). 

 

- Do artº 63º da contestação: 

Não provado que para pagar a aqueles que eram efectivamente credores de BB, e 

pelos montantes que eram devidos, e não pagar a quem não era credor, fosse 

necessário intentar acções judiciais contra todos os credores, para obter a declaração 

de nulidade dos mútuos e a redução da dívida ao montante do capital, em alguns casos 

já integralmente pago. (Como resulta do facto de só se intentarem acções contra quem 

não se chegar a acordo, e, por outro lado, para se chegar a acordo não é necessário 

intentar acções). 

 

 - Do artº 65º da contestação. 

Não provado que RR pretendesse de imediato fazer-se pagar de imediato pela 

entrega de todas as acções que BB detinha na CC e todo o património imobiliário de 

que BB era proprietário, pessoalmente e em comum com a arguida. 

 

- Do artº 66º da contestação: 

Não provado que RR tivesse feito intervir o grupo angolano para dar mais força 

à sua pretensão, diariamente pressionando BB com ameaças, dizendo que os 

angolanos eram muito perigosos, que podia haver uma bomba ou acontecer alguma 

coisa à filha de BB e da arguida. 

 

- Do artº 69º da contestação: 

Não provado que um dos motivos que levou a arguida a constituir a I... foi o de 

impedir BB de dispor desse património por recear que este cedesse às pressões de RR 

e família. 

 

- Do artº 76º da contestação: 
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Não provado que na compra do terreno e construção da casa de ... tivessem sido 

aplicados dinheiros da arguida e de BBB. 

 

- Do artº 78º da contestação: 

Não provado que se tratava de um prédio rústico. (Como resulta do teor da 

resposta aos artigos 1516º e 1517º da acusação, dos quais consta o seguinte: Artº 1516º 

Foi inscrito na titularidade da arguida por apresentação de 11 de Maio de 1994 o 

direito de propriedade de um prédio urbano, situado na Herdade do Zambujeiro, 

composta de terreno de regadio destinado a cultura agrícola com 11.956 m2, com o 

valor de venda de 4.000.000$00 (quatro milhões de escudos) da qual foi aquele 

desanexado 76; Artº 1517º Neste prédio – parcela desanexada - foi construída uma 

moradia com a área coberta de 389,35 m2, passando o prédio a ter natureza mista, com 

a área descoberta – parte rústica - de 1.000 m2, cuja licença de habitação foi obtida em 

15 de Outubro de 2001, tendo o valor patrimonial de € 145.913,00 77.) 

 

- Do artº 84º da contestação: 

Não provado que “o processo de licenciamento da casa de ... não ficou concluído 

porque, por razões imputáveis ao empreiteiro, que se desentendeu com o engenheiro 

que fazia o acompanhamento da obra, não foram entregues documentos necessários, 

os livros de obra, que não saíram elaborados devidamente”. 

 

- Do artº 88º da contestação. 

Não provado que os custos da compra do terreno e da casa remontam aos anos 

1994, 1995 e 1996, nem que a dita ampliação foi paga na altura em que foi feita. 

 

- Do artº 89º da contestação: 

Não provado que a arguida estivesse convicta que o dinheiro de BB provinha dos 

seus investimentos em bolsa, ou da sua fortuna pessoal. 

                                                           
76

 (Fls. 681 a 687 do Apenso 37 – II Volume) 

77
 (Fls. 13.401 a 13.405 do 43º Volume) 
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Nem provado que os custos da construção da casa de ... fossem suportados por 

quantias proveniente de BB, da arguida ou de BBB. 

 

- Do artº 98º da contestação: 

Não provado que fosse por lapso não corrigido, a referência ao pagamento do 

preço, na escritura relativa à compra e venda do imóvel de ..., e se tivesse ficado a 

dever à utilização de uma minuta ou chapa, com os termos em que habitualmente são 

celebradas as compras e vendas. 

 

- Do artº 106º da contestação: 

Relativamente às vendas, (para as quais a arguida prestou consentimento,) feitas 

pela I... com assunção das dívidas correspondentes aos empréstimos garantidos por 

hipotecas que sobre esses bens incidiam, não provado que tal constitua demonstração 

alguma de que a intenção de BB e da arguida não fosse a de prejudicar credores. 

 

- Do artº 110º da contestação: 

Não provado que o único propósito da arguida fosse o de impedir que RR se 

locupletasse à sua vontade com o património de BB e da arguida, em detrimento de 

quem era efectivamente credor de BB. 

 

- Do artº 115º da contestação: 

Não provado que os cheques referidos no artigo 1132º da acusação tivessem sido 

emitidos para pagamento de capital e juros usurários, nem que a arguida estivesse 

convicta que as aplicações Private se tratavam de mútuos nulos por falta de forma. 

(Conforme, entre outros, os artigos 742º, 743º e 1132º da acusação, e 44º e 51º da 

contestação.) 

 

- Do artº 116º da contestação: 

Não provado que tivessem havido negociações entre BB e UUUUU, quer 

pessoalmente, quer através de advogados. 

Relativamente ao provado indeferimento liminar do aludido procedimento 

cautelar, não resultou provado que este tivesse sido do conhecimento de UUUUU, 
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então Ministro da Educação de …, e, por via deste, de RR, e, por via deste, de todos os 

credores ou pretensos credores. 

(O que resulta de sobre o indeferimento liminar não ter recaído recurso, pelo que 

não houve lugar à notificação dos requeridos.) 

 

- Do artº 119º da contestação: 

Não provado que, após a prisão preventiva de BB e a apreensão dos créditos 

sobre a M..., tenha deixado de ser possível à arguida continuar a efectuar pagamentos 

relativos aos investidores que chegaram a acordo. 

 

- Do artº 130º da contestação: 

Não provado que BB não tinha naquele momento disponibilidades financeiras 

para solver os débitos aos investidores das aplicações Private, nem que BB tivesse dito 

à arguida que naquele momento não tinha disponibilidades financeiras para solver os 

débitos aos investidores das aplicações Private. 

 

- Do artº 131º da contestação: 

Não provado que o imóvel sito em Islantilla, Isla Cristina, Espanha, tivesse sido 

posto à venda em Novembro de 2005. 

 

- Do artº 132º da contestação. 

Não provado que BB não tinha dinheiro suficiente para pagar os 45% do preço 

em falta pelo imóvel da zona Sul do Parque das Nações. 

 

- Do artº 133º da contestação: 

Não provado que o valor que tinha sido pago a título de sinal pelo imóvel da 

zona Sul do Parque das Nações fosse absolutamente necessário para proceder aos 

pagamentos devidos. 

 

- Do artº 135º da contestação. 

No que respeita aos valores provenientes da revogação do contrato-promessa da 

casa da zona Sul do Parque das Nações e da venda da casa de Espanha, não resultou 
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provado que os mesmos não pudessem ter sido creditados numa conta bancária da 

arguida sob pena de serem alvo de penhoras ou arrestos por parte de RR. 

 

- Do artº 137º da contestação: 

Não provado que a conta bancária do banco ..., titulada pela irmã da arguida, JJ, 

tivesse sido criada para pela arguida serem canalizados os pagamentos a efectuar aos 

credores investidores das aplicações financeiras, nem que os pagamentos efectuados o 

tenham sido na medida das possibilidades da arguida. 

(Como resulta, entre outros, do teor dos artigos 1563º, 1564º.) 

 

- Do artº 138º da contestação: 

Não provado que tal conta bancária, titulada por JJ, não tivesse sido aberta e 

utilizada com o intuito de obstar à detecção e confisco pelas autoridades judiciárias, e 

perda das vantagens. 

(Como resulta, entre outros, do teor dos artigos 1563º, 1564º, 1569º e 1560º.) 

 

- Do artº 143º da contestação: 

Não provado que o empréstimo contraído junto do banco espanhol para compra 

da casa de Espanha foi pelo valor total da venda, nem que a este foi deduzido, na 

fonte, o pagamento de um imposto. Nem que no preço da venda tivesse sido deduzida 

a comissão da mediadora imobiliária. Nem que o valor líquida da venda seja o de 

227.348,84 euros. 

Não provado que o depósito de 12.500,00 euros, de 21 de Julho de 2006, fosse 

proveniente da venda do recheio da casa de Espanha, que lá tivesse permanecido, 

como mobiliário ou equipamento de cozinha. 

Não provado que este depósito foi feito no mesmo momento em que o cheque de 

227.348,84 euros foi depositado a 27 de Julho de 2006. 

Não provado que o cheque no valor de 12.500,00 euros da conta ... titulada por 

J...J...C...C... fosse resultante do valor da venda do carro da marca Saab. 

 

- Do artº 145º da contestação: 
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Relativamente ao movimento datado de 20 de Abril de 2006, no valor de 

5.000,00 euros, não provado que se tivesse destinado a pagamento a SSS. 

 

- Do artº 146º da contestação. 

Não provado que o movimento datado de 5 de Dezembro de 2006, no valor de 

7.740,00 euros se destinasse ao pagamento de honorários à Sociedade de Advogados 

... & Associados. 

 

- Do artº 147º da contestação: 

Não provado que as três transferências efectuadas, entre 10 de Julho de 2006 e 

25 de Setembro de 2006, para uma conta bancária de BBB, se tivessem destinado a dar 

pagamento a um empréstimo que esta tivesse feito a BB, no valor de 100,000,00 euros, 

nem que tal empréstimo (não provado) se tivesse destinado a pagar serviços prestados 

por advogados, custas judiciais e às despesas necessárias à constituição da I... e às 

transmissões dos imóveis. 

Não provado também que a partir de Novembro de 2005 BB não tivesse dinheiro 

que permitisse pagar as referidas despesas. 

 

- Do artº 148º da contestação: 

Relativamente à transferência de 10.000,00 euros de Janeiro de 2006 para conta 

bancária de BBB, não resultou provado que se destinasse ao começo de restituição do 

valor pago por ela como última prestação do reforço de sinal do contrato-promessa da 

casa do Parque das Nações. 

 

- Do artº 149º da contestação: 

Relativamente à transferência datada de 26 de Dezembro de 2006 para a conta ... 

Sintra-Litoral de BB, não resultou provado que fosse para pagamento da prestação por 

ele devida na sequência do acordo celebrado com essa instituição nesse mês e ano. 

 

- Do artº 150º da contestação: 

Não provado que BB tivesse entretanto informado a arguida de que também 

tinha valores em débito no .... 
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- Do artº 151º da contestação: 

Não provado que a arguida ao pedir ao pai para utilizar a sua conta bancária, o 

tivesse feito para continuar a efectuar pagamentos a credores investidores e honorários 

a advogados por essa via. 

 

- Do artº 155º da contestação: 

Não provado que a transferência datada de 2 de Março de 2007, de 4.247,32 

euros, para a ... se destinasse a pagamento de empréstimo. 

Não provado que a transferência datada de 9 de Março de 2007, de 3.500,00 

euros, para o ... se destinasse a um pagamento. 

Não provado que as transferências datadas de 16 e 22 de Março de 2007, de 8 de 

Maio de 2007 e de 5 de Junho de 2007, de 14.687,00 euros, de 4.245,00 euros, de 

11.768,49 euros, e de 3.780,00 euros, respectivamente, se destinassem a pagamentos 

de honorários de advogado. 

Não provado que as transferências datadas de 10 e 11 de Abril de 2007, de 

20.000,00 euros cada uma, para a ... se destinassem a pagamentos a credores, que 

foram geridos por BB e XXX. 

 

- Do artº 156º da contestação: 

Não provado que o depósito de 97.749,36 euros, a 5 de Janeiro de 2007, relativo 

à prestação da M..., tivesse sido efectuado na conta da arguida no ..., porque a irmã e o 

pai da arguida não se encontravam em Lisboa. 

 

- Do artº 157º da contestação: 

Não provado que do valor de 10.000,00 euros relativo à transferência de 23 de 

Janeiro de 2007 para BBB tivessem sido feitos pagamentos a F...R...D... e GGGG. 

 

- Do artº 159º da contestação: 

Não provado que o imóvel de ... (transmitido para a I…) não tivesse sido dado 

como garantia à ... Sintra-Litoral juntamente com as lojas e bens dados como garantias 
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na escritura de 28 de Dezembro de 2006, porque tal fosse desnecessário por força do 

valor dos demais imóveis. 

 

- Do artº 161º da contestação: 

Não provado que uma das lojas dadas em hipoteca tivesse sido adquirida por 

BBB na constância do casamento de BB com a arguida, nem que fosse esse o motivo 

pelo qual foi pedida à arguida uma procuração para autorizar a oneração. 

 

- Do artº 164º da contestação: 

Não provado que as transferências para a ... Sintra Litoral e C… T… ali aludidas 

se devessem a pagamentos devidos no âmbito da reestruturação da dívida de BB à .... 

 

- Do artº 166º da contestação: 

Não provado que o preço ficou reduzido a 50.013,26 euros por efeito da retoma 

do Chrysler. (Como resulta do facto de o preço se manter o mesmo, sendo a retoma 

uma forma do seu pagamento parcial). 

 

- Do artº 167º da contestação: 

Não provado que a arguida vendeu na mesma altura o Saab, nem que o fez pelo 

valor de 12.500,00 euros. 

Nem que o cheque no referido valor de J...J...C...C... se devesse ao pagamento do 

carro. 

 

- Do artº 168º da contestação: 

Não provado que a arguida trocou dois carros, nem que estes pela sua idade 

estavam a apresentar problemas, nem que tal troca foi feita por um carro novo e que 

dele estivesse a precisar. 

 

- Do artº 169º da contestação 

Não provado que a arguida tivesse gasto nesse carro novo cerca de 37.500,00 

euros. 
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- Do artº 172º da contestação: 

Relativamente ao (provado) registo da viatura em nome do pai da arguida, não 

provado que assim tivesse acontecido porque a arguida não pudesse registar bens em 

seu nome sob pena de os mesmos serem atacados em processos executivos por RR. 

 

 

O Tribunal Colectivo da 5.ª Secção do Tribunal da Relação de Lisboa no 

acórdão ora recorrido fundamentou a deliberação sobre a matéria de facto que 

antecede nos seguintes termos: 

 

1. 

Dada a excepcional extensão da matéria de facto foi necessário introduzir nas 

respostas a vários artigos, tanto da acusação como da contestação, a referência a 

documentos que, por facilidade de exposição, como para melhor acompanhamento e 

compreensão, constam das próprias respostas aos artigos da matéria de facto ou de 

notas de rodapé. 

 

Tal não nos dispensa de aos mesmos voltar oportunamente, ao longo desta 

exposição de motivos e respectiva valoração da prova. 

 

2. 

O Tribunal Colectivo debruçou a sua análise sobre toda incomensurável prova 

documental composta sobre os milhares de volumes que constituem aos apensos: I a 

CXIV, muitos deles com vários volumes;  A a C, alguns por centenas de volumes 

como o B (de 1 a 268), C (de 1 a 226), (constituídos por cheques, talões de depósitos e 

de transferências, extractos e demais documentação bancária e da apreendida 

contabilidade da CC); os apensos 1 a 77; e 1-A a 57-G também todos eles compostos 

por inúmeros volumes cada, (constituídos por escrituras, exames periciais à letra, 

documentação variada e até correspondência e peças processuais); os sete relatórios 

periciais (também com vários volumes cada um deles) de análise de documentação 

bancária; os 7 volumes de Relatórios Periciais efectuados pelos peritos do 

Departamento de Perícias Financeiras e contabilísticas da polícia Judiciária;  e 
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finalmente pelos 31 volumes que compõem o processo principal até ao presente 

acórdão. 

 

3. 

De toda a documentação constante dos autos o Tribunal Colectivo excluiu da 

análise todos os documentos resultantes da apreensão efectuada na busca à residência 

da arguida, por esta ter sido efectuada sem a presença do juiz de instrução que no 

Tribunal da Relação de Lisboa a ordenou, assim como sem a presença de representante 

do ..., que de tal acto processual não foi informado, encontrando-se pendente recurso 

interlocutório de tal busca. 

 

4. 

Não foram também objecto de análise os documentos constantes do envelope 

lacrado, na posse do Ex.mo Senhor Procurador Geral Adjunto que se absteve de os 

exibir durante o interrogatório da arguida, na sequência da oposição da defesa a que os 

mesmos pudessem ser considerados por invocado motivos de privacidade. 

 

5. 

Relativamente à constituição da Universidade Independente além do imenso 

acervo documental a que fomos fazendo referência ao longo dos respectivios artigos 

da matéria de facto, inscritos no mesmos, e em notas de rodapé, conforme já aludido, 

sobressaem ainda como relevantes os testemunhos que adiante se descriminarão, que 

descrevem o modo de realização do capital social nos termos descritos na matéria 

apurada, as constantes dificuldades de liquidez de tesouraria e permanentes atrasos nos 

pagamentos a fornecedores, professores e pessoal administrativo, como a sua 

degradação pedagógica, incidentes e desacatos com intervenção de grupos de 

estranhos à universidade, até ao decretado encerramento. 

 

6. 

Assumem desde logo capital importância para a compreensão de todos os 

acontecimentos a constatação da inexistência de certificação oficial das contas da 

CC assim como de contabilidade organizada, paralelamente com a não realização 
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de parte do capital social – outra parte do capital social  foi realizada através de 

entrega de cheques e outra parte ainda foi realizada através de transferências 

meramente contabilisticas, algumas correspondentes à conversão de créditos 

laborais em capital, outras correspondentes à conversão de dívidas (de rendas) 

em capital, e, outras ainda, por por entradas em espécie por imóvel, sempre sem 

serem precedidos de relatórios de Revisor Oficial de Contas externo à CC – 

conforme respostas aos artigos 143º, 145º, 153º, 155º, 158º, 161º, 164º, 166º, 177º a 

180º, 182º a 183º, 184º, 186º, 188º. 190º a 194º, 217º a 219º, 223º a 225º, 227º a 229º, 

1598º e 1599º - e finalmente todas as escrituras públicas referentes de aumento do 

capital social da sociedade e realizadas nos dias 28 de Fevereiro de 1994, 21 de 

Dezembro de 1994, 28 de Dezembro de 1995, 18 de Junho de 1996, 16 de 

Dezembro de 1998 e 17 de Outubro de 2001, das quais consta que os reforços do 

capital tinham sido realizados em dinheiro, por entradas na Caixa Social, com 

excepção desta última escritura (17 de Outubro de 2001) em que parte do 

aumento do capital seria realizado no prazo de 5 (cinco) anos. 

 

Por outro lado, a realização de capital social quer por entradas em espécie 

(imóveis) quer por conversão de dívidas (de salários ou outras) não foi precedida por 

um relatório, realizado por um ROC que verificasse esse valor e certificasse as 

dívidas. 

 

7. 

A completar a descrita situação acresce a inexistência de títulos nominativos das 

participações socias (acções), seu registo e de livro de registo de acções, e um 

ficcionado aumento do capital social de 5 milhões para 7,5 milhões de euros em 2005 

– artº 1053º da acusação, conforme documentos ali descritos. 

 

8. 

Paralelamente BB, ao mesmo tempo que obteve a pretendida liquidez com 

financiamentos através da concessão de inúmeros e sucessivos empréstimos bancários, 

na busca de fusões (…) e negócios, como o “sale & lease-back” (F...), multiplicou e 

movimentou as contas bancárias da CC, as suas e a de outros, abertas com o 
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desconhecimento dos seus titulares, em interacção com contas bancárias de DDD e 

EEE, numa rotação de cheques e transferências em “carrocel” ou “roulement”, como 

resulta da supra descrita matéria de facto apurada, conforme documentos descritos nos 

mesmos e respectivas notas de rodapé, à qual acresce a prova testemunhal que adiante 

se descreve. 

 

BB, conjuntamente com RR, movimentou ainda quantias de dinheiro 

provenientes dos angariados investidores das aplicações Private, que diziam ser 

efectuadas na “Société Financiére ...” na Suíça, via “private banking” do Banco ..., 

numa denominada “Operação Monique”, como resulta da descrita matéria de facto 

apurada, à qual acresce abundante prova testemunhal que adiante se descreve. 

 

Ambos (BB e RR) afirmavam que tais investimentos, aos quais chamavam 

“aplicações financeiras” não comportavam quaisquer riscos, pois, para além do 

reembolso total do capital investido, era-lhes prometida uma rentabilidade mínima que 

podia variar entre os 10 e os 40%, como resulta da supra descrita matéria de facto 

apurada conforme documentos descritos nos mesmos e respectivas notas de rodapé, à 

qual acresce abundante prova testemunhal que adiante se descreve. 

 

Tais aplicações financeiras não existiam!!! 

 

9. 

E com parte dessas quantias provenientes dos investidores de tais aplicações, BB 

e RR fizeram entrar nas contas da CC, onde DDD, sempre sob instruções de BB as 

registava na conta 26 como se de empréstimos à CC se tratassem, como resulta da 

supra descrita matéria de facto apurada conforme documentos descritos nos mesmos e 

respectivas notas de rodapé, à qual acresce prova testemunhal que adiante se descreve. 

 

10. 

À abundante prova documental a que se faz referência nas respostas aos 

artigos da acusação e nas referidas notas de rodapé, e prova pericial incidente 
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sobre a documentação bancária, acresce uma não mesmos abundante prova 

testemunhal: 

 

11. 

V...M...J...M.., que trabalhou como Técnico Oficial de Contas para a Uni/CC no 

período compreendido entre 1998 e 2003, descreveu o que constatou a partir do 

momento em que foi contratado, após ter respondido a um anúncio e ser sujeito a 

entrevista por FFF e BB, passando a trabalhar com DDD e competindo-lhe fazer os 

lançamentos de despesas (custos) e receitas. 

 

Como primeira constatação verificou desde logo que as receitas não cobriam as 

despesas, dado o grande número de empréstimos que importava pagar (com juros) e o 

pagamento do edifício (operação F..., composta por “sale & lease-back, através da 

qual a CC obtivera o financiamento da F..., com a venda do edifício, pagando renda a 

partir de então e podendo tomar o edíficio por compra a final). 

 

Segundo a testemunha “as despesas duplicavam as receitas e ainda havia o 

pagamento do edifício (ao F...)”. 

 

A testemunha constatou que BB auferia “700 (setecentos) contos” e tinha cartão 

de crédito da CC. 

 

Apesar do montante modesto desse rendimento, a testemunha verificou que 

havia importâncias lançadas na conta de BB (conta 26) superiores a 70 (setenta) ou 80 

(oitenta) mil contos, e cujo registo se fazia sem suportes documentais, assim como as 

subsequentes retiradas. 

 

Perante a estranheza do facto procurou obter esclarecimento, tendo-lhe apenas 

sido dito por EEE que se tratavam de “reembolsos a BB”. 

 

Mais constatou a testemunha que eram movimentados cheques de muito elevado 

valor, com o “valor mínimo de 50 (cinquenta) mil contos” e dos quais “os de RR 
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surgiam em paralelo com os de BB”, terminando os exercícios anuais ambos como 

credores da CC, apesar de fazerem retiradas de dinheiros a título de reembolsos. 

 

Após RR ter começado a fazer entradas de dinheiro para a universidade, 

começou a verificar que havia também “retiradas em dinheiro” para o mesmo. 

 

Constatou também que DDD estava ao corrente dos negócios de BB, pois após 

ter assistido a uma discussão entre os dois, V...e M..., a propósito de se haver gasto 

dinheiro destinado a salários, que BB destinara à compra de um carro para a mulher (o 

que não sabe se correspondia à verdade), DDD referiu que havia empréstimos com 

juros, - cheques que viu, - nos quais BB passava cheques de capital mais juros. 

 

A testemunha constatou que havia cheques de pessoas estranhas à Uni/CC que 

davam entrada nas contas da CC, e todos em montantes elevados, em montantes da 

ordem dos 50.000,00 contos. 

 

BB e RR deixaram de ter boas relações um com o outro, passando a discutir 

muitas vezes, o que verificou a partir do momento em que RR se passou a intitular 

sócio maioritário da Uni/CC, tendo tentado convencer a testemunha a fazer o 

pretendido registo do que declarava (ser sócio maioritário). 

 

A testemunha reconheceu que “só registava o que lhe ia para às mãos” e que 

havia pagamentos em dinheiro que não eram sequer registados por haver instruções 

para assim se proceder, do que deu exemplos com indicações dos nomes dos 

respectivos professores. 

 

Finalmente no que respeitava às acções, estas não existiam, não estavam 

registadas e nem existia livro de registo de acções. 

(Conforme declarações na sessão do dia 6 de Junho de 2011). 

 

12. 
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Também M...A...da C...P...G..., que exerceu funções de contabilista e de técnico 

oficial de contas da Uni/CC, descreveu a inexistência de contabilidade organizada e 

dificuldades colocadas ao controle da contabilidade, desde logo pela sonegação de 

documentação como pessoalmente constatou relativamente ao lease-back do edifício à 

F..., em que “tudo foi feito à margem da contabilidade e só após muita insistência foi 

fornecido o contrato” (conforme sessão de 6 de Junho de 2011). 

 

13. 

A razão de ser deste procedimento é esclarecida pelo Relatório Pericial com 

base no qual foi respondido o artigo 995º da matéria provada, e segundo o qual 

dos 10.000.000,00 euros do financiamento do “sale & lease-back” da F..., BB 

subtraiu uma parte substancial nos seguintes termos: 

  

14. 

Assim, como consta da resposta ao artº 976º alínea 3), ao contrário de serem 

cumpridas as finalidades que presidiram à realização da referida operação de “sale & 

lease-back” com o F..., do dinheiro obtido, por esta via, no montante de 6.483.357,07 

€, 6.364.893,70 € destinou-se a: 

 

1º - 125.000,00 € a C...P..., da “S...” (referido supra no artº 971º). 

 

2º - 45.000,00 € a BB. 

 

3º - 8.318,97 € ao pagamento de empréstimo. 

 

4º - 229.114,73 € ao IGFSS. 

 

5º - 2.965.400,00 € à Conta CC ... nº …: 

Deste montante de 2.965.400,00 €,  2.836.500,00 € destinaram-se: 

a) 10.000,00 € a FFF (Conta ... nº …). 

b) 10.000,00 € a ... Publicidade (Conta ...). 

c) 90.000,00 € à Conta CC .... 
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d) 612.500,00 € à Conta CC ... nº .... 

e) 2.114.000,00 € à Conta CC ... nº ...: 

Deste último montante (alínea e) supra) BB destinou  1.150.000,00 € à sua Conta 

pessoal ... nº ... e desta conta destinou 1.000,000,00 € para J...J...O... (Conta ...) e 

150.000,00 € para RRR (Conta BPI); 

Deste último montante (alínea e) supra) BB destinou 97.000,00 € a DDD (Conta 

... nº …), e 50.000,00 € à Conta ... nº … titulada por EE. 

Deste último montante (alínea e) supra) BB destinou ainda 750.000,00 € à 

V...F... Conta ... nº …, os quais foram daí movimentados para a Conta ... de BB nº …. 

 

6º - 2.500.000,00 € à CC Conta ... nº … que constituiu depósitos a prazo desde 

10 de Abril de 2003 até 3 de Junho de 2004, e deste montante BB destinou: 

a) 550.000,00 € à sua Conta pessoal ... nº …; 

b) 425.000,00 € à Conta CC ... nº …; 

c) 1.470.000,00 € à Conta CC ... nº ... para regularizar saldo a descoberto. 

 

7º - 10.000,00 € á Conta CC ... nº .... 

 

8º - 484.560,00 € à Conta CC ... nº .... 

 

14.A. 

Assim, como consta supra da resposta ao artº 976º C), em 29 de Janeiro de 2003 

entrou na conta …, da ..., da CC a quantia de 6.483.357,07 € proveniente da F... 78. 

 

Nesta data a conta apresentava um descoberto de 13.508,87 €. 

  

Entretanto, ou seja, em 10 de Março de 2003 a conta ficou novamente com saldo 

a descoberto, ou seja, nesta data, a verba de 6.483.357,07€ já tinha saído desta conta 

da ..., da CC. 

 

                                                           
78

 (Fls. 30, 90 e 91 do Apenso XIV)   
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14.B. 

Paralelamente ao projectado financiamento por “sale & lease-back” do F... foi 

estabelecida uma relação entre a CC e a CCC com a finalidade de serem executadas 

obras de beneficiação do edíficio Pasteur, no qual funcionava a Universidade 

Independente e seria objecto do contrato de financiamento referido. 

 

Nesta parte a prova testemunhal reduziu-se às declarações de: 

 

P… J… da C… A…, presidente do Conselho de Administração do F... (sessão 

de 10 de Outubro de 2011) o qual relatou as circunstâncias em que BB e RR em 

representação da CC propuseram o negócio, tendo aparentemente cumprido todos os 

requesitos do mesmo, como a prestação de garantias, e do qual veio a resultar o 

prejuízo em consequência do incumprimento das obrigações assumidas, o que ocorreu 

logo após a celebração do contrato, não efectuando os previstos pagamentos das 

rendas; 

 

E de A… J… P… A… funcionário do F..., (sessão de 12 de Outubro de 2011) 

que descreveu o contole que é feito inclusive ao nível da CMVM. Ao tempo e apesar 

de todas as cautelas e rigor não se aperceberam de nenhuma irregularidade, do que só 

se começaram a aperceber após começarem a falhar os pagamentos, o que aconteceu 

quase imediatamente após a celebração do contrato. Só mais tarde é que tomaram 

conhecimento que a garantia bancária prestada para garantir o primeiro ano de rendas 

era falsa (referência à garantia bancária forjada por R...A.... e H...F..., gerente e sub 

gerente respectivamente da ... Sintra Litoral). 

 

Fazia ainda  parte do contrato celebrado entre a “CC” e a “F...”, a possibilidade 

de realização de obras de beneficiação do imóvel, cujo custo seria suportado pela 

“F...” até ao valor máximo de 2.000.000,00 € 79. 

 

                                                           
79

 (Fls. 2.494 do IX-volume) 
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Mais tarde, em meados de Julho de 2003, pretendendo mandar realizar essas 

obras de beneficiação RR, acordado com BB, contactou J...L...M...C... e agendou uma 

reunião com ele nas instalações da “UNI”, conforme declarações do próprio 

J...L...M...C... (sessão de 22 de novembro de 2011). 

 

Nessa reunião, veio a estar também presente BB, que RR apresentou a 

J...L...M...C..., tendo os dois primeiros solicitado a este último a elaboração do 

caderno de encargos e posterior fiscalização da obra. 

 

J...L...C... indicou o arquitecto F… M…, técnico a quem deveria ser adjudicada a 

tarefa de realização do caderno de encargos, ficando para si a respectiva fiscalização, 

tendo BB e RR acordado com esta proposta. 

 

Foi escolhida a “CCC”, sociedade que tinha como objecto “Compra, venda e 

administração de prédios rústicos e urbanos, compra e aluguer de equipamentos para 

construção civil e a actividade de empreiteiros de obras públicas e construção civil”, 

obrigando-se com a assinatura de dois administradores, ou, unicamente, a do 

Presidente ou a do Presidente Delegado 80.  

 

A “CCC” apresentou um orçamento que estimava o valor das obras em cerca de 

1.418.224,88 € a que acresceria o IVA. 

A “CCC” apresentou um novo orçamento que estimava o valor das obras a 

realizar em 2.038.224,88 € a que acresceria o IVA 81. 

 

Tal orçamento foi apresentado em reunião entre os representantes da “CC”, BB, 

GGGG e RR e os representantes da “F...”, à data, P...C...A... e … que apenas 

questionaram um montante de 5.973,55 €, o qual veio a ser retirado, passando o valor 

final para 2.033.251,33 € a que acresceria o IVA (2.419.569,08 €) 82. 

                                                           
80

 (Fls. 13.197 a 13.210 do 42º Volume) 

81
 (Dossíer 1 – Proposta no Apenso 36-E) 

82
 (Dossier  1 – Adenda nº. 1 no Apenso 36-E) 
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Convencidos que aqueles valores correspondiam ao custo real das obras a 

realizar, os representantes da “F...”, aceitaram-no e adjudicaram a obra à “CCC”, 

referindo, desde logo, que as facturas seriam pagas depois de visadas por J...L...C... 83   

 

A CCC emitiu nas datas e com os valores que se indicam, as facturas descritas na 

matéria provada 84. 

 

Para pagamento dessas facturas, a “F...” emitiu a favor da “CCC” os cheques 

com os valores correspondentes, à excepção do cheque para pagamento da última 

factura no valor de 27.072,61 €, que recusou por já ultrapassar o montante acordado 

no contrato realizado entre a “CC” e a “F...”. 

 

Essa factura foi, por isso, paga através do cheque nº. …, da conta bancária nº. …, 

titulada pela “CC” que o emitiu a favor da “F...” e, esta, endossou-o à “CCC” 

(2.440.983,01 € – 27.072,61 €) 85. 

 

A “F...” emitiu a favor da “CCC” para pagamento das referidas obras, cheques 

no valor total de 2.413.910,40 €. 

 

R… O…, em represesentação da “CCC”, emitiu, a favor da “CC”, nas datas e 

com os valores, os cheques descritos na matéria provada 86. 

 

Desses 12 cheques e não obstante estarem todos emitidos à ordem da “CC”, BB 

depositou 9, em contas bancárias tituladas por si, no valor total de 507.669,50 €, cujo 

montante fez seu – Conforme Relatório Pericial do Departamento de Perícia 

Financeira e Contabilística. 

                                                           
83

 (Dossier 2 no Apenso 36-E) 

84
 (Fls. 51, 54, 58, 61, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 8184, 87 do Apenso 67) 

85
 (Fls. 90 do Apenso 67) 

86
 (Fls. 13, 44, 45, 46, 31, 26 do Apenso 67 e fls. 13.731 do 44º Volume) 
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Desse montante, BB emitiu da sua conta pessoal e da sociedade “V...F...”, cuja 

conta bancária também é titulada por si, cheques no valor total de € 100.000,00 que 

entregou a J...L...C... - Conforme Relatório Pericial do Departamento de Perícia 

Financeira e Contabilística. 

 

O restante, diferença entre o valor total e aquele de que se apropriou, de € 

112.330,50 (€ 620.000,00 – € 507.669,50), BB fez depositar em contas bancárias 

tituladas pela “CC” e para que a “CCC” pudesse justificar a saída de parte do valor 

correspondente aos cheques que emitiu à “CC”, BB determinou a emissão das facturas 

que a “CCC” contabilizou como custo 87: 

 

J… O… e R… O…, refizeram o orçamento inicialmente apresentado por forma 

a aumentar os custos em 620.000,00 €, bem sabendo que, dessa forma, a “CC”, 

representada por BB mas com o conhecimento e consentimento dos demais, escolheria 

a empresa que os dois primeiros representavam para a  realização das obras e 

entregaria o novo orçamento à “F...”, dona da obra, que a adjudicaria, como adjudicou. 

  

15. 

Associando estes factos assentes de acordo com a análise bancária dos 

movimentos e o seu exame pericial, torna-se fácil de compreender que a sonegação de 

documentos à contabilidade, não só era voluntária e premeditada, como resultava na 

ocultação da actividade desenvolvida por BB, e na propositada inexistência de 

contabilidade organizada,  na multiplicação de contas bancárias por onde fazia a 

rotação/roullement de cheques, transferências e mais movimentos, contribuindo assim 

de forma voluntária e premeditada para a impossibilidade de uma verdadeira 

certificação legal de contas, o que não escapou à obervação das Senhoras Peritas 

M...V... e G… M… R… (sessões de 30 de Março, 7 de Abril e 28 de Março de 2011, 

respectivamente). 

 

                                                           
87

 (Fls. 9, 8, 4 do Apenso 67) 
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16. 

A última “certificação legal de contas” relativa ao balanço em 31 de 

Dezembro de 2003, documento lavrado por J… J… C… R…, revisor oficial de 

contas, evidencia críticas à Direcção da CC por violação dos deveres de 

apresentação de “forma verdadeira e apropriada” da posição financeira da 

sociedade e do resultado das suas operações. 

 

17. 

Quanto ao exame que efectuou de acordo com as Normas Técnicas e as 

Directrizes de Revisão/Auditoria da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, o ROC 

J… J… C… R…, concluiu, além do mais, o seguinte. 

 

1. A sociedade contabilizou como proveitos do exercício cerca de 790.000,00 

euros que representam matrículas, inscrições e mensalidades de alunos recebidas no 

exercício de 2003, mas que na verdade eram referentes ao período do ano lectivo 

posterior a Janeiro de 2004. 

 

2. Também nas amortizações do exercício foram efectuadas às taxas mínimas, de 

modo que o seu resultado se encontrava propositadamente modificado, pois a seguir-se 

o critério utilizado no exercício anterior, “o valor do custo das amortizaçõesseria 

superior em cerca de 530.000,00 euros”. 

 

3. Foram registados no exercício como Clientes de Cobrança Duvidosa, cerca de 

188.840,00 euros. Deste valor, cerca de 164.500,00 euros resultam de valores de 

mensalidades de alunos que durante o ano lectivo desistiram e deixaram de pagar as 

respectivas mensalidades mas cujo valor foi considerado nos proveitos de exercício, 

enquanto em exercícios anteriores só eram considerados proveitos de exercício os 

valores efectivamente recebíveis, - acrescendo que para além da diferença de critério 

utilizada, não foi criada qualquer Provisão para os referidos valores considerados 

incobráveis. 
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4. Nas contas de adiantamentos a Fornecedores, constam como saldos devedores 

250.000,00 euros titulados em nome de duas sociedades de mediação, sendo referentes 

a pagamentos a sociedades intervenientes na negociação da operação de venda do 

edifício ao F.... De igual modo se encontram registados 61.900,00 euros entregues à 

sociedade de advogados que trabalha com a empresa. Mas a contabilidade não regista 

qualquer justificativo para qualquer um destes pagamentos. 

 

Sucede que o ROC se recusou a avalizar ou sequer a dar parecer ou opinião, 

sobre as seguintes situações, às quais manifestou fundamentada reserva (e que 

analisou, como expressamente refere naquele documento – ponto 4 – “sem poder 

aplicar os princípios de verificação e exame prescritos nas Normas Técnicas e as 

Directrizes de Revisão/Auditoria da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas”): 

 

1. “No exercício de 2003, foram registados a débito da conta 268-...ngola – 

2.885.000,00 euros. Verifiquei a documentação que deu origem ao registo da dívida da 

referida entidade. De acordo com a informação obtida esta entidade é proprietária da 

Universidade Independente de Angola e a CC SA negociou uma participação de 50% 

do respectivo Capital Social, a ser escriturado em 2004. para a construção das 

respectivas instalações os sócios foram obrigados  a efectuar “entradas de dinheiro” o 

que justificava a referida dívida em 31 de Dezembro de 2003. considerando que se 

trata de uma entidade angolana e que é um processo ainda em curso, pelo que ainda 

não existem todos os elementos fundamentais que comprovem as condições de 

recuperação deste valor, bem como a sua garantia em termos futuros, não me encontro 

em condições de emitir parecer sobre este activo:” 

 

2. “Em termos de contas do Sector Público Estatal, constata-se que depois de 

terem regularizado a situação fiscal no início de 2003, as dívidas ao Fisco atingiam em 

31 de Dezembro de 2003, cerca de 398.723,00 euros. Parte deste valor encontra-se em 

mora e incluía cerca de 92.880,00 euros de retenções de IRS. Pelos elementos 

contabilísticos que me foram contabilizados, verifiquei que até ao termo da primeira 

quinzena de 2004, foram pagos cerca de 59.300,00 euros, restando por pagar do 

referido valor 33.500,00 euros. Não se encontram registados os valores de juros e 



S. R. 
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 

2139 
 

coimas que, face à legislação actual, incidem sobre os montantes indicados. Não me é 

possível quantificar os valores em causa, atendendo à incerteza da aplicação das 

coimas, dos juros de mora e juros compensatórios”. 

 

3. “Em conformidade com o Decreto Lei nº 79/2003, de 23 de Abril, a sociedade 

encontra-se obrigada a elaborar a demonstração dos Fluxos de Caixa, a Demonstração 

de Resultados por funções e os respectivos anexos. Estas demonstrações financeiras 

não me foram apresentadas em tempo útil”. 

 

Mas o documento acusa ainda a Direcção da CC porque “não foram 

preparadas a Demonstração de Resultados por Funções, a Demonstração dos 

fluxos de caixa e Anexo”, o que não permitiu o seu exame. 

 

O Revisor Oficial de Contas termina chamando expressamente a atenção às 

seguintes situações: 

 

1. Em relação à Quinta …, registado no imobilizado da sociedade, existe o 

registo de uma impugnação de venda relativamente a proprietários anteriores, cuja 

decisão poderia ter “efeitos colaterais nas contas da sociedade”. 

“De notar que este bem entrou na sociedade por intermédio de uma empresa 

accionista da CC e que existem bens imóveis de entidades ligadas a essa sociedade, 

dados em garantia de empréstimos bancários concedidos à CC, sendo os respectivos 

valores da mesma ordem de grandeza”. 

 

2. A contabilidade regista nas contas de Outros devedores, a título de 

“Adiantamentos a Fornecedores de Imobilizado” o valor de 1.150.000,00 euros. 

 

3. “Considerando os capitais próprios da sociedade e os efeitos das Reservas 

acima indicadas, torna-se necessário ter em atenção o disposto no artº 35º do 

Código das Sociedades Comerciais, que poderá colocar em causa a continuidade 

da sociedade nos pressupostos da sua constituição”. 
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18. 

Este documento, intitulado “Cerificação Legal de Contas”, relativo ao exercício 

de 2003, lavrado por J…J…C…R…, descreve bem o estado da voluntária 

desorganização da contabilidade a que nos vimos referindo, a qual era necessária a BB 

para ocultar a actividade desenvolvida com o dinheiro das contas bancárias da CC – 

proveniente de receitas e de financiamentos resultantes de empréstimos bancários, 

fusões (…) e “sale & lease-back” (F...) – das entregas dos investidores e outros (como 

o sucedido com o BMW registado em nome de A...A... ou o “negócio” da A…). 

 

19. 

Esta “Certificação Legal de Contas”, relativa a 2003, com as expressas e 

apontadas reservas, foi a última que teve lugar. 

 

20. 

O depoimento de J… J… C… R… (sessão de 8 de Junho de 2011) esclareceu 

que as próprias certificações de contas de 2000 a 2002, tinham em comum serem feitas 

com Reserva por a Uni não apresentar resultados positivos e haver manipulação dos 

dados, como o demonstrava, entre muitas outras, a afectação de receitas como as 

matrículas que eram contabilisticamente afectadas ao ano anterior. Em 2003 não havia 

informação das contas, nos balancetes havia claras diferenças entre Deve e Haver, e já 

se verificava da pouca informação disponibilizada que não havia dinheiro nas contas 

com depósitos a prazo. Observou que a documentação parcial que obteve 

relativamente ao F... (“sale & lease-back”) só foi alcançada após muitas insistências e 

quando se preparava para fazer uma Escusa de Opinião, acabando por se demitir por 

falta de condições para exercer as sua funções de Revisor Oficial de Contas. 

 

21. 

A partir de então os acontecimentos precipitaram-se com o agravamento da 

desorganização da contabilidade - ao mesmo tempo que paralela e encobertamente BB 

intensificava a sua apurada actividade, e invisivelmente ocorria uma disputa com RR, 

(que por força dos “negócios” entre ambos se afirmava sócio maioritário da CC,) a 

qual culminaria com o “negócio” com os investidores angolanos, exactamente com 
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objecto num novo financiamento que BB também pretendia, mas cujo objecto de 

“engodo” seria a titularidade de acções da CC, as quais não existiam, e levaria a 

alteração do equilíbrio de forças no interior da CC e a perda de controle e de acesso às 

contas e dinheiros por BB, como a seu tempo demonstraremos - o que levou à 

demissão de Coias Rosa, o Revisor Oficial de Contas, pelo que relativamente ao 

exercício de 2004 já não houve certificação legal de contas. Conforme declarações do 

próprio na sessão de 8 de Junho de 2011). 

 

Em 2005 a certificação legal de contas foi confiada à M… M…, entidade externa 

à Universidade, cuja responsável A… T… P… C… F…, se demitiu por não existirem 

condições para o exercício das funções atento o estado de desorganização da 

“inexistente” contabilidade que nem permitia que se pudesse sequer fazer uma 

auditoria às contas, sendo preferível refazer a contabilidade desde o início, o que 

também não foi possível pois os documentos da contabilidade foram objecto de uma 

inundação (declarações da própria na sessão de 8 de Junho de 2011). 

 

Em 2006 a certificação foi inicialmente confiada à Aurem, do Técnico Oficial de 

Contas Luís Abel Polainas, que ao fim de dois ou três meses saiu sem poder concluir o 

trabalho, conforme declarações do próprio na sessão de 8 de Junho de 2011). 

 

E posteriormente à SEG, da TOC H… M… N… da C…, a qual não assumiu as 

funções de TOC, e só aceitou fazer reconciliações bancárias, detectando a falta de 

muitos suportes documentais, tendo a SEG rescindido o contrato em Dezembro de 

2006 por “falta de condições para fazer uma contabilidade segura” (conforme 

declarações da própria na sessão de 6 de Julho de 2001) tal como sucedera com C… 

R… (conforme as declarações muito explicativas do próprio na sessão de 8 de Junho 

de 2011). 

 

22. 

Do depoimento do senhor Perito L… F… D… P…, inspector tributário, 

nomeado no início do inquérito nos presentes autos (processo nº 140/06) em finais de 

2006 ou princípios de Janeiro de 2007, com objecto na situação fiscal da CC e 
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universidade Independente, e que elaborou relatório técnico pericial que concluiu em 

Março de 2008, resultou a constatação/confirmação de quanto já foi afirmado quanto 

ao período temporal e intervenção de cada revisor oficial de contas, J… J… C… R… 

(ouvido na sessão de 8 de Junho de 2011), M… M…, de A…T…P…C…F…(que 

prestou esclarecedoras declarações na sessão de 8 de Junho de 2011),  de L…A…P… 

(ouvido na sessão de 8 de Junho de 2011), e SEG, de H...M...N...da C... (ouvida na 

sessão de 6 de Junho de 2011) assim como das dificuldades dos mesmos conseguirem 

levar a cabo o seu trabalho, desde logo porque a CC não tinha uma contabilidade 

organizada compatível com as exigências legais ou sequer da própria normalidade de 

uma empresa com as dimensões da CC. 

 

23. 

Este depoimento é absolutamente concordante/corroborante com o do perito 

M...D...R...de A...A..., igualmente inspector tributário, que coadjuvou o inspector 

L...P... na elaboração do relatório pericial fiscal, e que mais constatou que os 

administradores executivos da CC, e concretamente BB, tinham regalias como 

despesas de representação e cartões de crédito que usavam sem controle de despesas e 

não eram declaradas fiscalmente. Relativamente à operação de financiamento F... 

(“sale & lease-back”) constatou que apesar do financiamento ter sido de 10 (dez) 

milhões de euros existiam movimentos e valores não justificados, como a transferência 

para C...P... e outros. 

 

Neste aspecto dispensamos repetir o exposto supra e resultante de Relatório 

Pericial, quanto aos movimentos e transferências, no valor de quase 7 milhões de 

euros, efectuadas por BB descritas nos artigos 1095º e seguintes da matéria provada 

relativa à acusação. 

 

24. 

Quando estes inspectores (L… F… D… P… e M...D...R...de A...A...) 

começaram o levantamento da contabilidade depararam com o desaparecimento de 

alguns dos suportes informáticos relativos aos anos de 2002, 2005 e 2006, e, mais 

extraordináriamente ainda, constataram que houvera uma inundação da cave onde era 
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guardada a documentação da contabilidade – inundação provocada através de uma 

mangueira do exterior que fora dirigida à cave para aí fazer a entrada da água, 

conforme testemunhos de A… T… P… C… F… (conforme sessão de 8 de Junho de 

2001), F… C… P…, da manutenção da UNI (sessão de 4 de Julho de 2001), M… de 

L… B… (sessão de 15 de Novembro de 2011), J… J… dos S… A…, e outros mais – 

donde resultaram dificuldades de recuperação daquele acervo documental. 

 

 

 

25. 

Daqui se pode concluir que a contabilidade não só nunca fora organizada, 

como ainda foi objecto de voluntária destruição após a percepção de que iria ser 

objecto da intervenção e análise, tendo ambas as situações o demonstrado 

propósito de ocultação da actividade criminosa desenvolvida, o que não obviou 

contudo a que, fruto de extraordinário empenho e rigor profissional, as perícias 

efectuadas reconstituíssem e revelassem o percurso dos dinheiros movimentados 

numa actividade de descapitalização constante da CC e sua apropriação por BB. 

 

26. 

É certo, segundo os mesmos, L...P..., M… A… e N… M… R… P…, também 

inspector tributário, (e que mais tarde constituiram a equipa alargada de 

investigadores, juntamente com R… N…, inspectora tributária, e os peritos do 

Departamento de Perícia Financeira e Contabilística da Polícia Judiciária, M...V..., 

Graça Rodrigues e Pedro Carvalho), que já antes se fizera um levantamento e análise 

tributária relativa ao período de 2000 a 2002, pela Inspecção Tributária de Lisboa, mas 

foi necessária a reconstituição de toda a documentação fragmentada, o que só foi 

possível com exame da documentação e suportes informáticos apreendidos, dos 

suportes informáticos fornecidos pela E…, que obtivera informação parcial no decurso 

da gorada fusão com a CC, da compilação de todos os movimentos bancários 

fornecidos pelos respectivos bancos, recuperação, secagem de parte dos documentos 

propositadamente encharcados por revelarem, como se constatou do seu exame, que 

era prática a entrega de facturas contra o seu reembolso em dinheiro (indicados e 



S. R. 
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 

2144 
 

entregues à PJ durante a realização da busca à Universidade Independente por F… 

C… P…, do serviço de manutenção da Uni, por ordem de GGGG, conforme sessão de 

4 de Julho de 2011, e de 15 de Junho de 2011, respectivamente) e cruzamento de toda 

a informação. 

 

Com base no Relatório Técnico elaborado por L...P... e M… A…, e com o 

cruzamento da informação adicional dos peritos da Polícia Judiciária, N… M… R… 

P… concluiu o apuramento da tributação devida em sede de IRS, e não de IRC como 

inicialmente se pensava nos termos do Relatório Técnico, assim como o 

esclarecimento das situações decorrentes da falta de entregas das quantias resultantes 

de retenção na fonte, falta de declaração de rendimentos, e falta de declarações de 

IVA, aliás claramente documentadas e explicadas (sessão de 28 de Abril de 2011). 

 

26.A. 

Observemos de seguida o que revelou a perícia técnica fiscal. 

 

A "CC – Sociedade Independente para o Desenvolvimento do Ensino Superior, 

S.A.”, pessoa colectiva nº …, com sede fiscal na Avenida …, Lisboa, com o CAE 

80300, tem como objecto social o desenvolvimento do ensino superior universitário e 

politécnico, através da instituição de estabelecimentos – universidades e institutos 

politécnicos – e na prestação de serviços conexos. 

 

   

E por força do exercício da sua actividade, encontrava-se tributada pelo Serviço 

de Finanças de Lisboa, sendo sujeito passivo de Imposto Sobre o Rendimento das 

Pessoas Colectivas (IRC), com redução de taxa 88 e enquadrada em IVA, no regime 

normal, com periodicidade trimestral desde 01.01.2000, estando sujeita ao regime pró-

rata, por desenvolver, simultaneamente, operações sujeitas a imposto e outras isentas 

pela natureza da actividade que desenvolvia 89. 

                                                           
88

 (Art. 47º, do EBF) 

89
 (Artº. 9 do Cód do IVA) 
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No período compreendido entre Janeiro de 2003 a Dezembro de 2004 eram 

membros da Direcção da CC, BB e GGGG, os quais exerceram, efectivamente, em 

representação da CC, cargos directivos, e como tal (enquanto seus legais 

representantes), eram os únicos responsáveis por toda a actividade referente ao seu 

objecto, actuando sempre em nome e no interesse da mesma. 

       

No exercício de 2003, a CC quando procedeu ao cálculo do imposto de IRC 

a pagar, não considerou o valor de € 734 842,40, respeitante à tributação 

autónoma, à taxa de 6%, e 70%, incidente sobre € 1 107 803,70, montante 

reportado a despesas não documentadas que abaixo se descriminam 90:  

Associação de estudantes, no montante de € 10 496,65 x 70% = € 7 347, 66 91 ; 

 

..., no montante de € 1 033 838,28 X 70% = € 723 686,60 92; 

 

Viagens BB, no montante de € 50 223,39 X 6% = € 3 013,40 93; 

 

Viagens e estadias (Prodep), no montante de € 9 127,74 X 6% = € 547,66 94; 

 

Viagens projecto “Entrust”, no montante de € 2 136,94 X 6% = € 128,22 95; 

 

Estadias, no montante de € 1 981,00 X 6% = € 118,86 96. 

                                                           
90

 (Artº. 81º, nº 3, do CIRC) 

91
 (Fls. 60/61 do Relatório Técnico Pericial 68) 

92
 (Fls. 68 a 71 do Apenso 68) 

93
 (Fls. 79 e 80 do Apenso 68) 

94
 (Fls. 96 do Apenso 68) 

95
 (Fls. 96 do Apenso 68) 

96
 (Fls. 97 do Apenso 68) 
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Com efeito, porque tais pagamentos não se encontram documentados, as 

despesas que lhe estão subjacentes assumem a natureza de despesas não 

documentadas, pelo que sobre tais valores incide a tributação acima referida.  

 

Dado que este valor não foi considerado no apuramento do imposto de IRC a 

entregar aos Cofres do Estado, relativamente ao exercício de 2003, apresenta-se em 

falta imposto no valor de € 734 842,40. 

 

Considerando que na declaração modelo 22 que a CC entregou relativa ao 

exercício em causa considerou um imposto no montante de € 13 292,44 reportado 

a despesas sujeitas a tributação autónoma, fica o prejuízo (imposto não 

liquidado) de € 734.842,40, conforme resposta supra ao artº 1410º. 

     

Ao não liquidar o IRC relativo às despesas não documentadas referidas no 

artº 1410º, BB, em representação da CC, sabia que assim seria obtida uma 

vantagem patrimonial de € 734.842,40, que nessa mesma medida causava uma 

diminuição das receitas fiscais e consequente prejuízo para o Estado Português. 

  

Para o exercício da sua actividade tinha “CC” a trabalhar para si, diversos 

empregados, a quem procedeu ao pagamento de remunerações. 

     

BB, em representação da “CC”, procedeu à retenção na fonte de IRS 

correspondente aos rendimentos de trabalho dependente e independente, pagos 

aos seus trabalhadores (categorias A e B), no período compreendido entre 

Dezembro de 2003 a Novembro de 2004, no montante global de € 322 890,58 (€ 22 

775,00 + € 300 115,58) o qual não entregou no Cofres do Estado, nos seguintes 

montantes 97: 

[…] 

                                                           
97

 (n.º 1 do Art.º 98º do CIRS) 
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No período compreendido, entre Abril de 2006 a Janeiro de 2007, eram membros 

da Direcção da CC, BB e HHH os quais exerceram, efectivamente, em representação 

da CC, nesse período, cargos directivos, e como tal - enquanto seus legais 

representantes - eram os únicos responsáveis por toda a actividade referente ao seu 

objecto, actuando sempre em nome e no interesse da mesma, exercendo de facto, a sua 

actividade.       

Durante o mencionado período e enquanto administradores da CC, BB e HHH 

decidiram apoderar-se de montantes pecuniários que deveriam entregar ao Estado, 

mercê do regime tributário instituído e relativos às quantias retidas a título de IRS 

correspondente aos rendimentos pagos aos seus trabalhadores. 

 

Na prossecução do referido objectivo, BB e HHH procederam à retenção na 

fonte de IRS correspondente aos rendimentos de trabalho dependente e 

independente, pagos aos seus trabalhadores (categorias A e B), no período 

compreendido entre Abril a Dezembro de 2006, no montante global de € 

147.478,36 - valor que resulta da diferença entre a soma das guias entregues e 

soma das guias pagas (159 896,14 € - 12 417,78 €) - o qual não entregaram no 

Cofres do Estado, nos seguintes montantes: 

[…] 

 

Ao agirem do modo descrito, BB e HHH actuaram de forma livre e deliberada, 

na qualidade de representantes legais da sociedade “CC” com o propósito concretizado 

de se apossarem dos montantes de imposto acima indicados  - liquidados a título de 

IRC e IRS - para proveito da sociedade que representavam e em cujo interesse agiam, 

bem sabendo que os mesmos não lhes pertenciam e que a sua posição era a de 

assegurar, enquanto meros depositários, a sua detenção para ulterior entrega à 

Administração Fiscal, assim tendo lesado patrimonialmente o Estado e os 

contribuintes em geral.  

 

26.B. 
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BB foi membro da direcção da CC, como vogal executivo, desde Outubro de 1993 

até 21 de Março de 2007, - à excepção do período entre Setembro de 2005 e Março de 

2006 em que foi vogal sem funções executivas, sendo accionista da mesma – “nunca 

tendo saído da universidade nem da CC”, como recordou HH (sessões de 15 e 22 de 

Maio de 2012).. 

 

Durante esses anos, no período compreendido entre 2003 e 2006, BB declarou 

fiscalmente os seguintes valores, sendo que os rendimentos enquadrados na categoria A 

foram integralmente pagos pela CC com excepção do ano de 2005 em que estão 

incluídos € 18 000,00 pagos pela E...: 

[…] 

 

Nos períodos em causa, BB decidiu ocultar à Administração Fiscal factos que 

sabia ter obrigação de declarar e assim se eximir ao pagamento dos impostos devidos 

sobre os rendimentos auferidos. 

 

Com efeito, BB decidiu não declarar, nos anos de 2003 a 2006, o montante de 

€ 63 607,25 reportado à utilização do “plafond” disponível no cartão de crédito que 

lhe foi entregue pela CC a título de despesas de representação, que por não se 

encontrarem documentalmente justificadas, constituem um acréscimo ao rendimento 

auferido e utilizado em proveito próprio, enquadrável na categoria A de IRS, como 

segue 98: 

2003: Valor de € 36.797,61. 

2004: Valor de € 15.985,61. 

2005: Valor de € 10.824,03. 

2006: Valor de € 0,00. 

    

Nas contas bancárias tituladas por BB, nos anos de 2003 a 2006, apurou-se um 

valor global creditado pela CC de € 15 935 978,18 e a débito de € 9 755 646,81 que 

                                                           
98

 (art. 2º, nº3, al. d), do Cód. de IRS) 
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resultou, em cada ano, num saldo credor a seu favor e utilizado por BB em proveito 

próprio, nos seguintes montantes: 

[…] 

 

(Conforme fls 8612 a 8697 Volume 31) 

 

BB dispunha de uma conta corrente na CC onde eram lançadas despesas 

particulares apresentadas em caixa para pagamento para as quais não existem 

quaisquer documentos de suporte justificativos desses pagamentos, no total de € 12 

128,73 com referência ao ano de 2004 e € 23 614,56 no ano de 2005, que constituiu 

um rendimento a tributar em sede de IRS, enquadrado na categoria A, como 

complemento de salário. 

 

Com base nas declarações de rendimentos que BB apresentou reportada 

aos anos de 2003, 2004, 2005 e 2006, nas quais não declarou à administração 

fiscal todos os rendimentos auferidos e utilizados em proveito próprio, a 

administração tributária procedeu à liquidação do imposto que lhe conferiu o 

direito a reembolso de IRS, nos montantes de € 141,66 e € 191,53, nos anos de 

2003 e 2004, respectivamente, que sabia indevido, e nos montantes de € 4 026,74 e 

€ 1 430,19, nos anos de 2005 e 2006, respectivamente, de imposto liquidado e pago 

pelo mesmo. 

 

Assim, tendo em conta os rendimentos auferidos e não declarados por BB 

decorrentes da actividade que exerceu entre 2003 e 2006, procedeu-se ao apuramento 

da matéria tributável, tendo sido efectuadas as seguintes correcções técnicas que 

deram origem a liquidações adicionais de IRS, conforme quadro que segue: 

 

Ano 2003: 

Rendimento Bruto declarado: € 51.802,73. 

Correcções de Categoria A (cartões de crédito): € 36.797,61. 

Correcções de Categoria A (contas bancárias): € 2.503.241,04. 

Imposto calculado com base nas correcções adicionais: € 1.016.361,49. 
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Ano 2004: 

Rendimento Bruto declarado: € 44.393,07. 

Correcções de Categoria A (cartões de crédito): € 15.985,61. 

Correcções de Categoria A (utilização de conta corrente): € 12.128,73. 

Correcções de Categoria A (contas bancárias): € 565.315,54. 

Imposto calculado com base nas correcções adicionais: € 237.180,43. 

 

Ano 2005: 

Rendimento Bruto declarado: € 54.000,00. 

Correcções de Categoria A (salários e despesas de representação): € 5.900,00. 

Correcções de Categoria A (cartões de crédito): € 10.824,03. 

Correcções de Categoria A (utilização de conta corrente): € 23.614,56. 

Imposto calculado com base nas correcções adicionais: € 20.143,41. 

 

Ano 2006: 

Rendimento Bruto declarado: € 56.000,00. 

Correcções de Categoria A (salários e despesas de representação): € 16.900,00. 

Correcções de Categoria A (contas bancárias): € 63.877,74. 

Imposto calculado com base nas correcções adicionais: € 36.377,56. 

 

Que se traduziu numa vantagem patrimonial de: 

 

- € 1.016.503,15, (€ 1 016 361,49 + € 141,66 = € 1 016 503,15 reportando-se à 

soma do valor decorrente das correcções técnicas que deram origem a liquidação 

adicional de IRS e do valor do reembolso indevidamente pago pela administração 

tributária), no ano 2003. 

 

- € 237.371,96 (€ 237 180,43 + € 191,53 = € 237 371,96 reportando-se à soma 

do valor decorrente das correcções técnicas que deram origem a liquidação adicional 

de IRS e do valor do reembolso indevidamente  pago pela administração tributária) no 

ano 2004. 
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- € 16.116,67 (€ 20 143,41 - € 4 026,74 = € 16 116,67 reportando-se à dedução 

do valor decorrente do imposto pago pelo sujeito passivo e daquele que resultou das 

correcções técnicas que deram origem a liquidação adicional de IRS) no ano 2005. 

 

- € 33.947,17 (€ 35 377,56 - € 1430,19 = € 33 947,37 reportando-se à dedução 

do valor decorrente do imposto pago pelo sujeito passivo e daquele que resultou das 

correcções técnicas que deram origem a liquidação adicional de IRS) no ano 2006. 

 

Com as condutas acima referidas, BB obteve, nos anos de 2003, 2004, 2005 e 

2006 vantagens patrimoniais indevidas no montante global de € 1 303 939,15, que 

se traduziram numa diminuição da matéria colectável de IRS, nos valores dos 

rendimentos que auferiu pela actividade profissional que exercia não contabilizados e 

consequentemente não declarados para efeitos fiscais nesse ano.  

 

Com a sua conduta, BB logrou não efectuar o pagamento do imposto devido, no 

montante total de € 1 303 939,15, respeitante a IRS, valor total de que BB se apoderou 

não o entregando aos cofres do Estado a quem era devido. 

 

BB entregou, no prazo, na respectiva Repartição de Finanças as declarações 

de IRS dos anos em acusa, mas não declarou na mesma os valores acima 

identificados e que auferiu no desempenho de funções enquanto trabalhador por 

conta de outrem, ocultando assim factos e valores que tinha a obrigação de 

declarar, agindo com a intenção de não proceder ao pagamento dos impostos 

devidos e obter vantagens patrimoniais indevidas à custa do Estado e de o 

prejudicar, bem sabendo que, dessa forma, provocaria uma diminuição das 

receitas tributárias. 

 

Como efectivamente conseguiu, obtendo, nos anos de 2003, 2004, 2005 e 

2006 em benefício próprio e em prejuízo do erário público, o valor global de € 1 

303 939,15. 
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Ao apoderar-se dos referidos valores no período acima mencionado agiu BB 

durante o lapso de tempo referenciado, reiterando sucessivamente os mesmos 

propósitos, que se foi revelando apto para atingir os seus fins e com o propósito 

concretizado de evitar que o Estado determinasse e controlasse a respectiva matéria 

tributável tendo em vista apossar dos mesmos sabendo que tais valores não lhe 

pertenciam e que actuava sem autorização e contra a vontade do Estado Português, 

causando-lhe, desse modo, os prejuízos patrimoniais acima mencionados. 

 

Assim, as respostas aos artigos 1407º a 1422º, e 1466º a 1479º da matéria 

provada, face à peritagem e suas conclusões, não ofereceram dificuldade quanto à 

determinação da apropriação de montantes objecto de retenção na fonte e outros não 

declarados, a título de IRC e IRS, e consequentes vantagens patrimoniais fiscais 

indevidas obtidas pela CC, como quanto aos rendimentos brutos declarados e 

correcções ditadas nos termos legais relativamente a salários e despesas de 

representação, utilização de cartão de crédito como complemento de vencimento, 

utilização de quantias da conta corrente e das contas bancárias, e consequentes 

vantagens patrimoniais fiscais indevidas obtidas por BB. 

 

27. 

Ainda nesta parte importa referir quanto à apurada intervenção das facturas da 

CC, de RR (e posteriormente de A...A.../C...M..., e posteriormente ainda de BB) nas 

suas relações com a CC, a C... (de EE e HHH), a A… (de FFF), e a Editorial … (de 

BB, BB e GGGGG), a relevância do auto de notícia de 16 de Março de 2004, lavrado 

por M… A… R…, inspectora tributária, com o qual swe iniciou a averiguação fiscal 

que viria a ser incorporada na matéria em investigação no inquérito que deu origem 

aos presentes autos, e do Relatório de 10 de Agosto de 2007, lavrado por E… S…, 

inspectora tributária, conjugados com os testemunhos prestados por estas inspectoras 

em audiência. 

 

Ainda que sobre esta sociedade (FAL) e crimes fiscais com esta relacionados a 

acusação nestes autos não verse (artigos 1423º a 1444º), importa compreender os 

pagamentos com esta relacionados no âmbito da fabricada “realização do capital social 
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da CC” por A…E… (artigo 161º) e a natureza das movimentações bancárias por BB 

efectuadas conforme descrito nos artigos 264º e seguintes, e concretamente no âmbito 

das relações deste com RR, e também das relações de BB e de RR com os investidores 

das inexistentes “aplicações financeiras” (artºs 275º e 281º, anos de 1999 a 2003, 305º, 

312º, 315º, 320º, 753º, 780º e 781º - F...C... – 809º - RRR – 880º - NN -  940º, 941º e 

952º da acusação). 

 

27.A. 

Fazendo um breve historial da CC até ficar no domínio de BB apura-se o 

seguinte. 

 

Em 6 de Fevereiro de 1998, RR e FF constituiram a sociedade “CC – Gestão e 

Investimento, Lda”, com o objecto de “Gestão de bens móveis e imóveis ou qualquer 

natureza e propriedades próprias ou alheias, compra e venda de imóveis, revenda, 

consultadoria de projectos económicos e financeiros”, da qual eram os únicos sócios e 

RR sócio gerente. 

 

27.B. 

Esta sociedade serviu, como descrito (nos artigos 275º a 281º da acusação), 

para receber parte dos montantes retirados da “CC”, para emitir facturas que 

foram contabilizadas na “CC” para justificar parte dos valores dali ilícitamente 

retirados e ainda para receber e fazer entregas de dinheiro a investidores das 

“aplicações financeiras”. 

 

Os montantes obtidos, pelas vias descritas, foram depositados nas contas 

bancárias por RR e FF tituladas (artigos 305º, 312º e 315º da acusação) e ou pela “CC” 

(artº 320º da acusação) e serviram para adquirir no dia 8 de Maio de 1998, através da 

“CC – Gestão e Investimentos, Lda”, à sociedade “Lisboa Parque – Empreendimentos 

Imobiliários, Limitada” por escritura pública, pelo preço global de 24.500.000$00 (€ 

122.205,48) as seguintes fracções autónomas 99: 

                                                           
99

 (Fls. 13.836 a 13.841 do 45º Volume) 
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a) Por 18.500.000$00 (€ 92.277,61) a fracção autónoma individualizada pelas 

letras “BK”, correspondente ao 7º andar, letra F, destinado a escritório, com entrada 

pelo nº. 4 ; 

 

b) Por 3.000.000$00 (€ 14.963,94) a fracção autónoma, designada pelas letras 

“EQ”, correspondente ao estacionamento na segunda cave, identificado com o número 

dezassete, com entrada pelo nº. 4-B; 

c) Por 3.000.000$00 (€ 14.963,94) a fracção autónoma, designada pelas letras 

“ER”, correspondente ao estacionamento na segunda cave, identificado com o número 

dezoito, com entrada pelo nº. 4-B. 

 

RR preencheu, assinou e entregou à sociedade Lisboa Parque – 

Empreendimentos Imobiliários, Limitada”, representada por, J…P…A… S...P..., para 

pagamento, os seguintes cheques, no valor de Esc. 23.000.000$00 (€ 114.723,52). 

Assim 100: 

- No dia 25 de Outubro de 1996, o cheque nº. …, da conta nº. ..., no valor em 

escudos equivalente de € 9.975,96; 

- No dia 12/12/1997, o cheque nº. …, da conta nº. … do ..., no valor em escudos 

equivalente de € 19.951,92; 

- No dia 14/08/1997, o cheque nº. …, da conta nº. … do ..., no valor em escudos 

equivalente de € 19.951,92; 

- No dia 14/03/1997, o cheque nº. …, da conta nº. … do ..., no valor em escudos 

equivalente de € 9.975,96; 

- No dia 12/03/1998, o cheque nº. …, da conta nº. … do ..., no valor em escudos 

equivalente de € 24.939,89; 

- No dia 08/05/1998, o cheque nº. …, da conta nº. ..., no valor em escudos 

equivalente de € 29.927,87. 
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Para além desse montante, pagou mais 1.500.000$00 (€ 7.481,97), a J...F...dos 

S..., relativamente ao pagamento da cedência da fracção “EQ”, estacionamento nº. 17. 

 

As contas acabadas de referir foram provisionadas, maioritariamente, com 

montantes provenientes da “CC” – conforme Relatório Pericial nº 4 do 

Departamento de Perícia Financeira e Contabilística. 

 

No dia 7 de Janeiro de 2002, a “CC – Gestão e Investimentos, Lda”, adquiriu à 

sociedade “Construções – …Lda”, representada por, GGGG, por escritura pública, e 

por € 11.385,60 a fracção autónoma designada pelas letras “EP”, correspondente ao 

estacionamento na segunda cave, identificado com o número dezasseis, com entrada 

pelo nº. …, do prédio urbano sito na Avenida …, concelho de Lisboa 101. 

 

27.C. 

Em 12 de Fevereiro de 2003, RR e FF transmitiram, por escritura pública, as 

quotas que detinham da “CC” a A...A... e a E...P...dos S..., no valor de € 249.399,00/ 

cada uma, a, A...C...R...A... e a E...J...dos S...P...dos S..., registada na respectiva 

conservatória em 19 de Fevereiro de 2003 102. 

 

E, no mesmo dia 12 de Fevereiro de 2003, A...A... e E...P...dos S..., na qualidade 

de únicas sócias-gerentes da “CC” venderam a RR pelo preço global de € 134.000,00, 

as fracções acima descritas 103. 

 

Em 19 de Dezembro de 2003, E...J...dos S...P...dos S... cedeu à A...A... a sua 

quota, ficando esta como sócia única e duas quotas no valor de € 249.399,00/cada 

uma. 
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Em 12 de Janeiro de 2004, A...A... cedeu a GGGG uma quota no valor de € 

249.399,00 e outra no valor de €119.711,52, resultante da divisão da outra quota de € 

249.399,00, reservando para si uma quota no valor de € 129.687,48. 

 

Em 4 de Fevereiro de 2005, GGGG cedeu a sua quota no valor de € 369.110,52 a 

favor de BB. 

 

Em 22 de Março de 2005, A...A... cedeu também a sua quota no valor de € 

129.687,48 a favor de BB. 

 

28. 

Ora, em nome da CC e para o controle da Assembleia-Geral Extraordinária 

de 30 de Março de 2006, HH, advogado de BB e da arguida, AA, já então 

formalmente divorciados, virá a fabricar 243 mil acções como se fossem 

representativas de 24,38% do capital social da CC, porque esta sociedade (CC) 

era então detida desde 2005 por BB, o que fez para garantir uma maioria 

favorável às pretensões deste na referida Assembleia-Geral, apesar de não 

existirem acções algumas ou sequer livro de registo de acções, não tendo sequer a 

CC realizado qualquer capital social da CC. 

 

29. 

Na sequência da fabricada realização de capital social como apurado nos 

artigos 139º a 240º da acusação, e dos forjados aumentos de capital, sem registo 

de acções sequer, (conforme a perícia no Apenso 64, e suas conclusões a fls 39, e 

depoimentos de J...J...dos S...A... e J...S..., ambos ouvidos na sessão de 8 de Abril 

de 2011) fácil se tonou fabricar títulos representativos de participações sociais 

(acções), como se verdadeiros títulos representativos se tratassem, em diversos 

momentos, como para “vendê-las” aos angolanos em 2005, como apurado nos 

artigos 1095º a 1113º da acusação, ou para a tomada de controlo da CC na 

Assembleia Geral Extraordinária de 30 de Março de 2006, como apurado nos 

artigos 1145º a 1163º da acusação. 
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30. 

Os primeiros dstes títulos (“vendidos” aos angolanos) datados de 7 de Julho de 

2004, mas fabricados e entregues posteriormente a Julho de 2005, não resistiram ao 

exame pericial que permitiu, sem margem para dúvidas, determinar a data da sua 

fabricação, conforme fls. 10 e 11 do VI Volume do Apenso 42, (Perícias Informáticas) 

e Apenso 66. 

 

Também a determinação do seu autor, SSSS, foi de fácil determinação como o 

demonstra o relatório pericial ao computador portátil, do qual era o único utilizador, 

conforme Apenso 66, e testemunho de F…M…R…N… (sessão de 8 de Abril de 

2001). 

 

Também as assinaturas de BB e GGGG constantes daqueles títulos forjados, e 

quando já não eram vogal executivo e presidente da CC, não oferece dúvidas como 

resulta do exame pericial à letra a fls. 214 a 236 do I Volume do Apenso 52. 

 

Corroborando que a entrega dos títulos ocorreu posteriormente a Julho de 2005, 

existe abundante prova documental, como as actas da CC e da ..., como as declarações 

de UUUUU (sessão de 10 de Janeiro de 2012), UUUUU (sessão de 11 de Janeiro de 

2012), M… de L… B… (15 de Novembro de 2011), e até de RR (sessões de 27 e 28 

de Abril e de 2 de Maio de 2011). 

 

31. 

Sucede que após a entrada dos angolanos no projecto da Universidade 

Independente/CC, a correlação de forças se viu alterada, desde logo com a eleição pelo 

Conselho Geral de uma nova direcção, na qual A...d...S... assumiu a presidência, M… 

de L… B… a Vice-presidência, RR, BB e HHH como vogais (conforme o artigo 

1114º da acusação). 

 

32. 

Importa antes de mais compreender como foi isso possível e que razões 

determinaram BB a aceitar a perda da sua anterior posição. 
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Da aceitação de BB há abundante prova testemunhal, como resulta das sessões 

onde foram ouvidos, UUUUU (sessão de 10 de Janeiro de 2012), UUUUU (sessão de 

11 de Janeiro de 2012), M… de L… B…o (sessão de 15 de novembro de 2011), e até 

RR (sessões de 27 e 28 de Abril e de 2 de Maio de 2011), mas o que nos poderá trazer 

o esclarecimento dos seus motivos consta de prova documental. 

 

33. 

Trata-se de uma Acta da Reunião de sócios da CC e da ..., ocorrida no dia 24 

de Setembro de 2005, (e datada de 26 de Setembro de 2005,) constante de fls. 19064 

a 19066 da certidão do processo NUIPC 140/06, com a presença de UUUUU, BB, 

FFF, UUUUU, RR, BBBBB, HHH e A...d...S..., na qual “foi, preliminarmente, 

apresentada como questão prévia a questão da dívida vencida do Prof. BB ao Dr. 

UUUUU da Silva, tendo este afirmado que perante este facto decidira exercer o 

seu direito de garantia sobre 22,5 % das acções que o Prof. BB, através do H... 

detém na CC, SA, declinando a proposta de substituição desta garantia pela 

dação em cumprimento de bens do prof. BB.” 

 

E, continua dizendo o que se transcreve: 

 

“O Prof. BB apresentou desculpas ao Dr. UUUUU pelo seu incumprimento 

aceitando a cedência dos títulos referentes aos 22,5 % das acções que serviam 

para garantia ao seu débito de € 2.000.000,00 (dois milhões de Euros). De igual 

modo o prof. FFF, sócio da H... diz não exercer o direito de preferência e nada ter 

a opôr à referida operação. 

Trata-se das acções nºs 450.001 a 675.000, correspondentes a 22,5 % do 

capital social de 5.000.000 milhões da CC SA – sociedade independente para o 

desenvolvimento do Ensino Superior, SA, matriculada na Conservatória de 

Registo Comercial de Lisboa, (…) ou seja, 225.000 acções com o valor total de 

1.125.000 euros. 
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O prof. BB recordou que mantém um crédito do valor de € 600.000,00 euros 

correspondentes a 10% das acções cedidas ao Dr. RR por ocasião de um aumento 

de capital social da CC, SA. 

Sobre o valor de € 75.000,00 em dívida ao Dr. UUUUU, o prof. BB referiu 

que procederá ao respectivo pagamento no mês de Outubro do ano em curso.” 

 

A acta prossegue com a constituição da nova Direcção da CC a ser submetida ao 

Conselho Geral, e pela qual BB passaria a Director mantendo as funções de Vice 

Reitor da Uni; marcação da reunião do Conselho Geral para o dia 26, segunda-feira, e 

uma declaração de FFF relativa a bens de EE e outros, que haviam sido utilizados para 

obtenção de financiamentos para a CC  (pontos 2., 3. e 4.). 

 

Por último, o ponto 5. da acta introduz uma preciosa nota complementar ao 

ponto 1., com o seguinte conteúdo: 

 

“O Prof. BB declarou que, perante a perda de confiança que denotava existir em 

relação à sua pessoa, até ao dia 26, segunda-feira, decidiria e apresentaria a sua 

decisão de se manter ou não na Uni. 

Tal declaração foi vigorosamente reprovada pelos presentes tendo sido afirmado 

que apenas foram postos em causa os incumprimentos do Prof. BB, não a sua 

idoneidade, e que este faz parte de um projecto em que muito ainda se espera da sua 

participação e que, consequentemente, o Prof. BB se deveria manter. 

O Professor BB retirou a sua declaração prometendo, desta forma, a sua 

manutenção na CC, SA e nos seus projectos.” 

 

34. 

Compreende-se agora BB, na condição de exposto perante todos com dívidas no 

valor de € 2.000.000,00 (dois milhões de euros) e de € 75.000,00 (setenta e cinco mil 

euros), não podia ser aceite para continuar a manter poderes executivos na sociedade, 

e na posição de devedor assumido teve de se conformar momentâneamente, até se 

aperceber que a contabilidade seria controlada com honestidade por M...de L...B..., e 

por esse motivo perdia o acesso aos dinheiros da CC a que anteriormente era permitido 
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o acesso pela entregas de facturas sem controle e pelas quais era obtido o reembolso 

em dinheiro, e cujo episódio mais significativo foi protagonizado por RR que tentou, 

seguindo a prática anteriormente consentida, obter o pagamento de um veículo marca 

Porsche, no valor de € 129.000,00 (cento e vinte e nove mil euros) contra uma factura 

emitida em nome da CC, e no que encontrou total oposição - conforme depoimentos 

de M...de L...B..., (sessão de 15 de Novembro de 2011), e de A...T...P...C...F..., (sessão 

de 8 de Junho de 2011). 

 

35. 

BB vivia acima das sua possibilidades, como o observou UUUUU (na sessão 

de 10 de Janeiro de 2012, onde disse que BB e RR, alugavam iates, faziam férias duas 

vezes por ano, almoçavam com frequência no Hotel da Lapa e no Guincho – o que é 

corroborado pelas suas declarações de IRS, em chocante confronto com os 

documentos respeitantes aos exorbitantes pagamentos feitos pela CC, de despesas 

mensais de várias ourivesarias, muitas vezes acima da dezena de milhar de euros; de 

agências de viagens, de superior ou iguais montantes; de vestuário e refeições, e, por 

mero exemplo entre muitos outros, com garrafas de vinho francês, marca Montrachet, 

com custo de € 525,00 por cada garrafa, ou € 22.285,40 de almoços no hotel Lapa 

Palace, conforme facturas no Apenso 39, ou € 1.208,87; de telemóvel; de custos 

mensais de de água de € 1.154,18 para o “jardim de ...”; de custos mensais de colégio 

da filha de BB, e dinheiro para o motorista de BB (senhor …) e muitas mais, conforme 

Apensos B Pasta 1 a 268, e depoimento de GGGG A… de S… L… (sessão de 15 de 

Junho de 2011), chefe de secretaria da Universidade Independente, para a qual 

trabalhou desde 1995 até 2007, que confirmou as ordens de BB de pagamento de tais 

despesas pessoais, sendo os cheques emitidos pelo próprio BB, recordando-se, com 

pormenor, que os cheques para pagamento do colégio da filha de BB e da arguida 

eram da conta do ... – tudo conforme os artigos 401º e 402º, e 938º a 979º da matéria 

provada documentos aí descritos e respectivas notas e de rodapé) do que resultava o 

contínuo  recurso à obtenção de liquidez por todas as formas possíveis - para manter 

tal nível de vida muito acima das possibilidades de quem tinha apenas como 

rendimento o seu salário de professor universitário, - e das quais os investimentos em 
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inexistentes aplicações financeiras eram apenas uma das formas de obtenção da 

pretendida liquidez. 

 

36. 

Sucede que também, em 24 de Outubro de 2006, o próprio BB na 

correspondência trocada com HH acusa a arguida, sua mulher, (a propósito da 

compra do Jeep no valor de 69.013,26 euros, que a arguida fez registar em nome de 

seu pai, II, descrita no artigo 1559º da acusação) de querer viver acima das suas 

possibilidades, “num nível para o qual não tem rendimentos” (conforme mail de 

BB (direccao@uni.pt) para HH com o assunto: Ponto de situação a 24 de Outubro de 

2006, a fls 73 do Apenso 62). 

 

36.A. 

HH nas suas declarações (sessão de 22 de Maio de 2012) reconheceu ter 

recebido a referida mensagem de correio electrónica – mail – de BB. 

 

Assim reza o referido documento: 

 

“A questão da má gestão acaba por ser comum e não é só um problema de 

controlo diário, mas de estratégia planeamento e confiança mútua (!). Obviamente que 

não devíamos ter pago tanto à minha mãe. Obviamente tenho outros fundos para 

aportar a um fundo comum. Obviamente que poderia ter retirado um pouco mais da 

universidade. Obviamente que o Jeep é um disparate. O problema é que a AA 

quer ter independência financeira (sem mim) e viver num nível para o qual não 

tem rendimentos, e começou uma correria louca em Agosto. Tavez agora tenha 

percebido que precisa de mim em termos financeiros e da minha estrutura de apoio e 

que não pode partilhar activos sem partilhar passivios. Mas de início até agora 

desorientou-se completamente. Se lhe pedirmos dinheiro para as rersponsabilidades de 

Novembro e pagar à minha mãe, ela bfica sem um tostão. E na realidade haveria 

legitimidade para o fazer ! Mas naturalmente não o vou fazer. 

… 

Um abraço amigo” 

mailto:direccao@uni.pt
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36.B. 

A arguida fez ainda pagar entre 13 de Fevereiro e 26 de Março de 2007 através 

da conta aberta em nome de sua irmã JJ a quantia de 8.425,00 euros á agência de 

Viagens …, Viagens e Turismo SA, conforme descrito no artigo 292º da acusação. 

 

A compra do Jeep no valor de 69.013,26 euros e o pagamento das viagens 

(8.425,00 euros) no espaço de seis meses quando “divorciada”, sem partilha de 

bens ou fixação de alimentos para a filha, e já separada também de facto, e 

vivendo do seu salário como juiz, confirmam a observação de BB segundo a qual 

a arguida queria viver acima das suas possibilidades não tendo meios para tal. 

 

Por estes pagamentos se percebe que não é minimamente procedente a versão da 

arguida, segundo a qual a criação da conta, em nome de JJ, se destinava apenas para 

fazer os pagamentos devidos aos credores resultantes dos financiamentos pessoais de 

BB como se fossem investimentos em (inexistentes) aplicações financeiras… 

 

Tanto a arguida como o advogado, HH, sabiam perfeitamente que tais aplicações 

financeiras não existiam, como resulta das declarações do próprio HH, contrariando a 

versão da arguida que disse estar supreendida com o facto de esta aplicações em 

operações de bolsa não existirem e de que só dessa inexistência tivesse tomado 

conhecimento com a leitura da acusação, e que mesmo assim não sabe até hoje se os 

factos nela descritos são verdaeiros ou não (sic). 

 

37. 

Ainda acerca dos montantes das despesas pessoais, e como demonstração 

emblemática desses gastos sumptuários, eis apenas alguns exemplos: 

 

RR e C…F…M… e respectivas famílias, fizeram uma viagem às Seychelles, em 

avião privativo, e aí chegados, porque não lhes agradasse o clima e o hotel (Hotel 

Meridien Seychelles), dirigiram-se no dia seguinte à República Dominicana, no que 
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C...M... denominou o estado “daquele delírio de RR” (conforme sessão de 12 de 

Outubro de 2011).  

 

 BB e RR e respectivas famílias, fizeram igual viagem a Paris com destino à 

Disneylândia, com a despesa a ser suportada pela CC, cfr Apenso 39, (embora RR 

tivesse declarado em audiência que pagara a sua parte da viagem a BB, no valor de € 

30.000,00, do que contudo não fez prova, não sendo também merecedor de crédito 

considerada a apurada personalidade do mesmo vertida nos factos provados). 

 

Também FFF construiu uma piscina da Quinta do …, na Moita, através da “L…” 

de J…P…R…F…R… (sessão de 23 de Novembro de 2011, antigo aluno de FFF nos 

tempos em que este leccionava na Universidade Livre), com custos inteiramente 

suportados pela CC, numa prática habitual da secretaria/tesouraria de pagamento de 

facturas contra reembolso em dinheiro, (conforme GGGG, chefe da secretaria, ouvido 

na sessão de 15 de Junho de 2011), sem qualquer critério ou controle dos serviços de 

contabilidade, que só seria interrompido, por algum tempo apenas, durante a 

presidência de M...de L...B..., que representava os interesses angolanos. 

 

38. 

Do que fica exposto, dado o volume das despesas desde refeições com as 

referidas garrafas de vinho, ourivesaria, até viagens e estadias, e muitas e tantas 

outras, se pode começar a tomar dimensão da insustentabilidade de qualquer 

projecto societário cuja contabilidade suportasse continuadamente tais abusos.   

 

39. 

Desde os primeiros tempos da Universidade que se acumulavam as dívidas 

relativas aos ordenados dos professores porque o dinheiro não abundava. 

 

Como forma de eximirem a CC a tais dívidas foram os professores convencidos 

que tais dívidas seriam convertidas em acções, que como se sabe não existiam nem 

foram registadas, tendo sido criadas por mera execução contabilística de DDD nos 

termos descritos nos factos apurados. 
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40. 

São imensos e unânimes os testemunhos – corroborados por prova documental – 

de que os professores, credores de vencimentos não pagos, se viram induzidos a 

aceitar a conversão dos créditos laborais em títulos representativos das participações 

sociais (acções), que desconheciam não existir, assim como da sua criação/execução 

meramente contabilística operada por DDD. 

 

41. 

Nestes precisos termos vejam-se os testemunhos dos professores Jerónimo 

Joaquim Coelho dos Santos Silva (sessão de 22 de Junho de 2011 – professor desde 

1993, saindo em litígio quando já lhe eram devidos 100 mil euros, querendo BB 

converter a dívida em acções); 

 

E… J… dos S… C… (sessão de 20 de Junho de 2011) Vice Reitor, que foi 

accionista fundador da CC com três quotas, e posteriormente “nunca preencheu o 

capital com dinheiro” pelo que disse para lhe descontarem do que lhe deviam, tendo-se 

demitido em 2002 e regressado em 2006; 

 

N… M… R… T… (sessão de 19 de Dezembro de 2011 – descrevendo uma 

situação usual com “permanentes salários em atraso”); 

 

Fernando GGGG (sessão de 22 de Junho de 2011) que pela sua dedicação à 

criação da universidade aceitava as habituais dificuldades de tesouraria; 

 

GGGG (sessão de 20 de Junho de 2011 – o qual foi professor da Uni desde 1993 

a 2007, e reclamou 36 mil euros de salários em atraso, dos quais só metade foram 

reconhecidos por falta de rigor da contabilidade, e que tendo subscrito 500 acções viu 

aparecerem contabilizadas 700, o que foi feito sem o seu conhecimento ou 

consentimentos); 
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N… C… F… V… (sessão de 25 de Janeiro de 2012 – confirmando a conversão 

de créditos salariais por acções, embora este achasse rísivel a flutuação do número de 

acções que cada accionista detinha em momentos diferentes, como no caso da 

Assembleia Geral da CC, presidida por A...C...A... após a entrada dos angolanos, na 

qual BB e irmão detinham algo insignificante como cerca de quinhentas acções cada, o 

que o fazia duvidar do rigor e da validade de tais títulos representativos das 

participações sociais); 

 

JJ (sessão de 1 de Junho de 2011 – deixou de dar aulas porque havia atrasos nos 

pagamentos dos salários e em 1995, ao tempo do IPAM, ainda houve intenção de 

reduzirem os ordenados); 

 

H...F...X... (sessão de 22 de Junho de 2011 – que aceitou de bom grado a 

conversão em acções dos salários em atraso); 

 

H… B…, presidente da Associação de Estudantes da universidade Independente 

(sessão de 22 de Junho de 2011 – segundo o qual havia muitos atrasos nos pagamentos 

aos professores, sendo um problema frequente); 

 

GGGG, chefe da secretaria da Universidade Independente (sessão de 15 de 

Junho de 2011 – havia sempre dificuldades de fazer face aos pagamentos aos 

professores); 

 

E… C… de F… (sessão de 20 de Junho de 2011 – contabilista na Uni de Abril a 

Outubro de 2006, período durante o qual BB pretendeu continuar a converter os 

acumulados créditos laborais em acções). 

 

Destes testemunhos destacamos os de: 

 

P… J… da S… M…, que em 2004 fez um estudo para o ..., pelo qual concluiu 

que as boas práticas não estavam implementadas, e enquanto se utilizavam verbas 

próprias da CC para pagamentos de despesas pessoais, “não se pagava aos 
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professores”, e tendo apresentado as conclusões do estudo a BB, dada a sua liderança, 

este não seguiu as conclusões do estudo nas propostas das melhorias necessárias, 

continuando o estado de grande desorganização da contabilidade (sessão de 11 de 

Julho de 2011) – o que corrobora a intencionalidade da desorganização da 

contabilidade de modo a não permitir o controlo da fiabilidae da mesma assim como 

uma verdadeira/fidedigna certificação legal das contas. 

 

E de GGGG, economista e professor universitário, que desempenhou as funções 

de director financeiro da Universidade Independente entre 1992 e 1994, que se 

apresentou como “accionista obrigado”, pois dada a impossibilidade de cobrar os seus 

créditos laborais teve de aceitar a atribuída conversão decidida pela Direcção. 

Abandonou o projecto da CC/Uni porque confrontado por RR, que lhe pedia 

dinheiro “para pôr as coisas a andar”, verificando que não havia justificativos para 

custos suportados pela CC e que BB era conhecedor de todas as situações, preferiu 

abandonar o projecto académico da universidade/CC e ir trabalhar para a …, pelo que 

nem mais quis saber das acções – o que corrobora a inexistência de valor das mesmas 

(“acções”). 

 

42. 

Os professores passavam por permanentes dificuldades económicas ditadas por 

“permanentes” atrasos nos pagamentos de salários, como todos sublinharam, e alguns 

nada receberam abandonando a universidade e buscando outras universidades para 

trabalhar, como nos casos de E… J… dos S… C… (conforme sessão de 20 de Junho 

de 2011) e de J… J… T… M… M… N…, que voltaram mais tarde com promessas de 

cumprimento que se vieram a demonstrar não correspondentes com qualquer mudança 

de procedimentos. 

 

Este último porque como a situação dos salário em atraso era permanente 

(conforme sessão de 6 de Julho de 2011) chegou a acordo com BB, em 2001, no valor 

de um ano de vencimentos, e quando um ano depois o confrontasse com a falta do 

pagamento acordado, BB disse-lhe descaradamente o seguinte: 
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“Desde quando se pode contar com a minha palavra?”. 

 

Outros ainda pura e simplesmente optaram face à total falta de pagamento dos 

salários e à imposição ditada pela Direcção de converter as dívidas em acções, que 

aliás nunca viram, por não regressar e nada receber como no caso de M… R… F… 

M…, professora da Universidade Independente desde 1994 a 1996 (sessão de 6 de 

Junho de 2011). 

 

43. 

A indiferença de BB e de RR com as suas obrigações com professores e 

trabalhadores da universidade, foi também observada por UUUUU (sessão de 10 de 

Janeiro de 2012) que constatou que tendo a universidade muitas dificuldades, como os 

pagamentos devidos a professores, BB e RR viviam muito acima das suas 

possibilidades, matéria que já abordámos supra relativamente aos pagamentos de 

despesas pessoais reflectidos na contabilidade da CC e ou com dinheiro proveniente 

das contas bancárias da CC e a que se referem os artigos 401º e 402º e os documentos 

do Apenso B, Pastas 1 a 268, e Apenso 39, e artigos 938º a 979º documentos aí 

descritos e respectivas notas e de rodapé. 

 

44. 

Posteriormente à Assembleia Geral Extraordinária de 30 de Março de 2006 BB e 

FFF incompatibilizaram-se entrando declaradamente em litígio ou “guerra” na 

expressão de HH (sessão de 22 de Maio de 2012), ou, segundo N… C… F… V… 

(sessão de 25 de Janeiro de 2012) após a assemblia geral de 30 de Março de 2006 “BB 

e FFF incompatibilizaram-se logo”. 

 

A partir daí apareceram seguranças e guarda-costas controlando as entradas nas 

Assembleias Gerais, conforme N...C...F...V... (na mesma sessão de 25 de Janeiro de 

2012), impedindo, ora BB, ora FFF de entrar nas instalações da Universidade 

Independente, conforme M...V...de M... (conforme declarações na sessão de 13 de 

Julho de 2012). 
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No dia 26 de Janeiro de 2007 a Universidade Independente acabou finalmente 

por ser ocupada de assalto por um grupo de skinheads ligados à claque 1143 do 

Sporting, liderado por HHH, conforme declarações de H...J...C...de A...B... (sessão de 

22 de Junho de 2011). 

  

Chegou-se a um ponto em 2006/2007 em que a degradação pedagógica da 

Universidade Independente se agravava “a olhos vistos”, diária e 

continuadamente, como o descreveram vários testemunhos. 

  

Em 2006 e 2007 BB fazia exames aos alunos encontrando-se na própria sala 

acompanhado de guarda-costas, conforme declarações de GGGG (sessão de 22 de 

Junho de 2011), o qual descreveu esse mesmo estado de degradação que ditou o 

“roubo” e a “morte” do projecto académico e que  finalmente levou ao 

ministerialmente decretado encerramento da Universidade Independente. 

 

A degradação pedagógica encontra-se ainda emblematicamente demonstrada na 

descrição que o Vice Reitor E…J…dos S…C… fez (sessão de 20 de Junho de 2011) 

sobre professores que deixaram de dar aulas durante três semanas, caso de GGGG 

e respectiva esposa, e mais extraordinariamente ainda sobre a forma como Vice Reitor 

tomou conhecimento da licenciatura de …. 

“S… não é engenheiro” sentenciou E...C... muito segura e serenamente, 

explicando que sendo Regente da disciplina de … teria de ter obrigatoriamente 

conhecimento da existência de tão notório aluno, pelo que falou com o Reitor FFF 

sobre a então já noticiada licenciatura, ao que lhe foi respondido por FFF, que o 

assunto tivera de ser tratado sem o seu conhecimento (de E...C...) e porque de outra 

forma “nunca tal se faria” e não teria sido possível. 

 

Como esclarecimento coadjuvante sabemos que as relações do referido 

J...S...C...P...de S... com FFF e a Universidade Independente já existiam, pelo menos, 

desde o tempo em que o primeiro era Secretário de Estado do Ambiente e fora então 

fazer uma palestra àquela universidade , aliás como muito outras muito distintas 

figuras públicas como in casu o Presidente do Governo Regional da Madeira, que 
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também ali foi convidado a fazer uma palestra, o que com toda a naturalidade aceitou - 

conforme H...F...X... (sessão de 22 de Junho de 2011). 

 

A Universidade Independente fazia obviamente ponto de honra em se publicitar 

com actividades dessa natureza, como palestras e outras acções em que se pudesse 

fazer noticiar no meio académico e político, o que seria uma forma de publicidade 

gratuita e angariação de prestígio. – já muito antes a Universidade Moderna exibira 

como sua página de ouro a presença de Mikail Gorbashov, então recentemente 

laureado com o Prémio Nobel, também em palestra, como é do conhecimento comum. 

 

45. 

A contracção de empréstimos bancários para financiamentos da CC, 

sucessivamente ao longo de anos, na …, Banco …, ..., ..., Banco …, e ..., 

destinaram-se a obter/injectar liquidez, mas tornavam-se insuficientes para 

cobrir os movimentos de contínuas saídas, para pagamento dos próprios 

empréstimos, para as contas da CC, as de BB e RR (e subsequentes gastos com 

aquisições de património imobiliário e despesas pessoais destes), dos investidores 

nas inexistentes “aplicações financeiras”, de DDD, EEE, BBB, V...F..., V...I...s e 

de outros. 

 

46. 

Observemos qual era a situação dos empréstimos bancários e a saúde financeira 

das contas da CC. 

 

Dos testemunhos dos representantes dos vários bancos e dos documentos 

descritos nos próprios artigos e respectivas notas de rodapé nas respostas respeitantes 

aos empréstimos bancários, apurou-se o seguinte: 

 

Do artigo 264º (Conta ...) resultou que a CC obteve entre 1994 e 1999, 6 (seis) 

financiamentos através de empréstimos bancários, num total de 440.000.000$00, e 

posteriormente mais dois empréstimos de 10.000.000$00 (correspondentes a 

49.897,79 euros) e de 99.760,00 euros; 
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Do artigo 265º (Conta ... nº …), 32 (trinta e dois) financiamentos entre 1998 e 

2005; 

 

Do artigo 267º (Conta ...), mais 9 (nove) financiamentos, entre 1999 e 2002, num 

total de 727.247,65 euros, dos quais ficaram em dívida 79.864,39 euros, reclamados 

no processo de insolvência da CC; 

 

Do artigo 268º (Banco …), mais 6 (seis) financiamentos entre 2000 e 2004, num 

total de 1.098.617,58 euros, dos quai ficaram em dívida 324.018,61 euros, reclamados 

no processo de insolvência da CC; 

 

Do artigo 269º (Conta ... nº …), mais um financiamento. Esta conta apresentava-

se com 13.508,87 euros a descoberto em 29 de Janeiro de 2003, e após a entrada dos já 

referidos 6.483.357,07 euros do F... (artigo 995º da acusação) ficou com o saldo de 

6.469.848,20 euros, dos quais entre esta data e 7 de Março de 2003 saíriam 

6.364.893,70 euros; 

 

Do artigo 270º (Conta ...), mais um empréstimo em 2001 no valor de 748.196,85 

euros, que apresentando-se com saldo negativo (descoberto) em Novembro de 2003 

foi liquidado com 775.000,00 euros provenientes do empréstimo do ... à CC. E com 

novo empréstimo do ... o total remontou a 2.720.251,69 euros. Nesta conta bancária 

ficaram registados, a partir de Abril de 2004, cheques devolvidos por falta de 

provisão oriundos das contas da CC da ... e do ..., e também da conta ... de BB; 

 

Do artigo 271º (Conta ...), mais 3 (três) empréstimos, entre 2003 e 2004, num 

total de 3.825.000,00 euros, apresentando-se em 31 de Dezembro de 2004 com um 

saldo a descoberto de 766.488,22 euros; 

 

E do artigo 272º (Conta ...), mais 2 (dois) empréstimos entre 2003 e 2004, no 

valor total de 1.999.714,40 euros. 
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44. Entre 1997 e 2006, realizam-se inúmeros movimentos de valores entre as 

contas bancárias tituladas pela CC no ..., ...; ..., ..., ..., ..., … e Banco …, servindo para 

cobrir, em parte, os saldos a descoberto. 

 

E, apenas entre 1994 a 2004, a CC obteve em várias instituições bancárias, 

empréstimos no valor total de 14.093.200,83 €. 

Assim 104: 

[…] 

 

47. 

Parte desse total serviu para: 

 

Realizar inúmeros movimentos de cheques para outras contas bancárias da CC, 

como seja, utilização pelo ..., de verbas dos empréstimos da ..., … e do .... 

 

E, no mesmo período, e por conta das verbas dos empréstimos, saíram depois da 

conta ... quantias para BB e EEE, outras contas da CC, pagamento de livranças, DTZ e 

amortização de empréstimos. 

  

Foram pagas despesas diversas, nomeadamente, ao F..., DGT, IGFSS, I…, … 

Locação, … Publicidade, juros e seguros. 

 

Foram pagas quantias a funcionários e docentes da CC, a A…M…G…C…e 

ainda a SSSS e DDD. 

 

Foram pagas livranças pelo ... (215.200,00 €) e pelo ... (169.377,80 €). 

 

Foi pago um cheque a NN (...), em 1997, de 24.939,89 € (investidora das 

inexistentess aplicações financeiras). 

 

                                                           
104

 (Quadro II anexo ao Relatório Pericial nº. 2) 
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BB e BBB receberam diversas quantias suportadas com os financiamentos do ... 

(431.590,00 €), do … (36.933,88 €) e Banco … (27.683,28 €). 

 

RR também recebeu quantias suportadas com os financiamentos da ... (40.000,00 

€) e do ... (101.835,64 €). 

 

O valor de vários empréstimos de financiamento óbtidos pela CC, foram 

utilizados para pagar outros empréstimos também da CC, como seja: 

- Do ... para pagar empréstimo do ... (775.000,00 €);  

- Da ... para pagar empréstimos da ... (1.703.221,76 €);  

- Do … para pagar empréstimos do … (155.567,13 €); 

- Da … para pagar empréstimos da ... (188.949,93 €) 

- Do ... para pagar empréstimos do ... (926.108,08 €) 

 

48. 

Também a forma como foram obtidos alguns desses empréstimos merece a 

nossa especial atenção, na medida em que revela a premente e constante 

necessidade de obtenção/injecção de liquidez, como o próprio número total de 

empréstimos revela (63), associada à ausência de património – vendido que se 

encontrava o edifício da universidade no âmbito do financiamento do F... (“sale 

& lease-back) - para ser dado de garantia de tais empréstimos, como a falta de 

credibilidade bancária da CC e do próprio BB, até porque, como apurado no 

artigo 270º, a partir de Abril de 2004 viram vários cheques ser recusados a 

pagamento por falta de provisão. 

 

Em momento posterior e como mais detalhadamente observaremos BB passará a 

utilizar declarações de extravio para obstar às declarações de recusa de pagamento por 

falta de provisão, o que fez em actuação delineada com a arguida. 

 

49. 

Iniciamos agora a análise das formas de obtenção para a CC de financiamentos 

através de sucessivos empréstimos bancários obtidos ao longo do tempo. 
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Logo em 1996 na sequência da obtenção de um empréstimo ao ..., no qual foi 

dado de hipoteca o prédio de EE, sito na … (artigo 407º-A e seguintes), na rectificação 

do registo solicitada ao 2ª Conservatória do Registo Predial de Oeiras, RR falsificou a 

assinatura de GGGG – conforme fls 22.669 a 22.674, Volume 74, e exame pericial à 

letra a fls. 21 do apenso 37. 

 

Em 1 de Agosto de 1997, na sequência da planeada transferência da propriedade 

do imóvel de EE - sem o conhecimente nem consentimento desta – para a CC e para o 

darem de hipoteca, BB, FFF e SSSS forjaram a procuração com que SSSS disse 

representar EE na escritura pública, lavrada no 15º Cartório Notarial de Lisboa, 

de “venda” daquele imóvel à CC, sempre sem o conhecimento da proprietária do 

bem (conforme descrito nos artigos 415º a 418º e com referência aos documentos 

inscritos naqueles artigos e notas de rodapé). 

E a ajudante principal daquele Cartório, F… R…, reconheceu a assinatura de EE, 

constante da referida procuração, como se aquela estivesse presente, o que sabia não 

ser verdade – conforme artº 419º da acusação e fls. 125 a 134 do I Volume do Apenso 

52. 

 

Depois de realizada a escritura, com data de 4 de Setembro de 1997 RR, pelo seu 

próprio punho, elaborou um documento que denominou Acta nº. 188, tendo por 

objecto uma reunião da Direcção da CC e dela fez constar, nomeadamente, que aquela 

“direcção reuniu, com a presença de todos os seus membros e a participação do reitor 

e vice-reitor, os quais ratificaram por unanimidade o negócio supra mencionado no 

qual Amadeu de Carvalho interveio como gestor de negócios” 105. 

 

No dia 4 de Setembro de 1997, foi feita a “conferência da acta” no 15º Cartório 

Notarial de Lisboa 106. 

 

                                                           
105

 (Fls. 684 do Volume II-A do Apenso 52) 

106
 (Fls 46 e 47 do Apenso 37 – I Volume) 
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Depois, o conteúdo do documento manuscrito por RR – denominado acta nº 188 

– foi eliminado do Livro de Actas da Direcção com líquido corrector branco 107, e em 

seu lugar SSSS escreveu outra acta nº 188, tendo por objecto reunião de 12 de Junho 

de 1997 com conteúdo diferente daquela outra 108. 

 

50. 

A partir de então, e sempre sem conhecimento de EE, o imóvel foi dado como 

garantia de pagamento em vários empréstimos concedidos pelo ... e pelo .... 

 

Assim aconteceu em 28 de Outubro de 1997 – dando sempre o imóvel de EE 

como se este pertencesse à CC - com novo empréstimo do ..., com utilização de uma 

procuração forjada na qual EEE imitou a assinatura de GGGG, e F… R… 

reconheceu a mesma como feita pelo próprio (GGGG) e como se este estivesse 

presente, e posteriormente RR falsificou a assinatura de GGGG no requerido 

registo provisório, e sempre com colaboração de funcionários do 15º Cartório 

Notarial de Lisboa, como descrito nos artigos 432º e seguintes e documentos neles 

referidos. 

 

Em Outubro de 1998 BB e FFF, com as assinaturas que falsificaram (imitaram) 

de GGGGG e EE, administrador e presidente da C..., fizeram acta para conferir 

poderes a DDD para dar de hipoteca o imóvel da Rua ... nº 17, 4º esquerdo, em Lisboa, 

e RR imitou a assinatura de GGGGG na procuração pela qual os poderes eram 

concedidos a DDD, com reconhecimento notarial “a condizer” novamente no 15º 

Cartório, pela segunda ajudante A...M...P...S..., e imitaram novamente a assinatura de 

GGGG, cujo reconhecimento forjaram igualmente, e deram o imóvel de hipoteca ao ... 

– conforme artigos 446º a 468º e documentos dos mesmos constantes e notas de 

rodapé. 
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 (Fls. 711 a 715 do Volume II-A do Apenso 52) 
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 (Fls. 566 do nuipc 140/06 – II Volume/Fls. 92 do Apenso N ao Nuipc 83/06 e fls. 711 a 715 

do Volume II-A do Apenso 52) 
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51. 

Em Agosto de 1999 o mesmo processo foi repetido pelos mesmos intervenientes 

para novo empréstimo junto do ..., com a utilização do mesmo imóvel da Rua ..., e 

mais o da …, como se pertencessem à CC, e com as mesmas assinaturas forjadas 

e reconhecidas da mesma forma no 15º Cartório Notarial de Lisboa, pela ajudante 

F...C... – conforme descrito nos artigos 469º a 489º, e documentos descritos nos 

mesmos e respectivas notas de rodapé. 

 

52. 

Em Fevereiro de 2001 repetiu-se todo o processo descrito para obtenção de novo 

empréstimo do ..., com a utilização do mesmo imóvel da Rua ... (quarta hipoteca), e 

mais o da … (quinta hipoteca), como se pertencessem à CC. 

 

Como o montante do empréstimo era de 150.000.000$00 e os imóveis se 

encontrassem com quatro e cinco hipotecas respectivamente, FFF, BB e RR viram-se 

na necessidade de apresentar outras garantias. 

 

Por contrato avalizado por BB e mulher, a arguida, RR e mulher, FF, FFF e 

GGGG, e para garantia do cumprimento das obrigações foi entregue uma livrança em 

branco, avalizada por BB e a arguida, RR (que assinou por FF), FFF e GGGG. 

 

Em tal contrato – fls 90 a 93 do I Volume do Apenso 52 – mostra-se aposta 

uma assinatura como sendo a de AA, e pela qual era declarado o acordo ao 

clausulado e assumida a responsabilidade solidária do mesmo, assinatura que aí 

foi escrita por EEE com o conhecimento e concordância de BB. 

 

Idêntica assinatura – e os dizeres “bom por aval à firma subscritora”, bem como 

a assinatura “V…” nos cantos inferiores direitos nas páginas do contrato - foi feita por 

EEE, com o conhecimento e concordância de BB, na livrança em branco entregue ao 

... para garantia do cumprimento do mesmo contrato, (livrança esta subscrita por BB e 
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GGGG) e avalizada por BB e RR, o qual assinou como se de FF se tratasse, GGGG e 

FFF tivessem avalizado tal título 109. 

 

Tudo conforme os artigos 490º a 507º da acusação e documentos descritos nos 

mesmos e respectivas notas de rodapé, com atenção aos exames forenses à letra, vide 

Apensos 37 e em especial I Volume e II-A Volume do Apenso 52. 

 

53. 

Em Novembro de 2003 a CC obteve novo empréstimo do ..., no valor de € 

2.000.000.000,00, pelo que FFF, BB e RR cientes das garantias que tinham que prestar 

para conseguirem a aprovação do financiamento, trataram de forjar os documentos 

necessários para o efeito. 

 

Assim, no dia 18 de Junho de 2003, fabricaram uma Acta a que atribuíram o nº. 

417 110, como se de uma Acta da Direcção da CC se tratasse, na qual diz-se que a 

respectiva direcção reuniu, com a presença de todos os seus membros, GGGG e BB, 

contando ainda com a presença do Reitor da Universidade, FFF, e decidiram celebrar 

o contrato de financiamento dando como garantia uma livrança com aval e a hipoteca 

a favor do ... dos seguintes imóveis: 

 

a) - Fracções autónomas designadas pelas letras “W” e “FZ”, sitas na Rua do 

Campo Alegre, descrito na Conservatória do registo predial do Porto, sob o nº. 61277, 

do Livro B – cento e setenta e oito e omisso na matriz; 

b) - Imóvel da …; 

c) - Fracção autónoma designada pela letra “J”, sita na Rua ..., em Lisboa. 

 

Através dessa Acta decidiram, também, conferir poderes a DDD para, em nome 

da sociedade, celebrar, assinar e outorgar os necessários documentos e contratos. 

                                                           
109

 (Fls. 90  a 93 do Apenso 52 – I Volume e fls. 603 a 613 Apenso 52 – II A Volume) 

110
 (Fls. 259 a 262 do Apenso 37 e com o novo texto a fls. 664 do 3º Volume da certidão do 

procº nº 14/06) 
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Em 30 de Junho de 2003, P…D…, certificou uma fotocópia da supra referida 

Acta como correspondendo à acta original, o que ele bem sabia não ser verdade. 

 

Em 25 de Junho de 2003, BB, em representação da CC outorgou uma 

procuração, na qual se encontra aposta uma assinatura como se da de GGGG se 

tratasse, conferindo poderes de representação a DDD para constituir hipoteca em 

favor dos imóveis referidos 111 e onde a assinatura de GGGG foi imitada 112. 

 

E, para conferir credibilidade a tal assinatura, A...M...P...S..., ajudante do 15º 

Cartório Notarial de Lisboa, no dia 25 de Junho de 2003, fez a procuração e 

reconheceu a assinatura que daquela procuração consta, como sendo a do referido 

GGGG e como se aquele ali estivesse presente e tivesse assinado tal instrumento, o 

que sabia não ser verdade. 

 

Para garantirem o sucesso do pedido, no dia 18 de Junho de 2003, foram 

falsificadas as assinaturas de EE e GGGGG, respectivamente, numa Acta a que 

atribuíram o nº. 61 do Conselho de Administração da C... 113. 

 

Através dessa acta, registaram a decisão, como se de uma decisão dos membros 

do conselho de administração da sociedade C... se tratasse autorizando a constituição 

de hipoteca sobre o imóvel sito na Rua ..., nº. … Lisboa, a favor do .... 

 

E em 17 de Setembro de 2003, P...D... certificou falsamente uma fotocópia da 

supra referida Acta como correspondendo à original, tanto assim, que do Livro de 

Actas do Conselho de Administração da C... não consta nenhuma acta que autorize a 

                                                           
111

 (Fls. 256 a 258 do Apenso 37 – I Volume – donde resulta a identificação de A…M…S…) 

112
 (Fls. 687 a 704 e 706 do II Volume-A do Apenso 52) 
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acima mencionada hipoteca e o conteúdo do original da Acta nº. 61 é completamente 

diferente do supra referido 114. 

 

E, em 25 de Junho de 2003 elaboraram uma procuração, segundo a qual EE e 

GGGG, em representação da C... – Empresa de Construções, SA e na qualidade de 

Presidente do Conselho de Administração e Administrador, davam poderes a DDD 

para, em nome da sociedade, constituir hipoteca a favor do ..., sobre o prédio urbano, 

sito em Lisboa, na Rua ..., inscrito na matriz, sob o artigo nº. 718 115. 

 

Porém, nessa procuração, as assinaturas de EE e GGGG foram falsificadas 

116. 

 

E, para conferir credibilidade a tais assinaturas, A...M...P...S..., no dia 25 de 

Junho de 2003, à data, a exercer as funções de Segundo Ajudante no 15º Cartório 

Notarial, em Lisboa reconheceu, como se EE e GGGGG ali estivessem presentes e 

tivessem assinado tal instrumento, e que as assinaturas que daquela procuração 

constam, fossem de EE e GGGGG 117. 

 

Assim, em 7 de Novembro de 2003, tal negociação concretizou-se com a 

realização do contrato de financiamento até ao montante de 2.000.000.000,00 € “sob a 

forma de abertura de crédito em conta corrente…”, do qual seriam garantes GGGG, 

BB, FFF, RR e C..., sociedade representada por EE e GGGGG 118. 

 

Para garantia do cumprimento deste contrato foi prestada uma livrança, avalizada 

por, GGGG, BB, FFF e RR. 

                                                           
114

 (Fls. 20 a 23 do Apenso 24 D) 

115
 ( Fls. 367 e 368 do Apenso 52 – II Volume) 

116
 ( Fls. 355 a 366 do Apenso 52 – II Volume) 

117
 (Fls. 355 a 368 do Apenso 52 – II Volume) 
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Para além da livrança com aval, deram de hipoteca os seguintes imóveis: 

a) Fracções autónomas designadas pelas letras “W” e “FZ”, sitas na Rua …, 

descrito na Conservatória do registo predial do Porto, sob o nº. 61277, do Livro B – 

cento e setenta e oito e omisso na matriz; 

b) Imóvel da …; 
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c) Fracção autónoma designada pela letra “J”, sita na Rua ..., em Lisboa. 

 

Porém, EEE, com conhecimento e concordância de BB e RR, escreveu com o 

seu próprio punho
 
 1: 

a) Os dizeres referentes ao aval e ao bilhete de identidade, constantes em 

primeiro lugar no verso da livrança; 

b) Os dizeres referentes ao bilhete de identidade apostos em primeiro lugar no 

local dos garantes no contrato. 

 

E, terceiros escreveram, como se da dos próprios se tratasse: 

a) A assinatura de “GGGG” aposta em primeiro lugar no verso da livrança; 

b) A assinatura de “GGGG” aposta nos campos dos clientes e dos garantes e as 

rubricas de “L…” apostas no canto superior direito no contrato; 

c) A assinatura de “FFF” aposta em segundo lugar e os dizeres referentes ao aval 

e ao bilhete de identidade que lhe correspondem no verso da livrança; 

d) A assinatura de “FFF”, manuscrita a tinta azul, aposta no local dos garantes e 

dizeres referentes ao bilhete de identidade que a seguem no contrato e as rubricas de 

“Luis Arouca”, manuscritas a tinta azul, apostas no canto superior direito do mesmo 

contrato; 

e) A assinatura de EE, aposta junto ao carimbo “GGG - Empresa de Construções, 

SA” na última folha do contrato e as rubricas de “EE”, apostas no canto superior 

direito do mesmo contrato;  

e) A assinatura de GGGGG, aposta junto ao carimbo “GGG - Empresa de 

Construções, SA” na última folha do contrato e as rubricas de “GGGGG”, apostas no 

canto superior direito do mesmo contrato. 

 

No cumprimento desse contrato, o ... depositou na conta bancária titulada pela 

“CC” o referido montante. 

Deste montante ainda se encontram em dívida € 2.436.794,73 relativo a 

capital e juros, o que é reclamado pelo ... no processo de insolvência da CC. 

                                                           
1
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Tudo conforme os artigos 508º a 542º da acusação e documentos descritos nos 

mesmos e respectivas notas de rodapé. 

 

54. 

Em Março de 2004, Em 2004 BB e RR encetaram novas negociações com o ... 

com vista à obtenção de um financiamento para a CC, a qual se concretizou com a 

realização de um Contrato de Abertura de Crédito em Conta Corrente Caucionada, no 

montante de € 750.000,00, do qual constam como garantes “GGGG, HHHH, BB, AA, 

RR, FF e FFF 2. 

 

Porém, EEE escreveu com o seu próprio punho
 3: 

 

a) A assinatura de “AA”, aposta em quarto lugar, no local dos terceiros 

outorgantes e os dizeres referentes ao bilhete de identidade que a seguem bem 

como as rubricas de “AA, apostas no canto superior direito, do contrato; 

b) A assinatura de “FF”, aposta em sexto lugar, no local dos terceiros 

outorgantes e os dizeres referentes ao bilhete de identidade que a seguem, no contrato; 

c) Os dizeres referentes ao bilhete de identidade de “GGGG”, apostos em 

primeiro lugar, no local dos terceiros outorgantes do contrato; 

d) Os dizeres referentes ao bilhete de identidade de “HHHH”, apostos em 

segundo lugar, no local dos terceiros outorgantes do contrato; 

 

E, terceiros escreveram, como se das dos próprios se tratassem: 

a) As assinaturas de “GGGG”, aposta no campo referente aos segundos 

outorgantes e a aposta em primeiro lugar no campo referente aos terceiros outorgantes 

bem como a rubrica “L...”, constante do campo superior direito do contrato; 

                                                           
2
 (Fls. 495 a 499 do Apenso 52 – II Volume) 
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b) A assinatura de “HHHH”, aposta em segundo lugar no campo referente aos 

terceiros outorgantes e a rubrica “M…”, constante do campo superior direito do 

contrato; 

c) A assinatura de “FFF”, aposta em sétimo lugar no campo referente aos 

terceiros outorgantes e os dizeres referentes ao bilhete de identidade que lhe seguem, 

constantes do contrato. 

 

Para garantia do cumprimento do contrato supra referido foi prestada pela CC 

uma livrança subscrita por BB e em cujo rosto consta também uma assinatura como se 

da de GGGG se tratasse. 

No verso da livrança constam, além do mais, os dizeres referentes ao aval e aos 

elementos de identificação de AA, FF, FFF, GGGG e HHHH, como assinaturas como 

se das destes se tratassem4. 

 

Porém, EEE escreveu com o seu próprio punho
 5: 

 

a) A assinatura de “AA” e os dizeres referentes ao aval e ao bilhete de 

identidade, apostos em quarto lugar no verso da livrança; 

b) A assinatura de “FF e os dizeres referentes ao aval e ao bilhete de identidade, 

apostos em sexto lugar no verso da livrança; 

c) Os dizeres referentes ao aval e ao bilhete de identidade de “GGGG”, apostos 

em primeiro lugar no verso da livrança; 

d) Os dizeres referentes ao aval e ao bilhete de identidade de “HHHH”, apostos 

em segundo lugar no verso da livrança. 

 

E, terceiro escreveu, como se da dos próprios se tratassem: 

a) A assinatura de “GGGG”, aposta em primeiro lugar no rosto e verso da 

livrança (e não apenas no verso como se diz na acusação); 

b) A assinatura de “HHHH”, aposta em segundo lugar no verso da livrança; 

                                                           
4
 (Fls. 529 do Apenso 52 – II Volume) 

5
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c) A assinatura de “FFF”, aposta em sétimo lugar no verso da livrança. 

 

No cumprimento desse contrato, o ... depositou na conta bancária titulada pela 

CC o referido montante. 

 

Todo este estratagema, engendrado por BB e RR, com conhecimento e 

concordância de EEE destinou-se a, através da criação dessa aparente existência da 

garantia, obterem para a CC e, para si próprios, as quantias que foram entregues. 

 

Desse montante ainda se encontra em dívida 707.397,58 € (capital e juros) 

quantia reclamada no já referido processo de insolvência da CC
 6. 

 

Conforme os artigos 543º a 557º da acusação, os documentos nos mesmos 

descritos e nas respectivas notas de rodapé. 

 

55. 

Entre 6 de Maio de 1998 e 30 de Julho de 2002 foram realizados seis contratos 

de Abertura de Crédito em Conta-Corrente entre a … e a CC.  

Assim: 

  

56. 

Contrato de Empréstimo n.º … 7  

 

Data: 19 de Maio de 1998 (data da perfeição do contrato, e não 6 de Maio como 

constava da acusação). 

Finalidade: Apoio à Tesouraria 

Montante: até 50 mil contos, a utilizar na C. D/O n.º 0557.031249.130 

                                                           
6
 (Reclamados no processo de insolvência da CC, a correr termos sob o nº 881/08.0TYLSB – 

Fll. 13.903 do 45º. Volume) 

 

7
 (Fls. 670 do Apenso 52 – Volume II A) 
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Prazo: 6 meses. 

 

Garantia: prestada por Livrança, subscrita por: 

- BB e GGGG, em representação da CC. 

 

Do contrato constam como fiadores: 

BB, AA, GGGG e HHHH 

 

EEE escreveu com o seu próprio punho a assinatura de AA, como se da 

assinatura da própria se tratasse 8. 

 

Este estratagema, engendrado por BB, destinou-se a, através da criação dessa 

aparente existência da garantia, obterem para a CC e, para si próprios, as quantias que 

foram entregues. 

 

Conforme os artigos 559º a 567º da matéria provada e os documentos descritos 

nos mesmos e respectivas notas de rodapé. 

 

57. 

Contrato de Empréstimo n.º … 9. 

  

Data: 4. Janeiro.2000 

Modalidade: Mútuo 

Finalidade: Conta Investimento Indústria 

Montante: até 50 mil contos, creditado na C. D/O n.º … 

Prazo: 6 anos, amortizável em 72 prestações mensais. 

 

Constam do contrato como fiadores BB, AA, GGGG e HHHH 

 

                                                           
8
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Porém, AA, GGGG e HHHH eram alheios a esta situação. 

 

Com efeito, EEE escreveu com o seu próprio punho a assinatura de AA, 

como se da assinatura da própria se tratasse 10. 

 

E terceiro falsificou as assinaturas deles próprios e ainda a de HHHH, como se 

da assinatura dos próprios se tratasse 11. 

 

Este estratagema, engendrado por BB, destinou-se a, através da criação dessa 

garantia, obterem para a CC e, para si próprios, as quantias que foram entregues. 

 

Conforme os artigos 567º a 575º da acusação, os documentos descritos nos 

mesmos e respectivas notas de rodapé. 

 

58. 

Contrato de Empréstimo n.º … 12. 

 

Data: 18.Fevereiro.2000 

Modalidade: Crédito em Conta Corrente 

Finalidade: Apoio à Tesouraria 

Montante: até 10 mil contos, a utilizar na C. D/O n.º … 

Prazo: 6 meses, automaticamente renovável. 

 

Garantia: Livrança, subscrita por BB e da qual consta uma assinatura de GGGG 

como se da deste se tratasse, em representação da CC. 

 

Do contrato constam como fiadores, BB, AA, GGGG e HHHH 

                                                           
10

 ( exame Pericial à letraFls. 656 e 657 Apenso 52 – Volume II A) 

11
 (Fls. 656 do Apenso 52 – Volume II A) 
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Porém, AA, GGGG e HHHH eram alheios a esta situação. 

 

Com efeito, EEE escreveu com o seu próprio punho a assinatura de AA, 

como se da assinatura da própria se tratasse 13. 

 

E, terceiro escreveu com o seu próprio punho as assinaturas de AA, GGGG e de 

HHHH, como se da assinatura dos próprios se tratasse 14. 

 

Este estratagema, engendrado por BB, destinou-se a, através da criação dessa 

garantia, obterem para a CC e, para si próprios, as quantias que foram entregues. 

 

Conforme os artigos 576º a 584º da matéria provada, os documentos descritos 

nos mesmos e respectivas notas de rodapé. 

. 

59. 

Contrato de Empréstimo n.º … 15. 

  

Data: 10.Julho.2001 

Modalidade: Contrato de Empréstimo 

Finalidade: Apoio à Tesouraria 

Montante: até 20 mil contos, a utilizar e amortizar na C. D/O n.º … 

Prazo: 3 meses. 

 

Garantia: Livrança, subscrita por BB, e da qual consta uma assinatura de GGGG 

como se da deste se tratasse, em representação da CC. 

 

Do contrato constam como fiadores, BB, AA, GGGG e HHHH 

                                                           
13

 (Fls. 656 e 657 do Apenso 52 – II Volume A) 

14
 (Fls. 656 e 657 do Apenso 52 – Volume II A) 

15
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Porém, AA, GGGG e HHHH eram alheios a esta situação. 

 

Com efeito, EEE escreveu com o seu próprio punho a assinatura de AA, 

como se da assinatura da própria se tratasse 16. 

 

E, terceiro escreveu com o seu próprio punho as assinaturas de GGGG e de 

HHHH, como se da assinatura dos próprios se tratasse 17. 

 

Este estratagema, engendrado por BB, com conhecimento e concordância de 

EEE destinou-se a, através da criação dessa aparente existência da garantia, obterem 

para a CC e, para si próprios, as quantias que foram entregues. 

 

Conforme os artigos 585º a 593º da matéria provada, os documentos descritos 

nos mesmos e respectivas notas de rodapé. 

 

60. 

Contrato de Empréstimo n.º … 18. 

  

Data: 26 (e não 24 como por lapso consta da acusação).Junho.2002 

Modalidade: Mútuo 

Finalidade: Apoio à Tesouraria 

Montante: até € 249.398,95, creditado na C. D/O n.º … 

Prazo: 72 meses (6 anos). 

 

BB assinou o contrato e do documento consta a assinatura de GGGG, como se da 

do próprio se tratasse, em representação da CC e BB e AA, na qualidade de garantes. 

                                                           
16

 (Fls. 656 e 657 do Apenso 52 – Volume II A) 
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 (Fls. 656 e 657 do Apenso 52 – Volume II A) 
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Porém, AA e GGGG eram alheios a este contrato. 

 

Com efeito, EEE escreveu com o seu próprio punho a assinatura de AA, 

como se da assinatura da própria se tratasse 19. 

 

E, terceiro FALsificou a assinatura de GGGG, como se da assinatura do próprio 

se tratasse 20. 

 

Para garantia do cumprimento e pagamento deste contrato, BB deu de Hipoteca, 

outorgada no 15º C. N. de Lisboa a 24.06.2002, constituída a favor da …, os seguintes 

imóveis 21: 

- Av. …, Lisboa; 

- Rua …, Lisboa; 

- Rua …, Lisboa. 

 

Tais imóveis pertenciam a BB e a seu irmão XXX que os receberam por doação 

(com reserva de usufruto) dos seus pais, BBB e GGGGG. 

 

AA e XXX eram alheios à constituição da Hipoteca. 

 

Para o efeito, em 8 de Maio de 2002, BB, previamente, concertado com EEE e 

SSSS elaboraram uma procuração nos termos da qual AA e XXX conferiam a BB “os 

poderes necessários para, com livre e geral administração civil, reger e gerir todos os 

bens dos outorgantes e, bem assim para, comprar, vender, permutar, hipotecar ou por 

qualquer outra forma onerar ou alienar quaisquer prédios ….” 22. 

                                                           
19

 (Fls. 656 e 657 do Apenso 52 – Volume II A) 

20
 (Fls. 656 e 657 do Apenso 52 – Volume II A) 
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 (Fls. 4.700 do XIV Volume – certidão do procº Nuipc 83/06) 

22
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Com efeito, EEE e SSSS falsificaram, respectivamente, a assinatura de AA e 

de XXX, como se da assinatura dos próprios se tratasse 23. 

 

E, para conferir credibilidade a tais assinaturas, depois de FFFF, no mesmo dia, à 

data, a exercer as funções de Segundo Ajudante no 15º Cartório Notarial de Lisboa, ter 

elaborado tal procuração, procedeu ao reconhecimento das assinaturas que naquela 

procuração foram apostas como se das dos próprios (AA e XXX) se tratasse, como se 

aqueles ali estivessem presentes e tivessem assinado tal instrumento, o que sabia não 

ser verdade. 

 

Nessa sequência, para dar uma garantia das obrigações emergentes desse 

contrato, até ao limite de 249.398,95 €, em 24 de Junho de 2002 foi realizada a 

escritura de hipoteca a favor da ..., à qual compareceu BB que interveio por si e na 

qualidade de procurador de AA e de XXX, munido com a procuração acima descrita. 

 

No cumprimento desse contrato, a ... depositou na conta bancária titulada pela 

CC o referido montante. 

BB, actuou deliberada, livre e consciente com o propósito de induzir em erro os 

funcionários da ..., quanto à existência da garantia da dívida no valor de 249.398,95 €, 

com o intuito de, por meio de tal artifício, que sabia ser idóneo, receber, como 

recebeu, a quantia monetária referente ao montante solicitado àquela instituição 

bancária. 

Todo este estratagema, engendrado por BB, com conhecimento e concordância 

de SSSS e EEE destinou-se a, através da criação dessa garantia, obterem para a CC e, 

para si próprios, as quantias que foram entregues.  

 

Conforme os artigos 594º a 617º da matéria provada, os documentos descritos 

nos mesmos e respectivas notas de rodapé. 
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61. 

Contrato de Empréstimo n.º … 24. 

  

Data: 26 de Agosto de 2002 (data da perfeição do contrato e não 30 de Julho de 

2002 como constava da acusação). 

Modalidade: Crédito em Conta Corrente. 

Finalidade: Apoio à Tesouraria. 

Montante: até 12.500 contos, a utilizar na C. D/O n.º … 

Prazo: 12 meses. 

 

Garantia: Livrança, subscrita por BB e da qual consta uma assinatura de GGGG 

como se da deste se tratasse, em representação da CC. 

 

Assinaram esse contrato como fiadores, BB, AA, GGGG e HHHH 

 

Porém, AA, GGGG e HHHH eram alheios a este contrato. 

 

Com efeito, EEE falsificou por imitação a assinatura de AA, como se da 

assinatura da própria se tratasse 25. 

 

E, terceiro falsificou por imitação a assinatura de GGGG e de HHHH, como se 

da assinatura dos próprios se tratasse 26. 

Este estratagema, engendrado por BB com conhecimento e concordância de EEE 

destinou-se a, através da criação dessa garantia, obterem para a CC e, para si próprios, 

as quantias que foram entregues. 

 

                                                           
24
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Conforme os artigos 618º a 626º da matéria provada, os documentos descritos 

nos mesmos e respectivas notas de rodapé. 

 

62. 

Entre 1994 e 1999, a CC obteve vários empréstimos bancários junto do .... 

 

Em 14 de Outubro de 1998 foi realizada entre a “CC” e o ... a Conta Empréstimo 

n.º ..., até ao limite de Esc. 20.000.000$00 (99.759,58 €) 27.  

 

Para garantia de cumprimento desse contrato foi constituída uma hipoteca, 

outorgada no 15º Cartório Notarial de Lisboa, no dia 28 de Setembro de 1998, 

constituída a favor do ..., tendo por objecto os seguintes imóveis 28: 

 

- Fracção autónoma designada por Letra “C” correspondente ao estabelecimento 

com o nº. 32 A e o lugar nº. três no parque de estacionamento privativo da cave, do 

prédio sito na Rua …, Lisboa; 

- Fracção autónoma designada por Letra “A”, correspondente ao r/c dto, do 

estabelecimento sito na Rua …, Lisboa. 

 

Na escritura da hipoteca constam XXX, BB e AA como constituindo a garantia. 

 

O primeiro imóvel pertencia a BB e a seu irmão XXX que os receberam por 

doação (com reserva de usufruto) dos seus pais, BBB e GGGGG e o segundo imóvel 

apenas a BB. 

 

AA e XXX eram alheios a este contrato. 

 

Em 25 de Setembro de 1998, RRRRRR na qualidade de ajudante principal 

do 15º Cartório Notarial de Lisboa e BB elaboraram a procuração, nos termos da 
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qual ele próprio, AA e XXX, conferiam a DDD “os poderes precisos para, em 

garantia das responsabilidades assumidas ou a assunir pela CC, até ao limite de 

20 milhões de escudos, constituir hipoteca voluntária a favor do referido Banco 

sobre aqueles imóveis ….” 29. 

E, para conferir credibilidade a tais assinaturas, RRRRRR reconheceu as 

assinaturas que constam daquela procuração, como sendo a de AA e XXX, como 

se aqueles ali estivessem presentes e tivessem assinado tal instrumento, o que 

sabia não ser verdade. 

 

Com efeito, terceiro, falsificou a assinatura de AA e de XXX, 

respectivamente, como se da assinatura dos próprios se tratasse 30. 

 

Nessa sequência, para dar uma garantia das obrigações emergentes desse 

contrato, até ao limite de Esc. 20.000.000$00 (99.759,58 €), em 28 de Setembro de 

1998 foi realizada a escritura de hipoteca a favor do ..., à qual compareceu DDD que 

interveio na qualidade de procurador de BB, AA e de XXX, munido com a procuração 

descrita. 

 

No cumprimento desse contrato, o ... depositou na conta bancária titulada pela 

CC o referido montante. 

Todo este estratagema, engendrado por BB e DDD, com a ajuda de terceiros 

destinou-se a, através da criação dessa aparente solvabilidade, obterem para a CC e, 

para si próprios, as quantias que foram entregues. 

 

Conforme os artigos 627º a 645º da matéria provada, os documentos nos mesmos 

descritos e nas restectivas notas de rodapé. 

 

63. 
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Já os empréstimos obtidos na … Sintra-Litoral serão marcados pelo facto de 

TTTTTT e UUUUUU gerente e sub-gerente, respectivamente, terem uma relação 

próxima com VVVVVV e RR, inclusive frequentando o camarote que este último 

detinha no Estádio do Sporting, beneficiando TTTTTT de viagens para ver jogos 

internacionais do FC Porto e ambos de refeições no Hotel da Lapa e outros 

restaurantes, conforme as demonstrativas facturas do Apenso 39, a que já nos 

referimos sobre as famosas garrafas de vinho francês “Montcrachet” ao custo de € 

525,00 (quinhentos e vinte cinco euros) cada uma, as quais BB fazia pagar – artigos 

401º e 402º - pela contabilidade da CC até à entrada de TTTTT – o que nos leva a 

compreender que, como forma de ocultação do praticado pagamento de facturas sem 

qualquer critério nem controle da contabilidade, havia fundado motivo para a 

voluntária inundação da cave onde tais documentos da contabilidade eram guardados. 

 

64. 

O relacionamento de TTTTTT e UUUUUU com BB e RR veio a custar-lhes a 

suspensão imediata de funções quando em 2007 a direcção da ... descobriu que estes 

haviam emitido uma garantia bancária falsa que BB utilizou no âmbito do negócio 

F…, que adiante abordaremos. 

 

Das declarações de J...M...M...do N..., gerente da ... Sintra Litoral, (sessão de 18 

de Outubro de 2011) resultou que também este frequentou ao mesmo tempo que 

TTTTTT e UUUUUU o camarote de RR no estádio de Alvalade do Sporting Clube de 

Portugal, e que RR até pretendeu um empréstimo para comprar as instalações da 

Alvaláxia o que só não foi sequer equacionado porque a ... Sintra não tinha sequer 

capacidade para disponibilizar as verbas pretendidas. 

 

Estes convívios estendiam-se às respectivas famílias, como festas de aniversário, 

tendo sido convidados a uma dessas festas que teve lugar nas Docas, em Lisboa, não 

se recordando se a aniversariante era a mulher de BB ou de RR.  

 

65. 
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Na sequência destes conhecimentos BB e RR planearam a obtenção de 

empréstimos, via ... Sintra, e com esse objectivo foram abrindo naquela 

instituição várias contas bancárias, que assumiram particularidades únicas como 

a abertura de contas em nome de EE, BBBBB, XXX” - com contas abertas à sua 

revelia e sem o seu conhecimento ou consentimento. 

 

Eram aqueles funcionários (TTTTTT e UUUUUU) que recepcionavam os 

pedidos de abertura de contas bem como os pedidos subsequentes de cheques, 

financiamentos, contas a descoberto e os encaminhavam internamente, designando-os 

nos documentos internos por “Grupo de Clientes”, constituído pela CC, BB, RR, 

DDD, EEE, FAL, BBB e de “EE, BBBBB e XXX” (sem o conhecimento destes três 

últimos). 

 

Observemos a abertura das contas e financiamentos por empréstimos obtidos e 

originalidades das variações demonstrativas da evolução em crescendo dos montantes 

e do modus operandi. 

 

66. 

Conta CC de D.O. n.º … 31: 

 

Conta Corrente Caucionada n.º ... 

Em 12 de Março de 2003 foi aberta esta conta até ao montante de € 1.000.000,00 

(um milhão de euros) e pelo prazo de seis meses. 

 

A garantia prestada consistiu no penhor de depósito a prazo no valor de 

525.000,00 €, com o n.º ..., titulado pela CC e na subscrição de uma livrança 32. 
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Este crédito foi formalmente aprovado em reunião de Direcção realizada 

apenas em data posterior, isto é, a 26.Março.2003, pelo, então, director J…N… e 

pelo engenheiro F… 33. 

 

Esta conta era utilizada e amortizada em tranches de 25.000,00 €, os juros eram 

pagos mensalmente (5,5%) sobre o capital usado. 

Esta conta corrente foi utilizada até 26 de Junho de 2003, data em que foi 

liquidada e em que foi concedido um empréstimo com amortização em prestações 

constantes, no valor de € 1 (um milhão de euros). 

 

67. 

Empréstimo n.º … 

 

Em 26 de Junho de 2003 e para liquidação de Conta Corrente Caucionada foi 

concedido e creditado na mesma conta no valor de 1 milhão de euros 34. 

 

Este empréstimo foi aprovado em reunião de Direcção de 10 de Julho de 2003 

pelos mesmos membros, J...N...e F..., tendo sido apresentadas as mesmas garantias 

(depósito a prazo titulado pela CC e livrança). 

 

Este empréstimo foi liquidado a 30 de Dezembro de 2004, data em que foi 

concedido um novo empréstimo. 

 

68. 

Empréstimo n.º ... 

 

Em 30 de Dezembro de 2004, foi concedido este empréstimo no valor de 

900.000,00 €, pelo prazo de 4 anos 35. 
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Este valor foi creditado na mesma conta da CC e o pagamento do capital e juros 

era efectuado mensalmente. 

 

Para garantia do cumprimento deste contrato, BB deu de Hipoteca, outorgada no 

15º Cartório Notarial de Lisboa a 30.12.2004, constituída a favor da ... de Sintra e 

Litoral, os seguintes imóveis 36: 

 

- Av. …, Lisboa; 

- Rua …, ….  

 

O primeiro imóvel pertencia a BB e a seu irmão XXX que os receberam por 

doação (com reserva de usufruto) dos seus pais, BBB e GGGGG. 

 

AA e XXX eram alheios a este contrato que desconheciam. 

 

Em 23 de Setembro de 2004, FFFF, na qualidade de ajudante do 15º 

Cartório Notarial de Lisboa, e BB elaboraram a procuração, nos termos da qual 

ele próprio, AA e XXX, conferiam a BB “os poderes necessários para, dar de 

hipoteca quaisquer bens ou direitos prediais, situados nos concelhos de Lisboa, 

Porto, Faro, Vila Franca de Xira, Benavente, Beja, Moita, Cascais, 

designadamente dar de hipoteca o bem designado pela letra “J”, correspondente 

ao 4º andar esquerdo, do prédio urbano em regime de propriedade horizontal, 

sito na Avª …, em Lisboa ….” 37. 

E, para conferir credibilidade a tais assinaturas, FFFF reconheceu as 

assinaturas que constam daquela procuração, como sendo a de AA e XXX, como 

se aqueles ali estivessem presentes e tivessem assinado tal instrumento, o que 

sabia não ser verdade. 
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EEE falsificou (imitou) a assinatura de AA, como se da assinatura da 

própria se tratasse 38. 

 

Na mesma data, (23 de Dezembro de 2004) BB, FFFF e terceiro não 

identificado, elaboraram uma procuração, nos termos da qual XXX conferia a BB “os 

poderes necessários para, dar de hipoteca quaisquer bens ou direitos prediais, situados 

nos concelhos de Lisboa, Porto, Faro, Vila Franca de Xira, Benavente, Beja, Moita, 

Cascais, designadamente dar de hipoteca o bem designado pela letra “J”, 

correspondente ao 4º andar esquerdo, do prédio urbano em regime de propriedade 

horizontal, sito na Avª …, em Lisboa ….” 39. 

 

E, na mesma data, (23 de Dezembro de 2004) BB, FFFF e terceiro não 

identificado, elaboraram uma procuração, nos termos da qual, GGGG e BB, em 

representação da CC constituíam como bastante procurador, SSSS para em nome 

daquela sociedade “outorgar e assinar a escritura de abertura de conta empréstimo a 

médio longo-prazo, pelo prazo de quatro anos, com a ... Sintra, no montante de 

novecentos mil Euros” 40. 

 

E, para conferir credibilidade a tais assinaturas, FFFF, no mesmo dia, à data, a 

exercer as funções de Segundo Ajudante no 15º Cartório Notarial, em Lisboa 

reconheceu as assinaturas que constam daquelas procurações, como sendo a de AA, 

XXX e GGGG, respectivamente, como se aqueles ali estivessem presentes e tivessem 

assinado tal instrumento, o que sabia não ser verdade. 

 

Nessa sequência, para dar uma garantia das obrigações emergentes desse 

contrato, até ao limite de 900.000,00 €, em 30 de Dezembro de 2004 foi realizada a 

escritura de hipoteca a favor da …, à qual compareceu SSSS, em representação da CC 
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e BB que interveio por si e na qualidade de procurador de AA e de XXX, munido com 

as procurações acima descritas. 

 

Utilizaram assim as assinaturas falsificadas de GGGG, AA e XXX. 

 

No cumprimento deste contrato, a ... depositou na conta bancária titulada pela 

CC o referido montante. 

 

Parte deste empréstimo de 900.000,00 € destinou-se a: 

a) DDD: 627.800,00 €. 

b)  SSSS: 63.800,00 €. 

 

Desde 30.11.2005 que as prestações deixaram de ser regularmente pagas, pese 

embora tenham sido feitas entregas por conta até Fevereiro ou Março de 2007. 

 

Em 27 de Dezembro de 2007, a ...S não tinha recebido a quantia de 

1.087.256,47 €, referente a capital e juros vencidos. 

 

69. 

BB, é o único titular da conta de D.O. n.º … da ... Sintra. 

 

Entre 2002 e 2006, BB obteve oito empréstimos no valor total de 

5.797.500,00 €. 

 

70. 

Conta corrente caucionada n.º …: 

 

Foi aberta a 14.03.2002, no valor de 250.000,00 € e em 9.05.2002 esse montante 

foi aumentado para 750.000 € 41 . 
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Para garantia do cumprimento das obrigações emergentes deste crédito, BB deu 

para hipoteca a fracção autónoma sita na Av. …, em Lisboa, a qual não chegou a ser 

registada na competente C.R.P.42. 

RR interveio na qualidade de fiador. 

 

Em 14.03.2003, aquele valor foi reduzido para 500.000,00 € na sequência da 

concessão de um empréstimo a BB no valor de 250.000,00 €, aprovado a 26.03.2003.  

A conta corrente e este empréstimo foram liquidados 43. 

 

71. 

Empréstimo n.º .... 

 

Em 23 de Dezembro de 2003 foi depositado o montante de 225.000,00 €. 

 

Este empréstimo estava garantido com o penhor de diversos depósitos a prazo 

titulados por RR e filhos.  

Foi ainda prestada uma Livrança, subscrita por BB. 

  

Este empréstimo foi pago no prazo concedido, ou seja, em 31 de Janeiro de 2004 

44. 

 

72. 

Empréstimo n.º .... 

 

Em 7 de Janeiro de 2003 foi depositado o montante de 150.000,00 €. 
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Este empréstimo estava garantido por uma livrança e pelos depósitos a prazo 

titulados por RR, sendo que um deles passou a ser de 250.000, 00 €. 

 

Este empréstimo foi também liquidado a 31 de Janeiro de 2003, juntamente com 

o anterior. 

Tal pagamento foi realizado na sequência de um depósito na conta de DO, no 

valor de 750.000,00 €, no dia 3 de Fevereiro de 2003 (data valor) 45. 

 

73. 

Empréstimo n.º .... 

 

No dia 12 de Agosto de 2003 foi depositado o montante de 250.000,00 €. 

 

Este empréstimo foi liquidado com o depósito de valores de 250.000,00 €, no dia 

31 de Outubro de 2003 (data do movimento) 46 .  

 

74. 

Empréstimo n.º .... 

 

Em 3 de Novembro de 2003 foi depositado o montante de 1.200.000,00 €. 

 

Este empréstimo foi garantido por fiança prestada por RR. 

 

Para garantia do cumprimento e pagamento deste empréstimo, BB deu ainda de 

Hipoteca, outorgada no 15º Cartório Notarial de Lisboa a 31 de Outubro de 2003, 

constituída a favor da ..., o seguinte imóvel 47: 
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- Av. …., em Lisboa. 

  

Tal imóvel pertencia a BB e a seu irmão XXX que o receberam por doação (com 

reserva de usufruto) dos seus pais, BBB e GGGGG. 

 

AA e XXX eram alheios a este contrato que desconheciam por inteiro. 

 

BB interveio, na escritura do empréstimo com hipoteca e fiança, por si e na 

qualidade de procurador de AA e de XXX, munido com a mesma procuração já 

descrita acerca do Empréstimo à CC n.º … pela ... (conforme resposta supra ao artº 

603º da acusação). 

 

No cumprimento desse contrato, a ... depositou na conta bancária de BB o 

referido montante. 

BB bem sabia que a garantia constituída pelo imóvel não correspondia à 

realidade, uma vez que ao invés do que fizera crer não estava autorizado por XXX e 

AA a onerá-lo com uma hipoteca. 

BB obteve assim a concessão do empréstimo no valor de 1.200.000,00 €. 

 

Este empréstimo foi liquidado a 30 de Junho de 2004 48. 

Porém, o pagamento foi efectuado com os valores resultantes de um novo 

empréstimo no valor de 1.300.000,00 €. 

 

75. 

Empréstimo n.º .... 

 

Em 28 de Junho de 2003 foi creditado o montante de 1.300.000,00 € na conta de 

BB (data valor). 
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A garantia prestada foi a entrega de uma procuração subscrita por BB e 

AA, concedendo poderes à ... para hipotecar o imóvel de …. 

 

A respectiva escritura não chegou a ser realizada, uma vez que o imóvel não 

estava registado na C.R.P. de Benavente em nome de BB e foi, entretanto, 

registado em nome da sociedade “I…”. 

 

Em 29 de Dezembro de 2006, este empréstimo que pelas razões acima 

descritas não tinha qualquer garantia real associada, foi liquidado com recurso à 

concessão de um novo empréstimo. 

 

76. 

Empréstimo n.º …. 

 

Em 14 de Dezembro de 2006 foi creditado o montante de 1.530.000,00 €. 

 

A escritura de empréstimo foi outorgada a 28 de Dezembro de 2006, tendo sido 

ratificada em 05.01.2007 49. 

 

XXX encontrava-se representado por J...O...S...F.... 

AA representada por V...B.... 

A I…representada por C...R...E.... 

BBB e GGGGG, na qualidade de usufrutuários, encontravam-se 

representados por BB. 

Tudo conforme fls 783 a 793 do Apenso 37. 

 

Para garantia do cumprimento deste empréstimo, BB, XXX e representantes da 

“I…” deram ainda de Hipoteca, outorgada no Cartório Notarial de Lisboa de J… 

S…, a 28 de dezembro de 2006, constituída a favor da ...S, os seguintes imóveis 50: 
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- Rua …, em Lisboa; 

- Rua … (e não Rua …, como por lapso se dizia na acusação), nº. …, em Lisboa; 

- Rua …, em Lisboa; 

- Rua …, em Lisboa. 

 

A ... não recebeu ainda o montante de 1.617.569,50 €, referente a capital e 

juros, sendo que o valor dos imóveis acabados de descrever é insuficiente para 

cobrir a dívida. 

 

77. 

Em 2004, BB e RR decidiram juntamente com TTTTTT e UUUUUU abrir 

contas bancárias na ...S, em nome de EE, BBBBB e XXX, à revelia e sem o 

consentimento dos mesmos. 

 

Para tanto, TTTTTT e UUUUUU trataram com BB, RR e EEE dos documentos 

necessários, nomeadamente, a ficha de abertura de conta. 

Depois disso, BB e RR, sempre com o conhecimento e concordância de 

TTTTTT e UUUUUU, solicitaram empréstimos bancários, em nome de EE, 

BBBBB e XXX, como se fossem os próprios a fazê-lo. Assim: 

 

78. 

Conta Bancária aberta em nome de EE: 

 

Em 5 de Agosto de 2004 foi aberta a Conta n.º …, na qual figura como titular 

EE, com a indicação da Rua …, em Lisboa para envio de correspondência, morada 

esta que corresponde a um imóvel pertencente a BB e XXX 51. 

 

EEE falsificou: 
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- Os dizeres do preenchimento da abertura de conta de depósito à ordem-

particulares, constantes do campo do nome e morada para correspondência, e do nome 

do 1º titular, e dos constantes do campo de identificação e dados profissionais, na 

informação de clientes particulares-confidencial 52. 

 

Terceiro não identificado falsificou a assinatura que consta como sendo de EE, 

na ficha de assinatura da abertura da conta bancária. 

 

Os restantes campos do formulário, referentes à data, balcão, n.º de conta e n.º de 

cliente foram preenchidos por TTTTTT. 

 

Depois de aberta, foi solicitado e concedido o empréstimo nº. ... no montante de 

47.500,00 €. 

Para garantia do respectivo cumprimento foi entregue uma Livrança e 

Documento de Desconto de Efeitos/Livrança. 

 

Porém, EE também foi alheia a esta situação que desconhecia por inteiro. 

 

Terceiro falsificou 53: 

- As assinaturas realizadas no local do subscritor e do cliente proponente na 

livrança e no impresso de desconto. 

 

Tal empréstimo veio a ser liquidado antecipadamente através de um cheque 

sacado por RR, sobre a sua conta da ..., no valor de 40.000,00 € e uma transferência 

com origem na conta de BBBBB no mesmo Banco (n.º ...) no valor de 7.500,00 €. 

 

79. 

Conta Bancária aberta em nome de BBBBB: 
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Em 12 de Agosto de 2004 foi aberta a conta n.º ..., na qual figura como titular 

BBBBB, com a indicação da Rua …, em Lisboa para envio de correspondência, 

morada esta que corresponde a um imóvel pertencente a BB e XXX 54. 

 

EEE falsificou: 

- Os dizeres do preenchimento da ficha de abertura de conta de depósito à ordem 

e da informação de clientes particulares, à excepção dos algarismos apostos nos locais 

“Data”, “Balcão”, “Nº de Conta D.O” e “Nº de Cliente” 55. 

  

E, terceiro não identificado falsificou: 

- As assinaturas que constam como sendo de BBBBB da ficha de assinaturas de 

abertura de conta de depósito à ordem e da informação de clientes particulares-

confidencial. 

 

Os restantes campos do formulário, referentes à data, balcão, n.º de conta e n.º de 

cliente foram preenchidos por TTTTTT. 

 

 

Depois de aberta, foi solicitado e concedido o empréstimo n.º ..., no montante de 

47.500,00 €, o qual foi creditado por TTTTTT e foi liquidado em 22 de Outubro de 

2004 56. 

 

Porém, BBBBB foi alheia a esta situação que desconhecia por inteiro. 

 

80. 

Conta Bancária aberta em nome de XXX: 
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Em Agosto de 2004 foi aberta a Conta n.º ..., na qual figura como titular XXX. 

 

EEE falsificou: 

- Os dizeres do preenchimento da abertura de conta de depósito à ordem-

particulares, constantes do campo do nome e morada para correspondência, e do nome 

do 1º titular, e dos constantes do campo de identificação e dados profissionais, na 

informação de clientes particulares-confidencial.  

 

Os restantes campos do formulário, referentes à data, balcão, n.º de conta e n.º de 

cliente foram preenchidos por TTTTTT. 

 

Em 19 de Agosto de 2004, foi solicitado e concedido o empréstimo n.º 

59044583390 no montante de 70.000,00 €, o qual foi liquidado em 19 de Novembro 

de 2004, através de operação informática efectuada por UUUUUU, operação essa que 

devia ter sido realizada por funcionário do departamento de crédito. 

 

Porém, XXX foi alheio a esta situação que desconhecia por inteiro. 

 

BB, RR, EEE, TTTTTT e UUUUUU, assim procederam porque sabiam que a 

CC, BB e RR já estavam endividados e qualquer pedido de financiamento na ... corria 

o risco de ser recusado ou se ver confrontado com a exigência da prestação de outras 

garantias. 

 

81. 

Tudo, conforme os artigos 645º a 734º da matéria provada e os documentos neles 

descritos e respectivas notas de rodapé, conjugados com os testemunhos de 

J...M...M...do N..., gerente da ... Sintra (sessão de 18 de Outubro de 2011), 

A...M...P...D...dos S..., da ... Sintra (sessão de 18 de outubro de 2011) e C...A...F...A... 

(sessão de 12 de Março de 2012) da ... Central até Janeiro de 2007, os dois primeiros 

quanto aos empréstimos e dívidas que resultaram dos mesmos, e o último, porque 

tutelava a àrea comercial e de risco, tomou conhecimento dos relatórios da auditoria 

externa que alertavam o Departamento de Orientação e fiscalização da …, de várias 
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situações de risco das contas da ... Sintra dos clientes ligados à Universidade 

Independente, assim como a referência anormais taxas de juros de depósitos que eram 

considerados exorbitantes, mas que mesmo sendo exorbitantes foram “concedidos pela 

... Sintra” (por TTTTTT e UUUUUU). 

 

82. 

Tal como já afirmámos supra, a forma como foram obtidos alguns desses 

empréstimos merece a nossa especial atenção, na medida em que revela a premente e 

constante necessidade de injecção de liquidez, como o próprio número total de 

empréstimos revela (63), associada à ausência de património – vendido que se 

encontrava o edifício da universidade no âmbito do financiamento do F… (“sale & 

lease-back) - para serem dados de garantias de tais empréstimos, como a falta de 

credibilidade bancária da CC e do próprio BB, até porque a partir de Abril de 2004 

viram vários cheques ser recusados a pagamento por falta de provisão (conforme 

artigo 270º da matéria provada). 

 

Desde logo, numa primeira fase, o recurso aos empréstimos bancários ocorreu 

com a falsificação de actas societárias e a utilização de imóveis de terceiros, com 

desconhecimento destes. Posteriormente o recurso aos empréstimos ocorre 

falsificando escrituras de compra de tais imóveis, forjando procurações com 

assinaturas falsificadas, e seu reconhecimento notarial através de FFFF e F… R…, e 

quando esgotados tais imóveis com sucessivas hipotecas, com recurso a outros 

imóveis, alguns dos quais parcialmente pertencentes a BB, e com as falsificações de 

assinaturas do próprio pai, irmão e mulher (aqui arguida) e procurações posteriormente 

fabricadas pela próprias ajudantes do 15º Cartório Notarial de Lisboa, assim como da 

ex-mulher de FFF, EE, e do presidente e membro da direcção da CC GGGG. 

Finalmente o recurso aos empréstimos ocorre, e sempre com recurso a falsificações de 

assinaturas, também das de EE, BBBBB e XXX, abrindo contas bancárias e obtendo 

empréstimos em nome destes, com o desconhecimento dos titulares das contas, numa 

acção concertada com o gerente e sub-gerente da ... Sintra. 
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As facilidades, tratamento prevaricador e falsificações efectuadas por TTTTTT, 

como gerente, e UUUUUU, sub-gerente, no interior da ... Sintra foram obtidas da 

mesma forma como as facilidades, tratamento prevaricador e falsificações efectuadas 

por RRRRRR, ajudante principal, e FFFF, segunda ajudante,  no interior do 15º 

Cartório Notarial de Lisboa, tal como se percebeu ser um comportamento desde há 

muito seguido por RR, seguindo o princípio de utilização de dinheiro “para pôr as 

coisas a andar” - que ditou o afastamento da Uni de ZZZZZZ, director financeiro de 

1992 a 1994 e professor da Uni, (conforme declarações deste na sessão de 20 de Junho 

de 2011) - e também no caso da tentativa de obter a cédula de advogado, o que 

pretendeu alcançar com expessa dispensa de estágio, através de despacho de 

deferimento forjado, (conforme S… I… M… da S… B…, A… P… F… dos R…, 

J…M…C…de M…, todos da Ordem dos Advogados, ouvidos na sessão de 10 de 

Outubro de 2011) também aí procurando facilidades, tratamento prevaricador e 

falsificações efectuadas por funcionário da Ordem dos Advogados. 

 

No caso das funcionárias RRRRRR e FFFF, para além dos exames forenses à 

letra que determinaram com grau de certeza sem margem para qualquer dúvida as 

falsificações por elas feitas nos termos descritos nas respostas aos artigos da acusação, 

e os documentos nos mesmos descritos e respectivas notas de rodapé, tomaram-se 

ainda em consideração os testemunhos de M… C… D… M… dos V… C…, do 

mesmo Cartório Notarial, (sessão de 12 de Agosto de 2011) que conheceu RR, o qual 

para reconhecimentos de assinaturas era sempre atendido por RRRRRR e FFFF; e de 

A… M… D… M… V…, do mesmo Cartório Notarial à data dos factos, (sessão de 12 

de Agosto de 2011), que nunca viu BB, e conheceu RR porque quis conhecê-lo de 

tanto ouvir FFFF e RRRRRR, do sector dos reconhecimentos, falar dele que ficou 

curiosa até porque RR entrava pelo Cartório “adentro” e “andava por ali” na área dos 

funcionários, em grande intimidade, e, tendo-o conhecido, o mesmo apresentou-se 

como “muito bem relacionado e até era amigo de Fidel de Castro”. Mais tarde depois 

das notícias sobre a Universidade Independente viu-o a jogar poker num canal 

estrangeiro de televisão e soube que pedira apoio judiciário. 

FFFF e RRRRRR recebiam através de M… J… V…, que desempenhou funções 

de escriturário e paquete da Uni, desde 1 de Abril de 1996 até Julho de 2007, 
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envelopes com dinheiro “com alguma frequência”, conforme declarações deste (sessão 

de 4 de Julho de 2011), sendo-lhe os mesmos entregues por A… L…, chefe da 

secretaria da Universidade Independente.  

 

83. 

O resultado final dos empréstimos obtidos com forjadas garantias (FALsas) 

foram os seguinte prejuízos: 

 

Para o ..., de € 2.436.794,73 – conforme os artigos 508º a 542º - e mais € 

707.397,58 – conforme os artigos 543º a 557º da acusação - quantias reclamadas 

no processo de insolvência da CC. 

 

E para a ... Sintra de € 1.087.256,47 – conforme artigos 652º a 672º da 

acusação - e mais € 1.617.569,50 – conforme artigos 704º a 707º da acusação. 

 

Assim perfazendo o total de € 5.849.018,28. 

 

84. 

A estes financiamentos por empréstimos bancários adquiridos com 

garantias bancárias forjadas e por isso inexistentes, acrescem mais € 

10.000.000,00 (dez milhões de euros) obtidos na operação de “sale & lease-back” 

com o F..., e no qual TTTTTT e UUUUUU, na qualidade de gerente e sub gerente da 

... Sintra, em 28 de Janeiro de 2003 assinaram a garantia bancária pela qual a ... Sintra 

garantia o pagamento de doze meses de renda, (€ 875.000,00), o que fizeram sem 

poderes para tal, nem a submeteram à apreciação da direcção como era obrigatório- 

conforme os artigos 979º a 993º e documentos nos mesmos descritos e respectivas 

notas de rodapé – do que resultou um prejuízo para o F... de € 3.255.097,62, 

reclamado no processo de insolvência da CC. 

 

TTTTTT e UUUUUU violaram os deveres de isenção, probidade e lealdade que 

sobre eles recaíam, a troco de vantagens económicas que não lhes deram devidas, a 

troco de almoços e jantares em hotéis como o “Hotel da Lapa” e o “Carlton” e como 
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no restaurante “Bica do Sapato”, assistiram a jogos de futebol sem qualquer custo, 

através do uso do camarote que RR possuía no “Sporting” e TTTTTT ainda, no dia 9 

de Março de 2004, usufruiu de uma viagem de avião para Manchester, onde assistiu ao 

jogo Manchester - Futebol Clube do Porto, no valor de € 445,00 57. 

 

 85. 

A gravidade dos prejuízos resultantes dos financiamentos, obtidos através 

de empréstimos bancários, atinge tal notoriedade que a “Troika” pediu os 

elementos relativos ao que foi definido por “gupo de risco” da ... Sintra-Litoral – 

constituído pela CC, BB, RR, Gabinete Médico de Trabalho, III e C… T… – 

conforme declarações de A...M...P...D...dos S..., da ... Sintra, (sessão de 18 de Outubro 

de 2011). 

 

85.A. 

Por outro lado, apurou-se que o total da movimentação de dinheiros, 

efectuada por BB, ascendeu ao montante de 51 milhões de euros, o que constituiu 

um dos resultados que se pode extrair da conclusão da perícia financeira realizada pelo 

Departamento de Perícia Financeira e Contabilística da Polícia Judiciária, tendo 

abarcado um universo documental inimaginável traduzido nos milhares de volumes de 

documentação que constituem parte deste processo – conforme os sete (7) Relatórios 

Periciais finais. 

Este exacto valor de 51 milhões de euros foi expressamente referido em 

audiência pela senhora perita M… V…. 

 

85.B. 

A este propósito cumpre reconhecer e louvar a todos os títulos a notável 

qualidade do resultado do trabalho realizado pelas senhoras Peritas M… V… e G… 

R…, até pelas limitações de prazo que enfrentaram, uma vez que ao tempo os prazos 

legais tinham sido encurtados durante o inquérito, como também o da prisão 

preventiva o que mais encurtou o prazo para conclusão da perícia financeira e 
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contabilística, e apesar disso e de terem partido para a análise “sem bússula”, sem a 

mínima ideia ou referência do que iriam encontrar, conseguiram fornecer um 

documento final muito completo e assaz esclarecedor, também muito bem estruturado, 

de grande qualidade e igual rigor. 

 

85.C. 

As próprias correcções introduzidas pelo tribunal colectivo sobre os quadros de 

movimentos bancários não retiram mérito às perícias realizadas, observando-se que 

tais correcções versaram a interpretação das perícias que pela acusação foi feita, e não 

as perícias em si mesmas, como adiante se observará quanto aos quadros e 

movimentos bancários relativos aos investidores em aplicações financeiras. 

 

85.D. 

Também por errada interpretação que a acusação fez da terminologia técnica de 

contabilidade da perícia, na parte relativa às relações entre os movimentos de entradas 

e saídas das contas movimentadas por BB e as contas da CC e respectivos saldos, o 

tribunal colectivo introduziu nas respostas aos artigos da matéria de facto provada a 

concretização explicativa dessas relações e respectivo saldo. 

Assim: 

Como resulta da própria peritagem (Relatório Pericial nºs 1 a 7, elaborado pelo 

Departamento de Perícia Financeira e Contabilística da Polícia Judiciária) a conclusão 

várias vezes extraída de determinado saldo ser favorável a determinado interveniente, 

BB, RR, FAL, CC, é feita sempre na perspectiva contabilística de deve/haver, o que 

tem correspondência oposta à conclusão de direito, pois a quantia correspondente a 

cada saldo contabilístico referido não veio a ser recebida pelo respectivo credor. 

Exemplos: 

No artº 279º da matéria provada: 

Ano 2003: 

A diferença entre as entradas e as saídas da CC para BB e deste para a CC no 

total de 621.408,27 € (921.460,00 € - 300.051,73 €) é contabilisticamente favorável a 

esta sociedade. 
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Ou seja, as entradas nesta conta provenientes das contas da CC excederam 

621.408,27 € (921.460,00 € - 300.051,73 €) as saídas desta conta para as da CC. 

Ano 2004: 

A diferença entre as entradas e as saídas da CC para BB e desta para a CC no 

total de 1.073.848,98 € (6.359.724,14 € - 5.285.875,16 €) é contabilisticamente 

favorável a esta sociedade. 

Ou seja, as entradas nesta conta provenientes das contas da CC excederam em 

1.073.848,98 € (6.359.724,14 € - 5.285.875,16 €) as saídas desta conta para as da CC. 

Ano 2005: 

A diferença entre as entradas e as saídas da CC para BB e deste para a CC no 

total de 100.111,59 € (27.404,00 € - 127.515,59 €) é contabilisticamente favorável a 

BB. 

Ou seja, as entradas nesta conta provenientes de contas da CC são inferiores em 

100.111,59 € (27.404,00 € - 127.515,59 €) às saídas desta conta para as da CC. 

No artigo 283º da matéria provada: 

“A diferença entre as entradas e saídas da CC para esta conta da V… I…, 

titulada por BB, e desta para a CC no total de 102.881,50 euros é contabilisticamente 

favorável à CC. 

Ou seja, as entradas nesta conta provenientes de contas da CC excederam em 

102.881,50 euros as saídas desta conta para as da CC. 

Não existiram pois saídas.”  

 

85.E. 

As perícias em si mesmas apenas foram corrigidas quanto a manifestos erros 

materiais e de operações somatórias parcelares e totais, como se observará em local 

próprio adiante na parte relativa aos montantes utilizados por BB em movimentos de 

entradas e de saídas de contas bancária da CC e outras contas bancárias, conforme 

descrito nos artigos 1174º e 1175º da matéria provada, pelo qual o tribunal colectivo 

concluiu nos termos aí fundamentados, que BB se apropriou directamente das 

contas da CC – e apenas até à data de 6 de Janeiro de 2006, data em que intentou a 

acção pela qual se arrogou credor da CC em quase 3 milhões de euros - de 
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6.875.687,69 euros através de movimentos de entradas e saídas (respectivamente, 

nos montantes de 19.056.303,50 euros e de 12.180.115,81 euros). 

O montante final apropriado por BB é ainda superior ao supra indicado conforme 

determinado à data de 31 de Dezembro de 2006, como se demonstrará. 

 

86. 

Toda esta actividade de obtenção de financiamentos com garantia bancária 

forjada, e de empréstimos bancários a qualquer custo e sob qualquer meio, com uso de 

falsificação de assinaturas, procurações, escrituras públicas, entrega de imóveis de 

terceiros e até de obtenção de empréstimos em nome de terceiros, e com o total 

desconhecimento destes, bem revela a permanente necessidade de injecções de 

liquidez por parte de BB e de RR, para com ela manterem a aquisição de património e 

o nível de despesas que praticavam sem que tivessem os mínimos recursos ou 

rendimentos que o permitissem. 

 

87. 

Por esse motivo, na voragem e/ou no “vale tudo” que se tornou a prática de 

obtenção de dinheiro a qualquer preço ou custo, concorrentemente com as operações 

de financiamento por “sale & lease-back” do edíficio “Pasteur” da Universidade 

Independente ao F..., às projectadas fusões com a E…/IPAM, BB e RR perante 

qualquer dificuldade de liquidez momentânea não desperdiçavam oportunidade 

de lançar mão ao que quer que lhes aparecesse, desde que o pudessem 

transformar em dinheiro imediato, do que é emblemático o episódio da apropriação 

do BMW, 745i, de A… A…, e do qual existe abundante prova documental e 

testemunhal (declarações de VVVVVV, sessão de 19 de Dezembro de 2011, quanto às 

circunstâncias da venda e preço a BB, que pagou com cheque com data futura; III, 

sessão de 28 de Fevereiro de 2012, quanto à entrega do carro e declaração de venda à 

Auto-R… e recebimento do cheque desta sociedade; D… F… F… T… da Auto-R…, 

sessão de 23 de Novembro de 2011, quanto às circunstâncias, data e preço da compra, 

cujo pagamento foi feito em cheque; F… J… R… D…, trintanário do Hotel da Lapa, 

sessão de 21 de Novembro de 2011, quanto às circunstâncias do levantamento do 

cheque da Auto-R… ao balcão e entrega do dinheiro a RR a troco de uma gorgeta).  
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87.A. 

Tendo encetado conversações com VVVVVV, nos princípios de 2005, porque 

precisasse de um investidor que lhes disponibilizasse um milhão de euros, BB, 

paralelamente com o interesse que tinha no edifício VIP, que a A… adquirira à P…, 

viu oportunidade de transformar rápidamente em dinheiro o veículo de matrícula …-

ZT, marca BMW, modelo 745i, do qual A… C… R… A…, companheira de 

VVVVVV figurava no registo como proprietária. 

Assim, BB acordou com VVVVVV a iria aquisição da viatura, pelo preço de € 

75.000,00 emitindo um cheque para data futura daí a três meses. 

Em Junho de 2005, acordado o preço de € 75.000,00 (setenta e cinco mil euros), 

Alcina Andrade entregou a viatura a BB, contra a entrega de um cheque da conta n.º 

…, da ... Sintra e Litoral, da qual BB era titular. 

Sucede que, em 27 de Junho de 2005, BB solicitou à ... o cancelamento do 

aludido cheque, alegando o seu extravio, pelo que quando apresentado o cheque a 

pagamento veio o mesmo a ser devolvido com a menção de “extravio”. 

BB foi então confrontado por VVVVVV, segundo este (sessão de 12 de outubro 

de 2011), tendo alegado dificuldades monetárias e emitido novo cheque, datado de 

30/10/2005, com o n.º …, da conta supra identificada, o qual apresentado a pagamento 

em 31 de Outubro de 2005, veio o cheque a ser também devolvido com a menção de 

“revogado por justa causa – extravio” 58. – pois, em 27 de Junho de 2005, BB havia 

igualmente já declarado o extravio deste cheque 59. 

 

Aconteceu que dois dias após a compra BB assinou e entregou a III, seu 

motorista e irmão de RR, uma declaração de venda do veículo BMW. 
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Declaração essa que III entregou no stand “Auto R…” para efectuar a venda 

daquela viatura por € 34.000,00 (trinta e quatro mil euros) 60, e também conforme 

testemunho de III (sessão de 28 de Fevereiro de 2012) e de D… F… da F… T…, da 

Auto R… (sessão de 23 de Novembro de 2011). 

Efectuada a venda e na posse do cheque, emitido pela Auto R…, III entregou-o a 

BB que, por sua vez, o entregou a RR, que pelas 8.40 horas do dia 29 de Julho de 

2005, procedeu ao levantamento em numerário do valor titulado por aquele cheque 

através de F...J...R...D..., trintanário no Hotel da Lapa, a troco de uma gorgeta 

(conforme declarações deste na sessão de 21 de Novembro de 2011). 

Tudo conforme descrito nos artigos 1362º a 1380º da matéria provada, os supra 

descritos testemunhos e declarações, e os documentos nos mesmos descritos e 

respectivas notas de rodapé. 

 

87.B. 

Também em 8 de Outubro de 2004, a “M… – Aluguer e Comércio de 

Automóveis, S.A.” celebrou com a “CC”, representada além do mais por BB, um 

contrato de aluguer operacional de veículo automóvel sem condutor, com o nº. 

2004.004149.01, tendo por objecto o veículo da marca Mercedes-Benz, modelo SLK 

Kompressor Automatic, 163 CV, 2P, com a matrícula …-ZA. 

 

O prazo do contrato foi de 36 meses, com pagamento mensal de €1.291,48, no 

montante total de € 46.493,28, com início em 8 de Outubro de 2004 e termo em 7 de 

Outubro de 2007. 

 

RR exercia, à data, (Outubro de 2004) o cargo de director na “CC” e era vogal da 

respectiva Direcção, pelo que lhe concedida por BB a utilização daquele veículo 61. 
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A “CC” deixou de pagar as respectivas prestações, a partir de Julho de 2005, ou 

seja, quando ainda faltavam pagar € 36.161,44, conforme H…F…R… (sessão de 12 

de Outubro de 2011). 

 

O Tribunal conseguiu reconstituir parte do percurso posterior à entrega do 

veículo a RR. 

 

Com fundamento nas declaraçôes de VVVVVV, as quais não ofereceram nesta 

parte dúvidas quanto à sua credibilidade, o veículo foi objecto de negócio com BB, 

que dele dispôs vendendo-o a VVVVVV em Agosto ou Setembro de 2005, na 

sequência do negócio do BMW, acima descrito, e como compensação do mesmo, 

venda  que aconteceu por intermediação de RR. 

Segundo VVVVVV, este pagou as prestações posteriores do mesmo, como se 

comprometera com RR, o que não se comprova minimamente, pois o carro deixou de 

ser pago em Julho de 2005. 

Certo é que VVVVVV acedeu à posse do veículo, não só porque o adimitiu, 

como também porque o mesmo foi visto a ser conduzido por T… C…, amiga e 

advogada de VVVVVV, conforme declarações de III, responsável pelo parque de 

estacionamento da Universidade Independente e motorista de BB. 

  

Também não se confirma o declarado por VVVVVV de que entregou o carro na 

Universidade Independente, nem que o deixou no parque de estacionamento da mesma 

com a chave na ignição.  

Em Outubro de 2005, BB e RR incompatibilizaram-se aberta e declaradamente. 

Consumada tal ruptura de relações, BB, que fora afastado da direcção executiva 

da CC, (após a entrada do grupo de representantes dos interesses ...nos liderados por 

NNN, representante da … – Desenvolvimento do Ensino de ...,) virá a retomar a 

direcção executiva da CC e a afastar RR, como adiante se descreverá. 

A partir da assembleia geral extraordinária de 30 de Março de 2006, RR foi 

destituído da Direcção da “CC” e foi-lhe instaurado um processo disciplinar, na 
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sequência do qual foi despedido, deixando de exercer qualquer do cargo para a 

referida sociedade. 

 

Por falta de pagamento das prestações devidas a M… ficou prejudicada em 

36.161,44 euros. 

    

87.C. 

BB e RR tiveram outros automóveis em comum, sempre na actividade de tudo 

negociarem e logo transformarem em liquidez imediata, como já dissémos. 

Também um veículo da marca Jaguar, que BB comprou - e até ofereceu à 

arguida, a qual não aceitou por não ser do seu gosto, conforme declarações desta - foi 

visto na posse, ora de um, ora de outro. 

Como resulta da simples conjugação das declarações do próprio RR, da arguida e 

outros.   

 

88. 

Ou seja, depois de desde Abril de 2004 ter visto cheques da CC e outros seus (e 

também em Dezembro do mesmo ano) serem recusados de pagamento por falta de 

provisão, no Verão de 2005, enquanto passava cheques, que havia declarado 

extraviados, para pagamento dos € 75.000,00 do acordado preço do veículo BB vendia 

o mesmo dois dias depois por € 34.000,00, para assim obter liquidez a todo o custo. 

 

89. 

Como já vimos, conforme afirmado por VVVVVV (sessão de 12 de Outubro de 

2011), desde o início de 2005 andava BB à procura de um investidor que dispusesse de 

um milhão de euros, até porque desde Abril de 2004 já tinham sido recusados a 

pagamento cheques seus e da CC por falta de provisão (conforme artigo 270º da 

acusação e documentos descritos no mesmo e respectivas notas de rodapé). 

 

90. 
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Os hábitos de BB mantinham-se os mesmos de sempre, pois só no ano de 

2005 gastou € 22.585,40 em almoços no Lapa Palace, cujos custos foram 

suportados pela CC conforme prova documental já referida no artigo 402º da 

acusação. 

 

Paralelamente, BB dispendera, conjuntamente com a mulher, a ora arguida, 

até Janeiro de 2005, € 658.413,12 a título de sinal de mais um imóvel (Expo Sul, 

edifício …), conforme os artigos 1526º e 1527º da acusação e os documentos descritos 

nos mesmos e respectivas notas de rodapé. 

 

91. 

É neste tempo e contexto – Verão de 2005 - que se vai desenrolar o negócio com 

os ...nos, através de RR, mas, para a sua melhor compreensão, devemos aqui examinar 

uma outra fonte de liquidez explorada em conjunto por BB e RR: os investimentos em 

“Aplicações Private” e a concorrente utilização de outras garantias bancárias forjadas. 

 

92. 

Recordamos que em Maio de 1997, J...F... entregou a RR o montante de Esc. 

5.000.000$00 (24.939,89 €), com um rendimento prometido de 20% ao ano, com 

remuneração trimestral 62 e que RR deu conhecimento a BB desta actividade e da 

possibilidadedesta proporcionar angariação de receitas junto de terceiros a troco de 

remuneração, tendo sido acordado exercê-la em conjunto, tendo para tanto, RR 

recrutado amigos e familiares como “investidores”, afirmando que BB obtinha 

elevadas rendibilidades, fazendo aplicações financeiras na “Société Financière …” na 

Suiça, via “private banking” do Banco ..., numa denominada “Operação Monique”. 

 

Ambos afirmavam aos investidores que tais investimentos, aos quais chamavam 

“aplicações financeiras” não comportavam quaisquer riscos, pois, para além do 

reembolso total do capital investido, era-lhes prometida uma rentabilidade mínima que 

podia variar entre os 10 e os 40%, enquanto RR assegurava junto desses “investidores” 
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que também ele entregava as suas economias a BB, vivendo dos resultados obtidos por 

essa via. 

 

Enquanto isso, BB e RR exibiam, perante terceiros, os sinais exteriores de 

riqueza, como casas, carros, viagens, e até estadias e jantares que ofereciam em 

conceituados hotéis de Lisboa, etc. 

 

A invocação da intervenção do ..., instiuição que conferia credibilidade e 

segurança ao investimento, assim como dos cargos exercidos na UNI, induziu os 

“investidores” a aceitar o negócio com a proposta remuneração do capital muito 

superior às remunerações propostas pela Banca Nacional, como BB e RR sabiam 

perfeitamente. 

 

92.A. 

BB e RR sabiam que as aplicações financeiras não existiam e na posse das 

quantias entregues por cada investidor procederam à sua utilização, em proveito dos 

próprios parte dessas quantias, entregaram outra parte das mesmas quantias aos 

investidores angariados nos prazos e como se fossem as rentabilidades prometidas nas 

declarações que emitiram, supra referidas, e fizeram ainda registar outra parte dessas 

quantias como entradas na CC através da conta 26, como se de suprimentos se 

tratassem. 

 

Sabiam e quiseram angariar novos investidores para com as respectivas entradas 

poderem assegurar a continuação da actividade através das entregas aos investirores já 

angariados, quer das quantias por estes inicialmente entregues, quer das quantias aos 

mesmos entregues como se rentabilidades fossem. 

 

Conforme os artigos 735º a 743º da matéria provada e os documentos dos 

mesmos constantes e respectivas notas de rodapé e a prova testemunhal que o 

corrobora como adiante se descreve. 

 

93. 
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Tratava-se de uma verdadeira “Dona Branca” em que as “Aplicações 

Private” - que diziam ser efectuadas na “Société Financiére …” na Suíça, via 

“private banking” do Banco …, numa denominada “Operação Monique 

oferecidas por um “prestigiado” professor universitário de uma “florescente” 

universidade, que prometia não comportarem quaisquer riscos, em que, para 

além do reembolso total do capital investido, lhes era prometida uma 

rentabilidade mínima que podia variar entre os 10 e os 40%, - não existiam. 

 

R…E…S…S…, do ... Corporate Banking, ouvido na sessão de 16 de Outubro de 

2011, descreveu as relações com a CC sob liderança de BB na condução dos processos 

de financiamentos através dos empréstimos concedidos, até ao pedido de 

financiamento de 2 milhões de euros, para despesas de tesouraria/conta corrente 

caucionada e remodelação, tendo como garantia, entre outras, hipoteca sobre imóvel 

da GGG, que apesar de todas as garantias terem sido fiabilizadas pela Universidade 

Independente, BB, DDD, entraram pouco tempo depois em incumprimento. Foi 

taxativo quanto à inexistência de quaisquer negócios em bolsa fosse pelo ... na Suissa, 

no City em Londres ou em qualquer outro. 

 

Também M...de M...B..., economista, directora do ... ... Resources, afirmou na 

sessão de 17 de Novembro de 2011 inexistir qualquer operação Monique no âmbito do 

Grupo ... ou em qualquer outro banco, tratando-se os investimentos em prometidas e 

inexistentes aplicações financeiras em operação com tal nome, em negócio de natureza  

repulsiva, de tão “escandaloso”. 

 

HH confirmará finalmente o conhecimento da inexistência de operações em 

bolsa ou em acções, como adiante se descreverá com mais pormenor.  

   

94. 

As oferecidas oportunidades de investimento em aplicações financeiras 

tratavam-se apenas de uma forma mais de angariação de liquidez para suportar 

custos pessoais de BB e RR, através da circulação das quantias provenientes dos 

investidores pelas contas da CC, sendo o seu registo feito por DDD e EEE na 
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conta 26, como de suplementos de BB e RR fossem, ao mesmo tempo que 

disfarçavam as constantes retiradas das contas da CC, nas quais, por efeito 

daqueles registos de entradas, BB e RR ainda se faziam passar por credores da 

CC.  

 

95. 

A natureza daquela angariação de investidores não escapou à naturalmente atenta 

observação de algumas pessoas, como resulta de ampla prova testemunhal. 

 

VVVVVV (sessões de 12 de Outubro de 2011 e de 1 de Fevereiro de 2012) 

descreveu como tomou conhecimento de tais investimentos em “aplicações 

financeiras”, que inicialmente, entre 1999 e 2000, RR apresentava como negócios com 

prometida rentabilidade de 20% ao ano, que resultariam de aplicações nocturnas ou 

“over nigth” que seriam premiadas entre os fechos e aberturas de mercado, e que até 

poderiam render 30 %, ou mais, nos casos de negócios de ocasião que só podiam ser 

investidos em pequenas quantias. Por esse motivo hipotecou a casa e investiu 500 mil 

euros, com prometida rentabilidade de 20%. Mais tarde investiu mais 100 mil euros, e 

o processo de investimento foi associado ao “prestigiado” nome de BB sendo emitidas 

declarações de dívida reconhecidas e assinadas por este. 

Conheceu um sem número de pessoas que acorreram aos investimentos, como 

RRR, “tendo umas recebido (as prometidas rentabilidades) e outras não”. 

Quando esclarecido por C… A… da ... que se tratava de “uma Dona Branca” e 

que a casa hipotecada corria riscos, desfez o investimento com RR, com o qual tratava 

de tal assunto, tendo sido penalizado numa claúsula compensatória. 

Liquidou o empréstimo assim desipotecando a casa. 

 

C...A...F...A... (sessão de 12 de Março de 2012) corroborou que declarara já ao 

tempo em que tomou conhecimento de que VVVVVV hipotecara a casa para investir 

nas “aplicações financeiras” que lhe disse logo que se tratava de “uma Dona 

Branca”, pois, da sua experiência bancária e dos mercados financeiros, tais 

investimentos não existiam nem podiam existir, pois as taxas de rentabilidade 

prometidas só poderiam ter lugar em negócios de tráfico de drogas ou de armas. 
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H… F… X… (sessão de 22 de Junho de 2011), se bem que não perce...se que se 

tratava de “uma Dona Branca”, ouviu do próprio BB o convite para investir em 

aplicações financeiras, as quais teriam lugar no City em Londres e renderiam 

astronómicos 40%, só não tendo investido por não ter capacidade económica. 

 

Também A...T...P...C...F..., TOC da M...M..., já referida supra nesta exposição 

de motivos, (sessão de 8 de Junho de 2011) referiu que dentro da promiscuidade das 

contas dos vários membros da direcção da CC, antes da entrada dos ...nos, pela qual 

havia passagens de dinheiros de umas contas para as outras, que era perceptível pelos 

movimentos da conta 26, que BB e RR tinham “uma Dona Branca” e que só esse 

facto justificava tais movimentos. Dos Relatórios Periciais da documentação bancária 

nºs 1 a 7 resulta demonstrada a movimentação de quantias entregues pelos investidores 

para as contas bancárias da CC e o seu registo na conta 26, assim como a 

movimentação de quantias entregues pelos investidores para as contas de BB e RR e 

depois das destes para as da CC e o seu registo na conta 26, e finalmente as saídas para 

as contas de investidores de BB e RR e de outros. 

 

A própria cunhada de BB, JJ, irmã da arguida, (na sessão de 1 de Junho de 2011, 

após as intâncias da acusação e da defesa,) indicou espontânea e expressamente como 

uma das causas de a arguida ter perdido a confiança em BB o facto de BB “ter uma 

Dona Branca” (uma outra causa de perda de confiança no cunhado foi a descoberta 

que BB FALsificara uma assinatura da arguida numa procuração).  

 

96. 

Esta “Dona Branca” dos investimentos em “Aplicações Private” teve 

evoluções apresentando diferentes roupagens, mas manteve sempre a sua 

essencialidade de captação de quantias em dinheiro, com prometidas 

rentabilidades em “aplicações financeiras” que não existiam, fossem elas, 

aplicações “over night”, de ocasião, na Société Financiére …, operação 

“Monique”, no City de Londres, ou “Aplicações Private”, e nunca existiram, não 

sendo mais que uma nova versão – esta, com um final sem honra nem glória, - do 
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“golpe do baú de Burgos” de Rodrigo Diaz de Bivar, “El Cid”, narrado na 

Crónica Geral de Espanha de 1344, Edição Crítica do Texto Português, de 

Lindley Cintra, Volume III; página 420 e 421, Edição da Imprensa Nacional Casa 

da Moeda, Ano 1961. 

   

97. 

Numa fase inicial RR estabeleceu os contactos e recebeu os chamados 

“investidores” no seu escritório sito na Avª … onde tratou de tudo. 

 

Quando começou a notar os primeiros sinais de falta de liquidez para proceder 

aos pagamentos, RR passou a encaminhá-los para BB que os recebia no seu gabinete 

da “UNI”, e que se empenhava em convencê-los tratar-se de uma crise passageira 

prometendo pagar-lhes os montantes em dívida, e assim ganhando tempo para 

encontrar novas formas de obtenção de receitas. 

 

Para tanto, BB pedia a uns o adiamento dos pagamentos em falta, pedindo-lhes 

que não usassem os cheques que emitira e substituindo-os por outros, a outros, 

subscrevia declarações de dívida que foram sucessivamente, substituídas por outras, e 

a outros, ainda, assinava e entregava cheques para pagamento do capital investido nas 

tais “aplicações” e respectivas prometidas rentabilidades, cheques esses que 

apresentados a pagamento foram recusados por “falta de provisão”. 

 

97.A. 

Mais tarde BB entregou ainda falsas declarações de “extravio de cheques” 

nos respectivos bancos, de forma a impedir que os investidores rece...sem os 

valores que individual ou conjuntamente com RR prometera pagar-lhes, bem 

como que o Banco de Portugal viesse a inibi-lo do uso de cheques – o que fez 

concertado com a arguida após a primeira semana de Outubro de 2005. 

 

97.B. 

Entre 1997 e 2004, BB e RR, elaboraram umas folhas que assinaram e que 

denominaram de “Aplicações”, nas quais descreviam o montante do capital entregue 
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“por investidor”, a data de início e fim da aplicação e os valores a pagar, ou seja, o 

valor correspondente ao “capital investido” e outros valores correspondentes às 

prometidas rentabilidades resultantes da referida aplicação 63. 

 

Para melhor os convencerem da veracidade da aplicação financeira, BB e RR 

escreviam e assinavam uma carta dirigida ao investidor, que este também assinava, 

dando-lhe conta que para avançarem com a aplicação necessitavam de fotocópia do BI 

e do N.I.F., morada completa e fotocópia do cheque com o valor aplicar e informavam 

sobre as prometidas condições de rentabilidade do mesmo 64. 

 

Para além disso, entregavam a cada investidor, uma ”Declaração” por cada 

aplicação, declarações essas que nos primeiros anos foram apenas assinadas por RR e, 

posteriormente, por BB e, nalguns casos pelos dois (também conforme fls 384 a 433 

do volume II do Apenso 52), nas quais declaravam o valor recebido e a identificação 

dos cheques que emitiam para pagamento do capital e rentabilidade prometida. 

 

Tais investimentos normalmente eram anuais e renováveis, e RR e BB garantiam 

a restituição do “capital investido” e o pagamento da rentabilidade prometida, através 

da emissão de três ou quatro cheques pessoais ou das sociedades “FAL” e “V… F…”, 

que entregavam na data em que recebiam o dinheiro. 

 

Os cheques eram pré-datados e normalmente os primeiros incorporavam o valor 

do rendimento/rentabilidade prometida e o último apenas o capital ou o capital e a 

rentabilidade prometida correspondentes ao último trimestre ou semestre, consoante os 

casos. 

 

Os investidores satisfeitos com os resultados da “aplicação financeira”, ora só 

levantavam os cheques correspondentes à rentabilidade prometida, reinvestindo o 

                                                           
63

 (Fls. 384 a 432 do Apenso 52, Vol. II) 

64
 (Fls. 301, 308, 312 do II Vol.) 
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capital, ora nem sequer levantavam a prometida remuneração, reinvestindo-os e, 

outras vezes até, entregavam quantias adicionais para reforço do capital. 

 

98. 

Convencidos, dessa forma, entre muitos outros, os ofendidos, […] entregaram 

quantias monetárias a RR e a BB. 

 

Assim o demonstra para além da ampla prova documental vertida nos artigos 

respectivos a tais entregas de cheques e quantias, respeitantes a declarações, cartas e 

mais documentos descritos e referidos também nas notas de rodapé, pois foi produzida 

esclarecedora prova testemunhal pelos investidores ouvidos, dos quais sublinhamos os 

traços gerais comuns, algumas verificadas particularidades, e finalmente os montantes 

específicos de cada um dos investidores e seus resultados, com reflexos na respectiva 

matéria provada e não provada. 

 

99. 

Relativamente à matéria da acusação e na parte em que se diziam ser 

devidos juros aos investidores, o tribunal observando a inexistência das 

“aplicações financeiras”, e a natureza do engodo com que os investidores eram 

levados a abrir mão do seu património, não teve dúvidas em dar como não 

provado que fosse devida qualquer importância a título de juros por um negócio 

de clara natureza ilícita criminal, como se observará na subsunção jurídica dos 

factos na fundamentação de direito. 

 

100. 

Por facilidade de exposição e melhor compreensão dos motivos da decisão, 

começaremos por explicar a exclusão do ofendido III do grupo dos ofendidos 

investidores em aplicações financeiras, porque em relação ao mesmo se apurou uma 

situação totalmente diversa dos restantes investidores das “aplicações private”, e tal 

como no já referido episódio do BMW 745i de A…A…, se revelou decorrente de uma 

oportunidade de obtenção de liquidez paralelamente a outra situação, e sem que 

tivesse contornos de prometidos investimentos em aplicações financeiras, nem com 
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emissão de declarações de dívida ou prometidas entregas futuras através de pagamento 

de cheques, não sendo por isso enquadrável no grupo dos investidores das “aplicações 

private”, sem que contudo deixe de ser ofendido e até prejudicado com mais gravidade 

que alguns daqueles. 

 

A situação deste ofendido será por isso objecto de análise em separado. 

 

101. 

Relativamente ao investidor QQQ, a matéria apurada nos artigos 758º a 777º 

resultou essencialmente do exame dos documentos, nos mesmos descritos e 

respectivas notas de rodapé, conjugadamente com os exames das contas bancárias 

constantes dos relatórios periciais elaborados por M… V… e G… R…, Peritas 

Forenses do Departamento de Perícia Financeira e Contabilística e inquirição de Isaura 

Lopes. 

 

Da inquirição da sua viúva, I...de S... O...L... (na sessão de 16 de Novembro de 

2011), resultou a confirmação de que tratava de uma família de modesta condição 

social, que tinha todas as suas economias resultantes de uma vida de modéstia e 

trabalho em certificados de aforro, e que em consequência de um conhecimento de 

praia na Costa da Caparica com RR, o marido foi convencido a fazer a entrega dessas 

economias e a desfazer-se de bens, para tudo entregar nas mãos do mesmo angariador. 

Confirmou terem ocorrido contactos e conversas com o advogado de BB (HH), num 

escritório próximo da Praça Marquês de Pombal, para acordo de pagamentos, os quais 

também vieram a ter parcialmente lugar como resulta dos movimentos e cheques 

bancários tudo nos exactos termos descritos na matéria apurada. 

 

Relativamente à matéria da acusação ocorreu uma alteração relativa à correcção 

da númeração de cheques constantes do quadro do artigo 762º em função do exame 

dos mesmos (constam do Apenso XI) e deu-se como não provado o recebimento do 

cheque nº …, por esse mesmo motivo. 
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Com efeito só com o exame do cheque constante de fls. 339 do Apenso XI, 

datado de 98/15/6 (corresponde a 15 de Junho de 1998), se pode responder 

harmoniosamente com os cheques referidos no artº 764º, suprimindo-se o cheque …, 

que não foi recebido pelo ofendido, pelo cheque nº 12097691 do quadro do artigo 

762º, por estarem trocados, o que foi corrigido assim como o resultado da soma que 

passou a ser de 145.399,92 euros. 

 

O cheque corrigido no quadro do artº 764º ficou sublinhado a negrito para ser 

visível a substituição. 

 

Observa-se uma particularidade que se verá ser contudo comum a outras 

situações e constituirá demonstradamente um comportamento padrão: 

 

O tribunal deu como provado que, entre Outubro e Dezembro de 2005, BB 

pediu a QQQ a substituição de um cheque da conta ... Sintra no valor de € 

45.000,00 contra a entrega de outro da mesma conta, no mesmo valor, e com data 

de 15 de Dezembro de 2005, e que apresentado a pagamento foi devolvido com a 

declaração de “extravio”. 

 

Estes factos resultam do exame da declaração de recebimento do “investimento” 

que então BB emitia, enquanto representante da V… F…, dos cheques, e documentos 

referidos nos artigos 773º e 776º da acusação. 

 

O montante total do prejuízo de QQQ não resultou o indicado no artº 777º da 

acusação, mas outro em função das correcções decorrentes do referido cheque cujo 

valor não foi recebido pelo ofendido, das quantias entregues a título de restituição por 

BBB, e finalmente por não serem devidos juros, sendo assim determinado o seu valor 

exacto. 

 

Assim, QQQ não recebeu os montantes entregues a título de capital, sendo o 

seu prejuízo de 150.000,00 €, posteriormente reduzido com o recebimento de 
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41.695,00 € através de cheques de BBB, ficando reduzido ao montante total de 

108.305,00 euros, prejuízo que se mantém. 

 

102. 

Relativamente ao investidor MM, a matéria apurada nos artigos 778º a 803º da 

acusação resultou essencialmente do exame de cada um dos documentos, nos mesmos 

descritos e respectivas notas de rodapé, conjugadamente com os exames das contas 

bancárias constantes dos relatórios periciais elaborados por M… V… e G… R…, 

Peritas Forenses do Departamento de Perícia Financeira e Contabilística e a tomada de 

declarações a MM. 

 

Como primeiro observação constata-se que o artigo 781º da acusação refere 

recebimentos por MM logo em 14 de Maio de 1998, ou seja, mais de um ano antes de 

ter feito a primeira entrega (investimento) referida no artigo 780º, pelo que a relação 

entre entregas de capital e as das rentabilidades prometidas. 

 

Como segunda observação, do exame dos quadros dos artigos 780º e 781º da 

acusação resulta que no dia 22 de Setembro de 1999, MM entregou quase 200 mil 

euros e passados 18 dias recebeu 200 mil euros. 

 

Da conjugação destas observações resulta a conclusão óbvia de que não é 

possível estabelecer com qualquer segurança a relação entre capitais entregues, 

as respectivas remunerações, e as eventuais restituições daqueles capitais. 

 

Terceira observação: 

 

As próprias declarações formalizadoras das entregas de dinheiro (denominadas 

de “aplicações de capital”) não permitem com a necessária segurança concluir que 

tenham correspondência a efectivas entregas de capital, sendo muito provavelmente, 

também, meras renovações das anteriores “aplicações”, compostas pelo capital inicial 

acrescido da capitalização das remunerações prometidas, uma vez que sempre que o 

investidor deixava de receber as remunerações prometidas era emitida uma nova 
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declaração, na qual se considerava como capital investido, o a esse título inicialmente 

entregue acrescido da prometida remuneração que o investidor deixara de receber para 

reinvestir, e sobre este novo investimento recaía nova prometida remuneração. 

 

Assim sucedeu com MM, RRR, OOO e outros conforme declarações dos 

mesmos nas respectivas sessões do julgamento. 

 

Quarta observação: 

 

O procedimento descrito nos artigos 782º a 784º da acusação repetir-se-á em 

relação a vários investidores e sempre de acordo com a necessidade de BB 

realizar dinheiro urgente, ou obter liquidez, pelo que se incluirá na matéria não 

provada que “a diferença de verbas ou montantes resultasse do não recebimento 

de parte do capital inicial investido e dos rendimentos dos investidores não 

recebidos, valores que foram sendo incorporados nas aplicações seguintes” 

(conforme artigo 782º da acusação), na medida em que tais rendimentos não têm 

caracter de juros de investimentos, que não existiam, em aplicações financeiras 

que também não existiam. 

 

Estes considerandos terão como consequência uma determinação dos montantes 

em movimento ao longo do tempo, diversa do que constava na acusação, pelo que o 

resultado final é também diverso do que da acusação constava. 

 

Após conversações por invocadas dificuldades de BB chegaram os dois a acordo 

em Junho de 2005 e aceitaram que o valor em dívida era de 520 mil euros relativo ao 

capital e remuneração, conforme declaração em que o reconhecimento das assinaturas 

foi feito por P...D... como advogado, e BB passou um cheque sobre a ... Sintra para 

pagamento integral daquela quantia, com data de 30 de Outubro de 2005. 

 

Este cheque não foi apresentado a pagamento porque entretanto chegaram 

a acordo que o mesmo só poderia ter lugar a 15 de Dezembro de 2005, pelo que 
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foi passado um novo para esta data, e apresentado a pagamento na ... Sintra foi 

devolvido por extraviado. 

 

MM está prejudicado na parcela que do montante de 520.000,00 € - reconhecido 

naquele acordo - corresponde a quantia ou quantias entregues como entradas para 

aplicações financeiras. 

  

O investimento de MM teve “algumas particularidades também originais dignas 

de fazer inveja aos outros investidores”. 

 

MM era conhecido de RR que o convenceu,  desde data anterior a 14 de Maio de 

1998 (em data anterior à que constava do artigo 778º, pelos motivos expostos nas 

observações supra) a entregar-lhe quantias monetárias para realização de “aplicações 

financeiras”, a troco do pagamento de uma rentabilidade prometida que poderia atingir 

os 35%, e que tais aplicações financeiras seriam intermediadas por BB, através da 

“Société Financière …” na Suiça, via “private banking” do Banco ..., e elaboravam 

umas folhas com os cálculos do investimento nas “aplicações” de MM, nas quais 

ficcionavam os valores a pagar como estando indexados aos valores de fecho do 

Dow Jones 65. 

 

Assim, na declaração, datada de 15 de Novembro de 2004, BB prometia um 

“Extra-Round” de 7.500,00 € caso o Dow Jones de 15 de Maio de 2005 fosse 

superior a 10.300 pontos, conforme fls 44 e 45 do Apenso 18 B). 

 

Esta “indexação aos valores de fecho do Dow Jones” constitui uma verdadeira 

“especialidade” de fazer inveja aos outros investidores, não fora o seu resultado ser o 

mesmo, e revela uma “elasticidade da oferta” e a capacidade de improviso e 

convencimento de BB no propósito de obter entregas de dinheiro com destino a ser 

investidas em “aplicações financeiras“ inexistentes. 

 

                                                           
65

 (Fls. 44 e 45 do Apenso 18 B) 
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Das declarações de MM (na sessão de 16 de novembro de 2011) resultaria ainda 

a confirmação da relação de estreiteza de relações entre BB e os funcionários da ... 

Sintra, TTTTTT e UUUUUU, com realce para a cumplicidade deste último quanto à já 

referida substituição do cheque, com data de 30 de Outubro de 2005, no valor de € 

520.000,00, pelo de igual valor, com data de 15 de Dezembro de 2005, e que seria 

novamente recusado a pagamento por ser declarado “extraviado”, tal como acontecera 

com o cheque anterior. 

 

As transferências de 100 mil euros cada, de 28 de Agosto de 2005 e de 21 de 

Outubro de 2005, da sua conta na ... Sintra para a conta de RR foram feitas por 

UUUUUU, conforme MM (na sessão de 16 de novembro de 2011). 

 

103. 

Relativamente ao investidor RRR, a matéria apurada nos artigos 804º a 811º 

resultou essencialmente do exame de cada um dos documentos, nos mesmos descritos 

e respectivas notas de rodapé, conjugadamente com os exames das contas bancárias 

constantes dos relatórios periciais elaborados por M… V… e G… R…, Peritas 

Forenses do Departamento de Perícia Financeira e Contabilística e da tomada de 

declarações a RRR coincidentes com as prestadas por VVVVVV. 

 

Das declarações de RRR (sessão de 16 de Novembro de 2011) resultou a 

confirmação do conhecimento dos investimentos em “aplicações financeiras” através 

de VVVVVV, coincidente com as declarações deste (sessão de 12 de Outubro de 

2011), a evolução das versões apresentadas por RR e BB, inicialmente como aplicado 

através do pai de RR, depois como feitas por BB, cuja mulher era “juíza”, conforme 

lhe foi dito por RR, e finalmente que o dinheiro seria aplicado pela V… F… em 

acções na Bolsa e posteriormente na Universidade. 

 

Convencido do sucesso do investimento deixou de receber as remunerações 

prometidas, passando a “reinvesti-las”, até que foi chamado por HH que lhe disse que 

apenas seria pago o capital investido. 
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RRR foi prejudicado em 150.000,00 €, tendo posteriormente recebido 

75.000,00 € em prestações após acordo de pagamento com HH, o qual não foi 

integralmente cumprido, ficando assim prejudicado em 75.000.00 €. 

 

104. 

Relativamente ao investidor VVV, a matéria apurada nos artigos 812º a 825º 

resultou essencialmente do exame de cada um dos documentos, nos mesmos descritos 

e respectivas notas de rodapé, conjugadamente com os exames das contas bancárias 

constantes dos relatórios periciais elaborados por M… V… e G… R…, Peritas 

Forenses do Departamento de Perícia Financeira e Contabilística e tomada de 

declarações a VVV. 

 

Das declarações de VVV (sessão de 25 de Janeiro de 2011) resultou a 

confirmação de que o conhecimento com RR ocorreu quando vendeu um apartamento 

em Belém, Lisboa, a este último, tendo posteriormente decidido investir, porque lhe 

foi dito que lhe era garantido um rendimento muito superior ao que podia obter em 

qualquer banco. 

 

O primeiro investimento foi tratado exclusivamente com RR, só tendo entrado 

nos investimentos com BB, via V...F..., posteriormente, “estando convencido que se 

tratava de investimentos garantidos porque seriam feitos no Banco ... Investimentos”. 

 

Os cheques com data de 15 de Outubro de 2005 foram devolvidos porque 

tinham sido dados como extraviados, tendo sido posteriormente contactado por 

HH tendo-lhe sido proposto acordo de pagamento relativo apenas ao capital 

investido, tendo a partir daí recebido pequenos cheques em nome de uma 

senhora, - o que corresponde aos documentos relativos aos pagamentos 

efectuados com cheques de BBB. 

 

Declarou não ter ficado com prejuízo. 
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Relativamente às quantias entregues a título de investimentos em “aplicações 

financeiras” e ao recebimento das remunerações prometidas a que se refere o artigo 

815º da acusação, verificou-se que a acusação fizera uma errada interpretação dos 

mapas constante do Relatório Pericial, quando incluiu os cheques datados de 3 de 

Novembro de 1997 e de 14 de Novembro de 2000, no valor total de 195.665,16 euros 

emitidos por RR a favor de VVV, no âmbito das relações das aplicações financeiras, 

porque tais recebimentos ocorreram muito antes do começo das aplicações as quais 

ocorreram entre 7 de Dezembro dee 2000 e 7 de Outubro de 2003, não podendo haver 

recebimentos antes das datas das aplicações. 

 

A explicação é pois simples, resultando do que consta do artigo 812º, tais 

entregas de RR ocorreram por conta da compra do apartamento em Belém, Lisboa, a 

VVV. 

 

Daqui resultou que alteração das datas reportadas aos recebimentos 

ocorridos no âmbito das relações das aplicações financeiras, que ocorreram entre 

18 de Dezembro de 2001 e 2 de Março de 2007 data do último cheque de BBB, 

tendo VVV recebido 243.308,77 euros dos 249.639,79 euros que investira, 

declarando-se satisfeito com tais entregas e nada mais desejando. 

 

105. 

Relativamente ao investidor SSS, a matéria apurada nos artigos 826º a 837º 

resultou essencialmente do exame de cada um dos documentos, nos mesmos descritos 

e respectivas notas de rodapé, conjugadamente com os exames das contas bancárias 

constantes dos relatórios periciais elaborados por M… V… e G… R…, Peritas 

Forenses do Departamento de Perícia Financeira e Contabilística e da tomada de 

declarações a SSS. 

 

Das declarações de SSS (sessão de 21 de Novembro de 2011) resultou a 

descrição como começou a fazer os investimentos em aplicações financeiras através de 

RR, depois para BB e V… F…. Também a este ofendido BB pediu a substituição do 

cheque com data de 15 de Outubro de 2005, o qual foi efectivamente substituído por 
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um cheque da ... Sintra datado de 15 de Dezembro de 2005, que apresentado a 

pagamento foi devolvido por ter sido declarado extraviado. 

 

Do exame do relatório pericial e dos cheques resultou alteração das datas que 

constam do artigo 829º da acusação, pelas datas em que se apuraram os pagamentos ao 

ofendido, incluindo-se os cheques de BBB até 9 de Fevereiro de 2007, do que resultou 

apurar-se ter ficado prejudicado em 10.000,00 euros. 

 

Os artigos 835º e 836º da acusação trocaram de ordem de acordo com a 

cronologia dos factos descritos nos mesmos. 

 

106º 

Relativamente ao investidor TTT, a matéria apurada nos artigos 838º a 843º 

resultou essencialmente do exame de cada um dos documentos, nos mesmos descritos 

e respectivas notas de rodapé, conjugadamente com os exames das contas bancárias 

constantes dos relatórios periciais elaborados por M… V… e G… R…, Peritas 

Forenses do Departamento de Perícia Financeira e Contabilística. 

 

Relativamente às quantias entregues por este ofendido apurou-se que mais uma 

entrada de 25 mil euros entregues em dinheiro em 15 de Dezembro de 2003, a que não 

é estranho o facto de se tratar de um construtor civil. 

 

Por se tratar de uma entrega em dinheiro escapou à análise da perícia, mas da sua 

existência não restam dúvidas face ao conteúdo do documento, manuscrito pela 

arguida, constante de fls. 95 do Apenso 10-G, resultante da busca domiciliária a BB 

em Santo Estevão (e quando apenas este aí vivia). 

Igual documento foi apreendido na busca à I… – fls. 247 e 248 do Apenso 31-M 

(escritório de HH). 

 

O mesmo documento refere uma entrega a TTT no valor de 35.000,00 euros na 

mesma data da entrega dos 25.000,00 euros em dinheiro (15 de Dezembro de 2003). 
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Tais movimentos refletem-se num prejuízo final inferior ao indicado na 

acusação, que ficou assim concretamente determinado em € 87.500,00. 

 

Os artigos 841º e 842º da acusação trocaram de ordem de acordo com a 

cronologia dos factos descritos nos mesmos. 

 

Relativamente a este ofendido verificou-se também uma troca de cheques 

com emissão de novos cheques para 15 de Dezembro de 2005, tendo sido 

recusados a pagamento por terem sido declarados extraviados. 

 

107. 

Relativamente ao investidor OO, a matéria apurada nos artigos 844º a 856º 

resultou essencialmente do exame de cada um dos documentos, nos mesmos descritos 

e respectivas notas de rodapé, conjugadamente com os exames das contas bancárias 

constantes dos relatórios periciais elaborados por M… V… e G… R…, Peritas 

Forenses do Departamento de Perícia Financeira e Contabilística e da tomada de 

declarações a OO. 

 

Das declarações de OO (sessão de 21 de Novembro de 2011) resultou a 

descrição da forma como tomou conhecimento dos investimentos de aplicações 

financeiras através de RR, passando a fazê-lo depois através de BB e da V… F… em 

nome da qual eram passadas as declarações assinadas por BB, tendo o último cheque  

sido recusado a pagamento em 17 de Fevereiro de 2006, do que resultou o prejuízo de 

87.500,00 euros. 

 

108. 

Relativamente ao investidor OOO, a matéria apurada nos artigos 857º a 876º 

resultou essencialmente do exame de cada um dos documentos, nos mesmos descritos 

e respectivas notas de rodapé, conjugadamente com os exames das contas bancárias 

constantes dos relatórios periciais elaborados por M… V… e G… R…, Peritas 

Forenses do Departamento de Perícia Financeira e Contabilística e na tomada de 

declarações a OOO. 
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Das declarações de OOO (sessão de 22 de Novembro de 2011) resultou a 

descrição como começou os investimentos em aplicações financeiras do que BB dizia 

serem efectuadas no ... numa denominada “operação Monique”. 

 

As declarações de OOO demonstraram-se “medidas” e prestadas de modo muito 

ponderado e rflectido no que respeitava à participação de RR no âmbito dos 

investimentos em aplicações financeiras, procurando fazer crer que todos os contactos 

nesse domínio foram estabelecidos unicamente com BB, e a que RR seria alheio e 

nunca interveniente, a que não será estranho o facto de serem respectivamente casados 

com as irmãs ... e ..., e surge contrariado pelos restantes depoimentos dos ofendidos, 

como até da própria irmã de RR, NN. 

 

Do exame dos cheques e declarações referidos nos quadros, artigos 857º a 876º e 

respectivas notas de rodapé resulta que este ofendido em vez de receber as 

prometidas rentabilidades decisiu reinvesti-las, o que reflectiu nas declarações, pelo 

que não correspondem a capital efectivamente investido, nem a juros, nos termos já 

expostos supra, porque a natureza ilícita do negócio os não permite. 

 

Um esclarecimento mais. 

A acusação fez uma errada interpretação do Relatório Pericial do que resultou a 

duplicação da consideração do montante de 300.000,00 euros referidos no artigo 861º 

da matéria provada, denominada “aplicação pontual”, relativa às quantias entregues a 

7 e 8 de Outubro de 2004, que o investidor decidiu reinvestir. 

A duplicação resulta da sua inclusão no quadro do artigo 860º da matéria 

provada, como se correspondesse a nova efectiva entrega de mais capital investido, 

quando na verdade se tratava do mesmo capital já entregue e decidido reinvestir.  

  

Destes factos resulta a correcção efectuada relativa aos montantes parciais e 

globais descritos nos artigos 860º e 869º, e no apuramento do prejuízo final 

(412.500,00 euros). 
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109. 

Relativamente à investidora NN e seu marido F…H…S…, a matéria apurada nos 

artigos 877º a 885º resultou essencialmente do exame de cada um dos documentos, nos 

mesmos descritos e respectivas notas de rodapé, conjugadamente com os exames das 

contas bancárias constantes dos relatórios periciais elaborados por M… V… e G… 

R…, Peritas Forenses do Departamento de Perícia Financeira e Contabilística e das 

declarações de NN e marido, F… S…. 

 

Das declarações de NN (sessão de 22 de Novembro de 2011) e de H… S… 

(sessão de 22 de Novembro de 2011) resultou que os investimentos em aplicações 

financeiras ocorreu por proposta de RR, irmão de NN. 

 

Como particularidade merecedora de destaque do depoimento de NN resulta que 

quando da emissão do cheque emitido para pagamento a 15 de Dezembro de 2005, e 

que seria igualmente declarado extraviado e por esse motivo não teve pagamento, RR 

disse a NN que esta estaria “por sua conta”, o que coincide com a total ruptura de 

relações nesse tempo ocorrida entre BB e RR, a que adiante voltaremos. 

 

Também reflexo de que os investimentos em aplicações financeiras ocorriam no 

âmbito da relação entre BB e RR (que os documentos bancários bem melhor 

reflectem), é o episódio descrito sobre a discussão havida no dia 19 de Dezembro de 

2005, durante a qual BB disse que só pagava o que lhe devia - os anteriormente 

acordados € 587.500,00, que BB reconhecia como devidos - depois de falar com RR. 

 

Para fazer os investimentos em aplicações financeiras o casal vendeu o 

património que tinha – duas lojas em Entrecampos, Lisboa, e na Damaia, Amadora – 

tendo ficado em muito difícil situação económica, o que teve repercusões no estado de 

saúde de ambos ficando deprimidos. 

 

Os totais dos quadros indicados no artigo 880º reflectem apenas os cheques 

depositados nas contas de BB e RR com origem nas contas de NN e F…S… e 
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movimentos inversos, até ao reconhecimento por BB de serem devidos € 

587.500,00. 

 

110. 

Relativamente ao investidor NNN, a matéria apurada nos artigos 899º a 909º 

resultou essencialmente do exame de cada um dos documentos, nos mesmos descritos 

e respectivas notas de rodapé, conjugadamente com os exames das contas bancárias 

constantes dos relatórios periciais elaborados por M… V… e G… R…, Peritas 

Forenses do Departamento de Perícia Financeira e Contabilística e das declarações de 

NNN e de NNN, corroboradas pelas declarações escritas do Dr. GG, actual Ministro 

da Educação da República de .... 

 

Das declarações do Dr NNN (sessão de 10 de Janeiro de 2012) resultou a forma 

como quando Ministro da Educação da República de ... tomou conhecimento através 

de J…O…, também investidor nas “aplicações financeiras”, da actividade 

desenvolvida em parceria por BB e RR neste domínio, e paralelamente ao assunto 

principal que era o da criação de uma universidade em .... 

 

Assim os assuntos da universidade decorriam ao mesmo tempo que os 

investimentos em aplicações financeiras e, inicialmente, BB dava uma imagem que se 

veria com o tempo não corresponder às expectativas que criava para todo o grupo de 

investirores ...nos ligados ao projecto da universidade ou aos investimentos em 

“aplicações financeiras” – aliás como é reflectido na já supra abordada acta de reunião 

de sócios da CC e da …, de 24 de Setembro de 2005, datada de 26 de Setembro de 

2005, a fls. 19064 a 19066, onde se referem no ponto 1. os dois milhões de euros em 

dívida no Ambito dos negócios da “acções” da CC e no ponto 5. setenta e cinco mil 

euros devidos no âmbito das “aplicações financeiras”, (que não existiam, nem umas 

nem outras). 

 

Da parte de BB veio a verificar o sucessivo incumprimento de todos os 

compromissos e promessas lado a lado com a ostentação de um modo de vida “muito 

acima das suas capacidades” enquanto a universidade se debatia com inúmeras 
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dificuldades, como a falta de pagamentos de salários aos professores ( com seis meses 

ou mesmo até um ano de salários em atraso), ao fisco, e outros. 

 

No que respeita às prometidas rentabilidades apurou-se o prejuízo certo e 

determinado de 488.975,20 euros. 

 

111. 

Relativamente ao investidor Dr GG, actual Ministro da Educação da República 

de ... a matéria apurada nos artigos 910º a 915º resultou essencialmente do exame de 

cada um dos documentos, nos mesmos descritos e respectivas notas de rodapé, 

conjugadamente com os exames das contas bancárias constantes dos relatórios 

periciais elaborados por M… V… e G… R…, Peritas Forenses do Departamento de 

Perícia Financeira e Contabilística e das declarações de GG, coincidentes em grande 

parte com as do Dr. NNN, Ministro da Educação de ... à data dos factos (sessão de 10 

de Janeiro de 2012) e também com as declarações de NNN (sessão de 11 de Janeiro de 

2012). 

 

Das declarações deste investidor, produzidas por escrito, enquanto Ministro da 

Educação da República de ..., e datadas de 27 de Fevereiro de 2012, constantes de fls. , 

revelam o conhecimento travado com BB e RR também no âmbito do projecto 

académico de criação de uma universidade em ..., surgindo paralelamente a proposta 

de investimentos em “aplicações financeiras” com rentabilidade prometida de 30 %. 

Resultou ainda a confirmação das entregas que efectuou quer a título de 

investimentos em aplicações financeiras, quer a título de investimentos para a criação 

do projecto académico de criação da Universidade. 

 

O prejuízo determinado de 190.000,00 euros resulta apenas dos 

investimentos em aplicações financeiras, que perfazem 250.000,00 euros e dos 

quais se descontaram 60.000,00 euros que GG recebeu a título de rentabilidades 

prometidas. 
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Neste âmbito não foram considerados os 250.000,00 euros que GG entregou a 

BB porque tal entrega foi feita a título de subscrição do projecto universitário UniA 

(Universidade Independente de ...). 

 

Também nesta sede não foi considerado o prejuízo decorrente do pagamento de 

804.787,97 euros, que RR declarou ter feito à T… D…(conforme Acta nº 3 da DEA) e 

que mais tarde se confirmou não corresponder à verdade. 

 

112. 

Relativamente a III apurou-se um processo de obtenção de financiamentos 

através de empréstimos bancários concedidos pela ... Sintra cujo resultado reverteu 

para BB e RR. 

 

Das declações de III (sessão de 28 de Fevereiro de 2012) resultou a descrição 

como foi trabalhar para a universidade em 2004, sendo iniciamente responsável pelo 

parque de estacionamento, e depois motorista de BB. Assim, em 2004 BB propôs-lhe a 

entrega de quantia monetária para uma “aplicação financeira” com elevada 

rentabilidade. Perante a FALta de liquidez para o poder fazer, BB propôs-lhe a 

contracção de empréstimos, ao que acedeu. 

 

Para esse efeito foram contraídos 4 (quatro) empréstimos, como confirmou, 

tendo contudo achado estranho que como tivesse sido feita uma primeira avaliação à 

casa em 200 mil euros, valor que achou normal, foi contudo feita uma segunda 

avaliação em “meio milhão de euros”, (o que só se pode compreender através do já 

descrito relacionamento de BB e RR com TTTTTT e UUUUUU) – como resulta do 

exame dos documentos descritos nos artigos 886º a 898º e respectivas notas de rodapé, 

conjugadamente com os exames das contas bancárias constantes dos relatórios 

periciais elaborados por M… V… e G… R…, Peritas Forenses do Departamento de 

Perícia Financeira e Contabilística: 

  

1º Em 22 de Janeiro de 2004, o empréstimo nº  ..., agência Sintra Litoral, no 

montante de 250.000,00 €, transferido no mesmo dia pelo cheque nº … para a conta 
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bancária de BB no ... (Conta nº ... – como resulta da resposta supra ao artº 281º da 

acusação). 

 

2º Em 27 de Fevereiro de 2004 o empréstimo nº ..., agência Sintra Litoral, no 

valor de 225.000,00 €, que se destinou a liquidar o empréstimo anterior (juntamente 

com outras verbas). 

 

Este empréstimo foi liquidado através de uma entrada de igual valor proveniente 

da conta nº … do ..., titulada por III, conta esta que para o efeito tinha sido 

provisionada com depósito de igual montante proveniente da conta nº ... da ..., titulada 

por DDD (como resulta da resposta supra ao artº 293º). 

 

3º Em 24 de Junho de 2004 o empréstimo nº  ..., no valor de 60.000,00 €, que se 

destinou a regularizar um saldo negativo existente na conta, empréstimo que foi 

liquidado integralmente em prestações. 

 

4º Em 31 de Dezembro de 2004, o empréstimo nº  ..., no valor de 500.000,00 €, 

garantido pela hipoteca de casa de III. 

 

Este empréstimo destinou-se a regularizar o saldo negativo de 141.906,71 €, que 

teve origem no cheque nº … emitido em 11 de Outubro de 2004, no valor de 

140.000,00 €, creditado na conta nº … .../Sintra de RR (conforme resposta supra ao 

artº 305º da acusação); e a permitir a emissão do cheque nº …, emitido na mesma data 

(31 de Dezembro de 2004) no montante de 300.000,00 € cujo beneficiário foi RR por 

crédito na referida conta deste. 

 

Entre 22 de Janeiro de 2004 e 31 de Maio de 2005 os movimentos bancários com 

saídas da conta de III, nº  ..., para contas bancárias de RR e BB foram de 444.750,00 

euros e de 250.000,00 euros, respectivamente. 

 

Entre 23 de Janeiro de 2004 e Outubro de 2005 os movimentos bancários com 

saída das contas tituladas por RR, BB, BBB, XXX e V…F…, e entradas na conta de 
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III e de títulos por este levantados ao balcão, perfizeram 358.900,00 euros, dos quais 

200.000,00 euros se destinaram a Hall, Investimentos Imobiliários. 

 

Para a contracção do empréstimo de 500.000,00 €, a .../Sintra exigiu como 

garantia a hipoteca do imóvel onde reside e a entrega de uma livrança, sendo BB seu 

fiador. 

 

Como contrapartida receberia de BB o valor mensal de 2.000,00 € e que BB 

pagaria o empréstimo.  

 

Do montante recebido emitiu dois cheques, a favor do seu irmão RR, no valor de 

300.000,00 € e 140.000,00 €, - como se comprova no Relatório Pericial - o que fez a 

mando de BB. 

 

Desse empréstimo BB só liquidou as três primeiras prestações. 

 

III ficou prejudicado em 587.230,24 € que se encontravam em dívida ao 

banco em 15 de Dezembro de 2005, sendo um dos clientes do “grupo de risco” da 

... Sintra dos quais foram pedidos elementos pela Troika - A...M...P...D...dos S..., 

da ... Sintra, (sessão de 18 de Outubro de 2011). 

 

Do que fica descrito resulta que o processo de obtenção de liquidez ou 

financiamentos bancários através da manipulação do motorista III ocorreu de modo 

muito diverso do dos restantes investidores em inexistentes aplicações financeiras, o 

que ditou o seu tratamento em separado daqueles. 

 

113. 

Aqui chegados, e retomando a análise da situação económica de BB e da CC 

antes dos negócios com os ...nos, recordando que desde Abril de 2004 (artigo 270º da 

acusação) BB e a CC começaram a ver cheques seus recusados a pagamento por 

FALta de provisão, e que nos primeiros meses de 2005 BB andava a procurar um 

investidor para obter um milhão de euros, circunstância em que o correu o negócio da 
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A…, pelo qual BB e RR prometiam um lucro a uma distância de 5 ou 6 anos através 

de uma operação financeira ao custo de um milhão de euros de investimento – 

conforme declarações de VVVVVV (sessão de 19 de Dezembro de 2011) – e pelo 

qual RR recebeu 300 mil euros (cheque de T… C… – conforme Relatório Pericial) e 

BB recebeu 704 mil euros (cheque a fls. 7123, do 23º Volume da Certidão do Procº 

nº 140/06 – conforme Relatório Pericial). 

 

114. 

Foi neste contexto que BB, como “presidente” da A…e, na expressão de 

VVVVVV (sessão de 12 de Outubro de 2011) se socorreu de EEE para em 10 de 

Março de 2005 falsificar a assinatura da arguida numa livrança em branco e no 

respectivo pacto de preenchimento (conforme exame forense à letra a fls. 15 a 28 do 

II Volume do Apenso 52), ao mesmo tempo que, na qualidade de administrador único 

da Artline, BB, celebrava uma escritura de compra e venda e mútuo com hipoteca 

sobre o edifício VIP, composto por cave, r/c e primeiro andar, do prédio urbano 

denominado Lote 1, em Linda-a-Pastora, Carnaxide, e obteve assim mais um 

empréstimo da ... Sintra no valor de € 2.500.000,00 (conforme fls. 70105 e 

seguintes, no 23º Volume da Certidão do Procº nº 140/06). 

 

115. 

É finalmente neste contexto que se vai desenrolar, com vários episódios, o 

negócio com o grupo de ...nos que desde 2003 BB conhecia através de PP, empresário 

...no residente em Portugal, também ele investidor nas inexistentes aplicações 

financeiras, sendo o objectivo de tal grupo a construção de um projecto académico que 

inicialmente passava pela criação de uma Universidade em ..., conforme declarações 

do Dr. NNN, Ministro da Educação da República de ... à data dos factos (sessão de 10 

de Janeiro de 2012) NNN (sessão de 11 de Janeiro de 2012), TTTTT (sessão de 15 de 

Novembro de 2011) e depoimento escrito de 27 de Fevereiro de 2006 de Sua 

Excelência, o actual Senhor Ministro da República de ..., Dr  GG. 

 

115.A. 
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Foi no âmbito da construção de tal projecto que no dia 3 de Maio de 2004, BB, 

em representação da “CC” realizou com a “T… D…”, um contrato de empreitada, 

tendo por objecto a execução da “Empreitada de Remodelação e Beneficiação das 

Instalações Escolares, sitas no Bº Morro Bento”, em Luanda, ... 66. 

 

A “T… D…” emitiu e enviou à “CC” facturas, notas de débito , no valor de US 

Dollars 875.527,96, e de € 388,06. 67. 

 

Em data não apurada, mas anterior a Dezembro de 2004, GGGG assinou o 

cheque nº. … da conta da “CC” nº. … do “...”. 

 

Para pagamento das referidas facturas e notas de débito, BB depois de 

preenchido o cheque com os elementos que dele constam, designadamente a data 

de 15 de Outubro de 2005, o montante de € 575.530,05, e a beneficiária “T…D… 

SA”, assinou-o e entregou-o. 

 

Apresentado a pagamento em agência bancária desta cidade, o mesmo foi 

devolvido com a menção de falta de provisão em 19 de Outubro de 2005, 

conforme carimbo aposto no verso 68. 

 

Ao subscrever e abrir mão do mencionado cheque, BB bem sabia que não 

dispunha na sua conta bancária de fundos suficientes para prover ao seu pagamento e 

que, assim, causava dano económico à ofendida. 

 

Com tal conduta BB provocou à ofendida “T… D…” um prejuízo de € 

575.530,05, quantia que ainda não logrou receber apesar de já ter prestado o 

correspondente serviço. 

                                                           
66

 (Fls. 1.443 a 1.452 do V Vol.) 

67
 (Fls. 1.454 a 1.459 do V Vol.) 

68
 (Fls. 1.460 do V Vol.) 
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116. 

O interesse na captação dos investidores ...nos era comum a FFF e BB nas 

qualidades, respectivamente, de Reitor e Vice-Reitor da Universidade 

Independente, e tornava-se ainda mais importantes face ao abandono da “E… – 

Gestão de Estabelecimentos de Ensino SA” entidade instituidora do IPAM – 

Instituto Português de Administração e Marketing, com a qual tinha havido um 

projecto de troca de participações sociais com a CC, num projecto de 

consolidação de ambas no mercado. 

 

117. 

Na sequência de várias reuniões da CC e a Ensigest/IPAM com vista à planeada 

concentração de capitais, através da troca de participações, em 13 de Dezembro de 

2004, foram designados membro da Direcção para o período de 2004/2007, e com 

registo efectuado a 15 de Abril de 2005, […], sendo os dois primeiros indicados pelo 

IPAM – cfr a Acta nº 32 do Conselho Geral a fls. 13 e 14 do Apenso 10-H e fls. 239, 

2421, 222, 243, e 224 do Apenso 3-A. 

 

 Porém como a situação financeira não correspondia à informação prestada 

pela CC o acordo foi cancelado e todos se demitiram a 29 de Julho de 2005, cfr. fls 42 

a 109 do Apenso 31-I. 

 

118. 

Vejamos o que levou ao cancelamento do acordo à luz da perspectiva da 

Ensigest/IPAM. 

 

Segundo PPPPP (sessão de 25 de Janeiro de 2012), e ainda, mais 

expressivamente, QQQQQ (sessão de 25 de Janeiro de 2012) os valores previstos não 

eram coincidentes com a realidade encontrada, desde logo porque os valores das 

dívidas não se encontravam registados nos balanços da sociedade. 

As receitas não correspondiam ao número de alunos e as projecções do 

número dec alunos não correspondia ao número real. 
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As dívidas aos professores externos ascendia a 800 mil euros e só ao Banco 

... mais de 2 milhões de euros. 

 

Paralelamente a este estado da contabilidade QQQQQ verificou que FFF 

contruíra uma piscina na Moita (Quinta do Palheirão) e pagava as prestações 

bancárias da casa do filho HHH com dinheiros da CC, BB ordenava à 

contabilidade da CC que procedesse ao pagamento de uma mensalidade ao 

presidente da associação de estudantes, e RR debitava as despesas de deslocações 

a ..., tendo a Agência de Viagens … cancelado o crédito à Uni. 

Todas estas “mordomias”, na expressão do próprio QQQQQ (sessão de 25 de 

Janeiro de 2012), eram suportadas pela CC/Uni. 

 

119. 

Face ao abandono da Ensigest/IPAM, era óbvia a necessidade de nova 

parceria, de modo a manter o apurado modo de vida encobrindo sempre a real 

situação económica da CC. 

 

Os contactos de BB, RR e FFF com os ...nos tinham-se intensificado desde 

meados de 2004, num projecto de construção em ... de uma universidade congénere da 

Uni portuguesa. 

 

BB, em reunião do Conselho Geral da CC deu conta dos contactos que efectuou 

com os representantes da DEA – Desenvolvimento do Ensino Superior de ..., bem 

como dos projectos a partilhar com essa entidade, o que foi aprovado por unanimidade 

69. 

 

Neste contexto, BB, FFF e RR encetaram negociações para tal que culminaram 

com a criação da “UNIA – Universidade Independente de ...”, cuja entidade 

instituidora foi a DEA – Desenvolvimento do Ensino Superior de ..., o que aconteceu 
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em Junho de 2004, a qual contou com o apoio organizacional e académico da UNI 

Portuguesa. 

 

Com o desenrolar desses contactos, perspectivaram, também, a possibilidade 

daqueles investirem na UNI Portuguesa, através de uma parceria, face à resolução dos 

acordos com o IPAM e falta de expectativas de encontrarem outros parceiros dispostos 

a sanear, através da injecção de dinheiro, o passivo da “CC” e, por essa via, 

consideraram encontrar mais uma forma de obterem quantias monetárias a integrar nos 

respectivos patrimónios. 

 

Tanto assim, que durante o ano de 2004, o grupo dos ...nos injectou quantias 

monetárias na CC, no total de € 668.135,95. 

 

Assim: 

 

- € 50.000,00 (…); 

- € 249.897,83 (…); 

- € 50.511,82 (…, Lda) 70; 

- € 198.968,75 (…) 71; 

- € 118.757,55 (DEA – Desenvolvimento do Ensino Superior de ...).   

 

120. 

Para isso, BB e RR quiseram mostrar uma dimensão financeira que a “CC” não 

tinha e, concomitantemente, passarem a informação de serem os accionistas 

maioritários da referida sociedade. 

 

120.A. 
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Para o efeito BB e RR, com o conhecimento e consentimento de FFF, 

ficcionaram um aumento de capital da “CC” de € 5.000.000,00 para € 

7.500.000,00. 

 

120.B. 

Para a criação de uma imagem de si mesmos e da prosperidade e saúde 

financeira da CC, a apresentar aos novos investidores BB e RR, criaram um conjunto 

de documentos pelos quais se fariam passar por sócios maioritários detentores de 

inúmeras acções (títulos representativos de participações sociais) da CC/Uni, e com a 

sua venda obterem elevadas quantias em dinheiro. 

 

120.B. 

Assim, em 23 de Fevereiro de 2005, mas com a data original de 24 de Outubro 

de 2004, RR disse-se dono de 800 mil acções que vendeu a BB. 

 

Para formalização dessa aquisição, elaboraram e subscreveram um contrato de 

Compra e Venda de Acções, segundo o qual, RR, na qualidade de 1º. Outorgante e 

BB, na qualidade de 2º Outorgante declararam ter havido um aumento de capital da 

“CC” que passou de € 5.000.000,00 para € 7.500.000,00, registado na Conservatória 

do Registo Comercial sob o nº. 04200/930329. 

 

RR disse ser titular de uma participação social correspondente a € 2.250.000,00 e 

ter subscrito e realizado (na altura, do dito aumento de capital) mais € 1.750.000,00, 

sendo consequentemente detentor de 800.000 Acções. 

 

E RR disse vender a BB as 800.000 Acções pelo seu valor nominal de € 

4.000.000,00. 

 

BB, por seu turno, comprometia-se a pagar o preço no prazo de cinco anos, 

podendo renovar-se por mais cinco anos, prestando, entretanto, garantia bancária. 72 
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Na sequência e em complemento desse “contrato”, elaboraram e assinaram no 

mesmo dia uma declaração avulsa 73 da qual consta que BB assinava e entregava a RR: 

 

- o cheque nº. … do ... no valor de € 4.000.000,00 74 que, conforme consta da 

mesma declaração seria posteriormente substituído pela referida garantia. 

- o cheque com o nº. … do ... no valor de € 500.000,00, para cumprimento de 

responsabilidades adicionais que seria trocado contra transferência no mesmo valor. 

 

121. 

Ambos sabiam que estes documentos não tinham qualquer concordância 

com a realidade pois, por um lado, esse aumento de capital para € 7.500.000,00 

nunca se realizou e, por outro, RR nunca possuiu a percentagem de capital social 

de que se dizia dono e não podia vender 800.000 acções, que não tinha nem nunca 

teve, pelo montante de € 4.000.000,00. 

 

122. 

Com data de 14 de Junho de 2005, elaboraram e subscreveram uma declaração, 

segundo a qual BB dizia ter recebido de RR várias verbas por empréstimo no montante 

total de € 2.000.000,00. 

 

BB comprometia-se a pagar a quantia total recebida de empréstimo no dia 15 de 

Dezembro de 2005 e garantia o pagamento através de garantia bancária de 14 de 

Junho de 2005 do “... Investimento”. 75 

 

123. 
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Com data de 5 de Julho de 2005, elaboraram e subscreveram uma outra 

declaração, segundo a qual BB dizia ter recebido de RR várias verbas por empréstimo 

no montante total de € 2.000.000,00. 

 

BB comprometia-se a pagar a quantia total recebida de empréstimo através do 

cheque nº. … 76, conta nº. … da ..., datado de 30 de Outubro de 2005, o qual só poderá 

ser apresentado a pagamento nessa data 77. 

 

BB e RR elaboraram e subscreveram uma declaração, datada de 18 de Julho de 

2005, segundo a qual BB pagaria a quantia de € 2.000.000,00 em duas prestações: 

 

a) A primeira no valor de € 500.000,00 no dia 15 de Setembro de 2005, através 

do cheque nº. … da …; 

b) A segunda no valor de € 1.500.000,00 no dia 30 de Outubro de 2005, através 

do cheque nº. … da CAMS. 

 

Para garantia BB deu como penhor a RR uma cautela representativa das 

Acções nºs. 450.001 a 675.000 (Total – 224.999 Acções) da sua titularidade, 

correspondente a 22,5% do capital social de € 5.000.000 milhões da CC, ou seja, 

225.000 acções no valor total de € 1.125.000,00 78. 

 

Quanto à posição accionista de RR, este nunca adquiriu uma participação social 

na “CC” correspondente à participação que nos supra aludidos contratos se arrogava 79. 

 

124. 

Malgrado essa participação de RR no capital social da “CC” nunca ter 

ultrapassado a referida percentagem e, não obstante RR ter vendido mais do que a 
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participação social que detinha na “CC” a BB, conforme contrato de 24 de Outubro de 

2004, posteriormente datado de 23 de Fevereiro de 2005, que ambos subscreveram, e 

sem estarem esgotados os prazos para o respectivo cumprimento, vendeu a mesma 

participação social. 

 

124.A. 

Assim, em Agosto de 2005, RR efectuou uma deslocação a ... e negociou com o 

denominado grupo dos ...nos representantes da DEA - Desenvolvimento do Ensino de 

..., representado por, NNN e NNN, a venda da sua participação social naquela 

sociedade. 

 

Mais uma vez, invocou e fez constar dos contratos que realizou com eles o 

aumento de capital da “CC” que passou de € 5.000.000,00 para € 7.500.000,00, 

registado na Conservatória do Registo Comercial sob o nº. 04200/930329 e dizia ser 

dono de 800.000 acções que nunca possuiu. 

 

Para formalização dessa aquisição, elaboraram e subscreveram um contrato de 

Compra e Venda de Acções, segundo o qual : 80 

 

“RR declarou ter havido um aumento de capital da “CC” que passou de € 

5.000.000,00 para 7.500.000,00, registado na Conservatória do Registo Comercial sob 

o nº. 04200/930329; 

 

E disse ser titular de uma participação social correspondente a € 2.250.000,00 e 

ter subscrito e realizado (na altura, do dito aumento de capital) mais € 1.750.000,00, 

sendo consequentemente detentor de 800.000 Acções, com o valor nominal unitário de 

€ 5,00; 

 

Ser titular de uma participação de € 4.000.000,00 no capital de € 7.500.000,00 da 

CC, S.A.”.  
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Através deste contrato RR vendeu à DEA – Desenvolvimento do Ensino 

Superior de ..., representada por NNN, 350.000 Acções pelo seu valor nominal de € 

1.750.000,00. 

 

Para formalização dessa aquisição, elaboraram e subscreveram em 2  de 

Setembro de 2005 um contrato de Compra e Venda de Acções, segundo o qual: 81 

 

“RR declarou ter havido um aumento de capital da CC que passou de € 

5.000.000,00 para 7.500.000,00, registado na Conservatória do Registo Comercial sob 

o nº. 04200/930329. 

 

RR disse ter emprestado verbas a BB no valor de € 2.000.000,00, conforme 

declaração de 5 de Julho de 2005 e mais € 2.000.000,00, conforme declaração de 18 

de Julho de 2005, no total de € 4.000.000,00. 

 

124.B. 

Para garantia do cumprimento dessas obrigações aparecia como emitida 

pelo ... uma garantia no valor de € 2.000.000,00 e BB e mulher AA davam como 

penhor uma cautela representativa das Acções nºs. 450.001 a 675.000 da sua 

titularidade, correspondente a 22,5% do capital social de € 5.000.000 milhões da 

“CC”. 

 

Através deste contrato RR declarou alienar a dívida de € 4.000.000,00 bem como 

as referidas garantias (garantia bancária e a cautela representativa das Acções nºs. 

450.001 a 675.000), recebendo de NNN o cheque nº. …do .... 

 

125. 
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Observe-se atentamente que nas declarações de dívida de 5 de Julho de 2005 

e 18 de Julho de 2005 não é feita menção a qualquer garantia bancária, a qual só 

consta da declaração de dívida de 14 de Junho de 2005. 

 

Como dizemos, “para garantia do cumprimento das obrigações (do contrato 

de compra e venda de acções de 2 de Setembro de 2005) aparecia como emitida 

pelo ... uma garantia no valor de € 2.000.000,00, ….” 

 

126. 

E quando dizemos que a garantia aparecia emitida como se tivesse sido emitida 

pelo ..., disso estamos absolutamente certos, pois até temos prova absoluta e pericial 

dos seus autores e de como a mesma garantia foi produzida. 

 

Cumpre aqui observar que neste processo, lado a lado com as garantias 

patrimoniais forjadas oferecidas aos bancos por BB, RR e também FFF, no âmbito 

dos financiamentos por empréstimos bancários, algumas sem conhecimento dos 

proprietários dos imóveis, e outras através da abertura de contas bancárias sem 

conhecimento dos seus titulares, surgem ainda várias garantias bancárias todas 

elas forjadas, o que constitui uma verdadeira “especialidade” reveladora de cada 

vez maior sofisticação de processos assim como um progressivo aumento dos 

montantes em causa num crescimento de “bola de neve”. 

 

127. 

Recordamos que a primeira garantia bancária forjada foi utilizada no 

âmbito do negócio F... (operação de “sale & lease-back” do edíficio da universidade) 

onde entre outras condições figurava a exigência de uma garantia bancária que 

protegesse o F... da FALta de pagamento de rendas pelo período de um ano, no valor 

de € 875.000,00, pelo que BB e RR se socorreram então de TTTTTT e de UUUUUU, 

que a 28 de Janeiro de 2003 a assinaram e fizeram reconhecer as assinaturas, o que 

fizeram sem poderes para tal em representação da ... Sintra, e não sujeitaram à 

apreciação e autorização da direcção, a que estavam obrigados. 
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127.A. 

O episódio só seria conhecido anos mais tarde já em 2007 quando a F... 

pretendeu executar aquela garantia, tendo-se verificado que tal garantia bancáqria não 

se encontrava registada como também era obrigatório para os serviços da ..., 

verificadas as assinaturas de TTTTTT e UUUUUU e confrontados, estes afirmaram 

que as não tinham assinado, tendo sido suspensos logo que foi encontrada a despesa 

interna da ... Sintra dos custos dos reconhecimentos notariais daquelas assinaturas no 

1º Cartório Notarial de Sintra – conforme J...M...M...do N... (sessão de 18 de Outubro 

de 2011 – deste depoimento resultou que as aplicações iniciais da CC ocorrerem na ... 

central, mas após a abertura da conta em Sintra, na mesma data da emissão da FALsa 

garantia bancária de TTTTTT e UUUUUU o tratamento de todas as questões passou a 

ser tratado naquela sede de Sintra, num tratamento privilegiado – o que deve ser 

contextualizado com as já referidas despesas de viagens internacionais de TTTTTT e 

outras, suportadas pela CC) e …, da … (sessão de 18 de Outubro de 2011) – do que 

resultou a corroboração do testemunho de J… N…, quanto ao episódio da negação da 

assinatura por TTTTTT em reunião, agendada na sequência da pretensão da F... 

executar a garantia bancária, que não fora registada e era desconhecida dos serviços da 

... Sintra, a que assistiu. Deste depoimento mais resultou a constatação pelo relatório 

da auditoria externa relativo às contas da ... Sintra de 2003, a denúncia de indícios de 

alerta de gravidade, e do relatório de 2004, a inclusão de BB como “crédito de risco”. 

A situação de RR só em 2006 seria descoberta e passou então a integrar o grupo de 

clientes de risco. 

 

Do reconhecimento das assinaturas de TTTTTT e de UUUUUU, para além do 

documento interno da ... Sintra que comprova o pagamento do custo dos 

reconhecimentos ainda temos prova testemunhal comprovativa – …, do 1º Cartório 

Notarial de Sintra (sessão de 12 de Agosto de 2011) – tendo posteriormente a ... Sintra 

revogado, em 2007, a procuração, cfr fls. 8016, por perda de confiança em TTTTTT e 

UUUUUU, entretanto já suspensos de funções. 

 

127.B. 
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A situação revelada anualmente por auditoria externa à ... Sintra, também 

descrita por C...A...F...A... (já referida sessão de 12 de março de 2012) associada à 

emissão logo em 2003 da garantia bancária forjada às escondidas da direcção, são bem 

demonstrativas da actuação concertada e conivente de TTTTTT e UUUUUU, em 

violação dos seus deveres profissionais a troco das benesses recebidas, numa 

continuada actuação corrompida desde o início. 

 

128. 

Voltando à garantia bancária que RR vendeu a NNN, Ministro da Educação da 

República de ..., representante da DEA – Desenvolvimento do Ensino Superior de ..., 

em 2 de Setembro de 2005, para total esclarecimento e melhor compreensão, vamos 

fazer um recuo no tempo de modo a perceber como chegou às mãos de RR, e como 

este a utilizou até finalmente a vender a NNN. 

 

Para tal vamos examinar o que resulta da prova documental, da prova pericial de 

exame forense à letra e aos documentos, dos documentos referidos nos artigos 1066º a 

1093º e respectivas notas de rodapé, e da prova testemunhal que em seguida se 

descreve. 

 

129. 

Em Novembro de 2004 RR estabeleceu contactos com M…O…M…A…, 

director da Assessoria Jurídica do ..., (sessão de 18 de Outubro de 2011) a quem 

remeteu, via fax, cópia da minuta de uma garantia bancária, datada de 24 de 

Outubro de 2004 emitida pelo “..., S.A”, no valor de € 4.000.000,00 82 - e à qual se 

referia o “contrato” das (inexistentes 800.000) acções que RR “vendera” a BB, nos 

termos já abordados, e cuja data original era a mesma (24 de Outubro de 2004).  
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Depois de analisada, M… A… sugeriu e escreveu em cópia daquela minuta as 

alterações que considerou relevantes para que a mesma fosse aceite pelo “...”, ou seja, 

devendo constar da mesma que fosse “cedível a terceiros” 83. 

 

129.A. 

Em 2005, RR apresentou ao “...” cópia de uma carta da “... Sintra Litoral”, 

datada de 3 de Janeiro do mesmo ano, da qual constava a aprovação de um 

financiamento no montante de € 4.000.000,00, garantido por uma livrança em branco 

subscrita por RR e por uma garantia bancária “on first demand”, prestada pelo 

“...”, no valor de € 4.000.000,00 84. 

    

RR, pretendia, dessa forma, impressionar favoravelmente os funcionários do “...” 

com responsabilidade na aprovação de financiamentos que posteriormente viria a 

solicitar. 

 

Segundo Miguel Alçada (sessão de 17 de Outubro de 2011) RR pretendia 

comprar as instalações da Alvaláxia – Estádio de Alvalade, do SCP - Sportig 

Clube de Portugal, sendo essa a finalidade da pretendida operação, e tendo-lhe 

apresentado BB, o qual se comportava reservadamente quanto aos assuntos não 

académicos, deixando a RR os restantes assuntos. No âmbito da relação estabelecida 

M… A… veio a dar aulas de Direito Bancário na Universidade Independente e por um 

semestre apenas. 

 

O envolvimento de BB na utilização destas garantias bancárias forjadas resulta 

igualmente do depoimento do seu motorista ao tempo dos factos, III (sessão de 28 de 

Fevereiro de 2012), que descreveu as “várias idas de BB ao ... na (Avenida)… para 

arranjar a garantia bancária”, e alegando BB que obtivera a desejada garantia bancária 

para festejar foram jantar e seguidamente para vários bares nocturnos, numa 

convivência habitual entre os dois, motorista e patrão, da qual, além da relação de 
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confiança, demonstrada no caso dos empréstimos pedidos à ... Sintra em nome de III 

que reverteram para BB e RR, ainda resultaram outros exemplos de desregradas 

grosseiras inconfidências e de indescritíveis intimidades do âmbito da vida privada. 

  

129.B. 

RR apresentou ao “...” um pedido de financiamento de € 5.500.000,00, que 

integrava uma conta-corrente de € 500.000,00, um empréstimo a cinco anos de € 

4.000.000,00 e um outro empréstimo de € 1.000.000,00 por dois anos, garantidos estes 

últimos por duas garantias bancárias, de que juntou cópia das respectivas 

minutas, datadas de 1 de Março de 2005 pelo “...”, de igual valor e nas quais já 

constava, conforme sugerido por M… A…, a menção de “cedível a terceiros” 85. 

 

Este pretendido financiamento correspondia à antecipação do pagamento devido 

por BB, da referida operação de compra de inexistentes acções da “CC” que BB 

“comprara” a RR em 24 de Outubro de 2004 no montante de € 4.000.000,00 86. 

 

Em 2 de Março de 2005, M… A… emitiu um parecer favorável ainda que sujeito 

a algumas condicionantes 87.  

 

Tal financiamento obteve o parecer favorável da área comercial do “...” e 

desfavorável da respectiva área de risco, entre outras razões, por terem obtido 

informação que solicitaram relativamente a BB, que não tinha capacidade 

financeira para o esforço assumido e, assim como a CC, tinha cheques devolvidos 

desde Abril de 2004, conforme descrito nos artigos 270º e 1174º da matéria provada, - 

com a nota explicativa neste último artigo relativa à devolução pela ... do cheque ..., de 

6 de Abril de 2004, no valor de 8.650,00 euros, que por esse motivo não foi pago. 
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Em consequência, o “...” recusou tal pedido de financiamento 88. 

 

130. 

Depois disso, RR apresentou um novo pedido de financiamento de € 

2.000.000,00, garantido por outra garantia bancária “on first demand”, datada de 

14 de Junho de 2005 e sobre o ... 89. 

 

Tal garantia fora fabricada na sequência da declaração, datada de 14 de Junho de 

2005, pela qual BB declarara que recebera de RR € 2.000.000,00. 

 

O “...” colocou uma série de questões a RR, cujas respostas não o satisfizeram e 

ainda impôs o cumprimento de determinados requisitos, entre eles, uma carta de BB 

dirigida ao “...” a comprometer-se ao respectivo pagamento e o reconhecimento das 

assinaturas dos subscritores da garantia, como representantes do ... 90.  

  

Na sequência desse pedido e com vista a satisfazer aqueles requisitos, RR e BB 

elaboraram, de comum acordo, uma garantia bancária 91, no valor de € 2.000.000,00, 

decalcada da segunda minuta da garantia que RR havia entregue no “...” e que acima 

se descreveu. 

 

Para dar maior credibilidade, a mesma era acompanhada dos seguintes 

documentos: 92 

 

- Carta de 28 de Abril de 2005 do ... Investimentos dirigida a BB; 

- Carta de 2 de Junho de 2005 do ... Investimentos dirigida a RR; 
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- Declaração assinada por BB, datada de 21 de Junho de 2005, confirmando a 

recepção da Garantia. 

 

130.A. 

Porém, a garantia não foi emitida pelo ... nem as cartas referidas foram escritas e 

assinadas pelos supostos autores das mesmas. 

 

De facto, tal garantia, foi decalcada da outra minuta: 

 

- Está emitida pelo “Banco …, S.A”, num papel com o timbre do “Millennium ... 

Investimento”;  

- A especificidade do texto “… cedível a terceiros…” é inexistente numa 

Garantia Bancária emitida por aquela instituição bancária;  

- Os supostos subscritores que assinam como procuradores do “... Investimento”, 

P…M…S… e M… D… B…, não correspondem a quaisquer colaboradores do “...” 

e/ou do “Millennium ...”. 

  

De facto, EEE, em conluio com BB e RR, escreveu com o seu próprio punho 

93: 

 

 - Os dizeres do preenchimento do reconhecimento das assinaturas  de P… 

M… S…, titular do Bilhete de Identidade n.º … e M… D… B…, titular do Bilhete 

de Identidade n.º … constante do verso da garantia bancária.  

 

RR, BB e EEE sabiam que aquela garantia não fora prestada, como se disse, pelo 

“Banco …, S.A” ou pelo “... Investimento” bem como que aquelas assinaturas não 

eram verdadeiras. 

 

130.B. 
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RR entregou a seguir no ... cópia dessa garantia, ficando com o original, com as 

assinaturas reconhecidas 94. 

 

Segundo M… A… (sessão de 17 de Outubro de 2011) esta operação de € 

2.000.000,00, com base nesta garantia bancária esteve quase a concretizar-se em 

Julho de 2005, o que só não aconteceu pela intervenção de M… de A…, que em 

contacto com o ..., descobriu a FALsidade da garantia. 

  

Em 28 de Julho de 2005, os membros da comissão executiva do “...”, entre eles o 

referido J… M… de A…, sabendo que a garantia não podia ter sido emitida pela 

entidade bancária que da mesma constava, uma vez que o timbre do título “... 

Investimento” não correspondia com a entidade que surgia como sendo o prestador da 

garantia “Banco …, S.A”, entidades distintas e autónomas, recusaram o referido 

pedido com a menção expressa “Recusado. O “...” não está interessado em 

estabelecer qualquer relação comercial com este proponente” 95. 

 

131. 

E foi assim que RR e BB não conseguiram obter o montante de € 2.000.000,00 

que RR apregoava – conforme as declarações de M… A… do ... (sessão de 17 de 

Outubro de 2011), e também J...M...M...do N... da ... Sintra (sessão de 18 de Outubro 

de 2010) - destinar à aquisição das instalações da Alvaláxia… 

 

132. 

Ainda assim e já depois do pedido de desconto no “...” desta última garantia 

bancária fabricada por EEE ter sido recusado, RR, - declarado pelo ... “persona 

non grata” nos termos daquela declaração de recusa, - cedeu-a, a NNN, então 

Ministro da Educação de ... e enquanto representante da DEA – Desenvolvimento 

do Ensino de ..., fazendo crer que a mesma era verdadeira e garantia o valor da 

dívida contratualizado. 
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133. 

Aqui chegados retomemos o caso do negócio com o grupo de ...nos, que ocorria 

ao tempo em paralelo com a investida no ... para com garantia(s) bancária(s) falsa(s) 

obterem financiamentos através de empréstimos bancários, que se gorou com a recusa 

do ... de 28 de Julho de 2005. 

 

133.A. 

Também em Julho de 2005 foram fabricados os títulos representativos das 

participações sociais, quando RR, conluiado com, BB e SSSS, determinou a execução 

informática, sob as suas orientações e controlo, de todas as tarefas de criação de títulos 

representativos de acções, como se de um verdadeiro título representativo de acções se 

tratasse, o título representativo de 225.000 acções, nº. 450.001 a 675.000, emitido em 

nome de BB e datado de 7 de Julho de 2004, o que foi feito por SSSS – como 

detectado pela perícia informática ao computador de SSSS efectuada pelo senhor 

Perito F...M...R...N... e declarações do mesmo (sessão de 8 de abril de 2011). 

 

E, na sequência de uma reunião da “CC”, (na qual estiveram presentes, NNN, 

NNN, RR, BB, FFF, GGGG, BBBBB, HHH e Â… dos S…,) RR e BB, conluiados 

com SSSS, determinaram a execução informática, sob as suas orientações e controlo, 

de todas as tarefas de criação de títulos representativos de acções, como se de 

verdadeiros títulos representativos de acções se tratassem, os títulos representativos de 

350.000, 90.000 e 10.000 acções, nº. 1 a 350.000, 350.001 a 440.000 e 440.001 a 

450.000, emitidos em nome de NNN, FF e RR, respectivamente todos datados de 7 de 

Julho de 2004, o que foi feito por SSSS 96. 

Complementarmente vejam-se as correspondentes declarações de NNN e de 

NNN (sessões de 10 e 11 de Janeiro de 2012, respectivamente). 

 

Assim foram executados os seguintes títulos representativos de acções: 
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[…] 

Tais títulos nominativos foram realizados como se tivessem sido originariamente 

adquiridos por aqueles que constam dos mesmos, o que não tinha correspondência 

com a realidade. 

 

Como curiosidade observamos que BB não deixou de escrever no verso do título 

emitido em seu nome “Penhor da dívida de RR conforme contrato assinado” e assinou 

por baixo com data de 19 de Julho de 2005, penhor que contudo nem foi sujeito a 

registo, tal como as restantes acções não foram registadas junto do emitente, nem 

tinham declaração de transmissão, condições a que tais títulos nominativos estavam 

legalmente sujeitos, nos termos dos artigos 43º, 44º, 102º e 103º do CVM e da Portaria 

nº 200/2000, de 25 de Maio. 

 

Os títulos fabricados nem sequer cumpriam as regras estutárias da CC/Uni que 

apenas prevê títulos representativos de uma (1), cinco (5), 10 (dez) ou cem (100) 

acções. 

 

133.B. 

Isto mesmo seria posteriormente invocado por HH, (conforme declarações deste 

na sessão de 23 de Maio de 2011) enquanto representante de BB, quando meio ano 

depois este retomou as rédeas da CC/Uni através da Assembeia Geral Extraordinária 

de 30 de Março de 2006, ditando o afastamento da direcção de RR e representantes 

...nos. 

 

133.C. 

A produção daqueles títulos representativos das participações sociais 

(acções) foi assim, demonstradamente, um evidente logro. 

 

134. 

Os títulos representativos das participações sociais da CC (acções) tomados por 

NNN e NNN, constituíam o objecto por estes desejado num projecto académico 

internacional, que projectaria o nome de ... para o Mundo, o que constituía por isso 
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para estes a verdadeira alma do negócio realizado, o que era percebido por BB desde 

há muito, e por isso estes rejeitaram cobrar-se do património de BB como 

notoriamente espelha a referida acta (a fls. 19064) da reunião da CC e da DEA datada 

de 26 de Setembro de 2006, pela qual NNN declinava a proposta de dação em 

cumprimento de bens de BB, preferindo exercer o seu direito de garantia sobre 22,5 % 

das acçãos que BB dizia ter na CC através da H.... 

 

134.A. 

A este respeito o depoimento de NNN (sessão de 11 de Janeiro de 2012) relata 

um almoço em … em Agosto de 2005, durante o qual BB perante a dívida assumida 

perante os ...nos declarava que dava os seus imóveis mas nunca as acções da CC, para 

no mês seguinte e perante a recusa de NNN em aceitar os imóveis BB acabar por dar 

22,5 % das acções que dizia que a H... detinha na CC. 

 

Os almoços em … com os ...nos em Agosto de 2005 não eram raros. 

Houve ainda nesses período um outro almoço com o Ministro da Educação de ..., 

NNN, esposa e filho, conforme relatado pela arguida (declarações na sessão de 29 de 

Maio de 2012).   

 

134.B. 

O artífício de criação de uma imagem de dimensão financeira que a CC não 

tinha, com a concomitante informação de que BB e RR eram os accionistas 

maioritários da Universidade Independente, resultou em pleno, como o 

demonstra a preferência dos ...nos pelas inexistentes acções de uma universidade 

FALida em detrimento de património constituído por imóveis reais e com valor. 

 

134.C. 

BB sabia - dados os fins visados pelos ...nos através do almejado projecto 

académico que perseguiam como principal desígnio, e pela ideia que o próprio 

transmitiu de que as acções valeriam para si mais do que o seu património pessoal, - 

que NNN, porque então era Ministro da Educação de ... e actuava em representação da 

DEA – Desenvolvimento do Ensino Superior de ..., não deixaria de optar pelas acções 
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da CC, (ficando pessoal, política e publicamente exposto caso optasse de modo 

diverso,) não passando a disponibilização do património pessoal de BB de uma 

FALsa aparência, como os factos orquestrados sob a “liderança” da arguida – 

utilizando a expressão de HH (sessão de 23 de Maio de 2011) - ocorridos entre 

Outubro e Dezembro de 2005 e também as acções posteriores vieram demonstrar 

à saciedade. 

 

135. 

Com a entrada da nova direcção da CC em Setembro de 2005, TTTTT, Vice-

Presidente, (sessão de 15 de Novembro de 2011) que a convite da DEA iniciou 

funções em 1 de Outubro assumiu a tarefa de pôr em ordem a contabilidade, que 

constatou ser muito deficiente, assim como nem sequer existia Revisor Oficial de 

Contas pelo que foi necessário contratar imediatamente a M...M.... 

 

Entrada a M...M..., A… T… P… C… F… (sessão de 8 de Junho de 2011) e 

perante a declarada desconfiança de TTTTT relativa às contas da Universidade 

Independente pela falta de contabilidade organizada, foi tentada uma auditoria às 

contas o que não foi sequer possível pela, imediatamente constatada, total 

desorganização da contabilidade e seus serviços, sendo por isso preferível refazer ou 

reconstruir as contas. 

Não havia documentação bastante para se fazer uma completa auditoria, e mais 

se constatou que BB, RR e FFF tinham muitas despesas pessoais suportadas pela CC e 

não justificadas. 

 

135.A. 

Houve então uma reunião com os ...nos, entre os quais TTTTT e NNN, à 

qual A…T… P… F… assistiu, onde - na presença de BB - foi dito que a 

contabilidade era inexistente. Segundo TTTTT (sessão de 15 de Novembro de 

2011) descobrira que não havia dinheiro para pagar a renda ao F..., como aos 

professores o que é corroborado por NNN, (sessão de 11 de Janeiro de 2012) que 

além das rendas e salários aos professores referiu haver também dívidas ao Fisco 

e às prestações de viaturas automóveis. 
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BB ficou obviamente exposto à desconfiança dos presentes na sequência 

daquela reunião. 

 

135.B. 

A este episódio se sucederiam outros, como o imediato aparecimento dos 

documentos da contabilidade “ensopados” na expressão de TTTTT, no episódio da 

mangueira direccionada para a cave, a que já nos referimos, e a pretensão de RR de 

inscrever na conta 26  um Porche no valor de € 129.000,00 cuja factura foi 

emitida em nome da CC, o que foi contrariado por TTTTT - TTTTT (mesma sessão 

de 15 de Novembro de 2012) e A… T… P… F… (sessão de 8 de Junho de 2011). 

 

135.C. 

Neste quadro de tomada de controle da contabilidade, BB compreendeu que 

perdera o até aí livre acesso às contas e dinheiros da CC, o que desde logo impedia o 

carrocel, rotação ou roulement de dinheiros que vinha fazendo e tinha óbvias 

implicações com a giratória das prometidas remunerações aos investidores das 

inexistentes aplicações financeiras colocando BB numa situação de imediatas 

dificuldades, a que acresceria o natural receio de que fossem descobertas as suas 

actividades, como tudo o levava a crer pela determinação mostrada pela desconfiada 

TTTTT e pela contratação da M… M…, como era ainda por BB sabido que 

tencionavam desde há muito realizar uma auditoria ás contas da CC, o que até 

constituira uma das condições do negócio com o grupo ...no (conforme NNN, sessão 

de 11 de Janeiro de 2012). 

 

Concorrentemente, aproximava-se a data de 15 de Dezembro de 2005, na qual 

seria executada a garantia bancária referida nas declarações e “contrato” de 14 de 

Junho de 2005, entre BB e RR “celebrado”, - porque RR a transmitira posteriormente 

aos ...nos na pessoa de NNN, como Ministro da Educação de ..., fugindo assim ao 

domínio das relações estabelecidas apenas entre BB e RR. 

 

136. 
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Esta data de 15 de Dezembro de 2005, a partir da qual a falsa garantia 

bancária podia ser apresentada às entidades bancárias, constituía uma 

verdadeira “linha da morte” para BB, em função da qual se precipitarão todos os 

factos orquestrados sob a “liderança” da arguida – “liderança”, para utilizar a 

expressão de HH na sessão de 23 de Maio de 2011 - posteriores à reunião da CC e 

da DEA de 24 de Setembro de 2005, esta reflectida na já descrita Acta constante de 

fls. 19064 a 19066 da certidão do processo NUIPC 140/06. 

 

137. 

Compreendidos os motivos que levaram BB a um beco sem saída, com a perda 

dos poderes executivos e de disponibilidade sobre as contas bancárias da CC, claro se 

torna o estado de perturbação que não deixou de ser observado pela arguida, sua 

mulher, até porque segundo a mesma em Setembro de 2005, BB andava muito agitado 

e alterado, permanecendo muito tempo em casa (declarações de AA, na sessão de 19 

de Janeiro de 2011) após o grupo de ...nos, ligados à constituição da Universidade 

Independente em ..., em parceria com a de Lisboa, ter tomado o controle da 

Universidade Independente em Lisboa, o que gerou enorme perturbação no marido 

tendo a arguida procurado percerber a sua causa – conforme referido nos artigos 1114º 

e 1127º da acusação e 30º e 31º da contestação. 

 

138. 

Foi neste contexto que decorreu um almoço no restaurante do Hotel Ritz em 

Lisboa. 

 

As versões sobre o mesmo são diversas mas têm em comum o conhecimento 

da entrega das acções da CC ao Ministro da Educação de ..., Dr NNN. 

 

A arguida (declarações nas sessões de 29 de Maio de 2012) situou esse almoço 

cerca de uma semana ou duas antes do fim de semana grande do mês de Outubro de 

2005, quando “fechou” o marido em … para que este lhe contasse tudo o que se estava 

a passar com o seu afastamento do domínio da CC. No mês de Outubro de 2005, o 

feriado de 5 de Outubro ocorreu numa quarta feira, pelo que tal “fim de semana 
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grande” se pode calcular entre a sexta-feira de 7 de Outubro e o domingo dia 10, e o 

almoço uma semana ou duas antes. 

 

O almoço no Ritz ocorreu por isso após a reunião da CC e da DEA do sábado de 

24 de Setembro de 2005, também conforme declarações de RR (sessão de 2 de Maio 

de 2011). 

 

138.A. 

Recordamos: 

 

A Reunião de sócios da CC e da DEA, com a acta datada de 26 de Setembro de 

2005, constante de fls. 19064 a 19066 da certidão do processo NUIPC 140/06, com a 

presença de NNN, BB, FFF, NNN, RR, BBBBB, HHH e Ângelo dos Santos, na qual 

“foi, preliminarmente, apresentada como questão prévia a questão da dívida 

vencida do Prof. BB ao Dr. NNN, tendo este afirmado que perante este facto 

decidira exercer o seu direito de garantia sobre 22,5 % das acções que o Prof. BB, 

através do H... detém na CC, SA, declinando a proposta de substituição desta 

garantia pela dação em cumprimento de bens do prof. BB.” 

 

A acta continua dizendo o que se transcreve: 

 

“O Prof. BB apresentou desculpas ao Dr. NNN pelo seu incumprimento 

aceitando a cedência dos títulos referentes aos 22,5 % das acções que serviam para 

garantia ao seu débito de € 2.000.000,00 (dois milhões de Euros). De igual modo o 

prof. FFF, sócio da H... diz não exercer o direito de preferência e nada ter a opôr à 

referida operação. 

Trata-se das acções nºs 450.001 a 675.000, correspondentes a 22,5 % do capital 

social de 5.000.000 milhões da CC SA – Sociedade Independente para o 

Desenvolvimento do Ensino Superior, SA, matriculada na Conservatória de Registo 

Comercial de Lisboa, (…) ou seja, 225.000 acções com o valor total de 1.125.000 

euros. 
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O prof. BB recordou que mantém um crédito do valor de € 600.000,00 euros 

correspondentes a 10% das acções cedidas ao Dr. RR por ocasião de um aumento de 

capital social da CC, SA. 

Sobre o valor de € 75.000,00 em dívida ao Dr. NNN, o prof. BB referiu que 

procederá ao respectivo pagamento no mês de Outubro do ano em curso.” 

 

A acta prossegue com a constituição da nova Direcção da CC a ser submetida ao 

Conselho Geral, e pela qual BB passaria a Director mantendo as funções de Vice 

Reitor da Uni; marcação da reunião do Conselho Geral para o dia 26, segunda-feira, e 

uma declaração de FFF relativa a bens de EE e outros, que haviam sido utilizados para 

obtenção de financiamentos para a CC  (pontos 2., 3. e 4.). 

 

Por último, o ponto 5. da acta introduz a nota complementar ao ponto 1., com o 

seguinte conteúdo: 

 

“O Prof. BB declarou que, perante a perda de confiança que denotava 

existir em relação à sua pessoa, até ao dia 26, segunda-feira, decidiria e 

apresentaria a sua decisão de se manter ou não na Uni. 

Tal declaração foi vigorosamente reprovada pelos presentes tendo sido 

afirmado que apenas foram postos em causa os incumprimentos do Prof. BB, não 

a sua idoneidade, e que este faz parte de um projecto em que muito ainda se 

espera da sua participação e que, consequentemente, o Prof. BB se deveria 

manter. 

O Professor BB retirou a sua declaração prometendo, desta forma, a sua 

manutenção na CC, SA e nos seus projectos.” 

 

138.B. 

Foi necessário retomar esta acta para a melhor compreensão dos três 

depoimentos prestados sobre o conteúdo da conversação havida no almoço no Ritz, 

porque as versões de RR (sessões de 27 de Abril de 2011, 28 de Abril de 2011 e 2 de 

Maio de 2011), NNN (10 de Janeiro de 2012) e AA (29 de Maio de 2012) são 

diferentes e fragmentárias. 
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Estiveram nesse almoço NNN, RR, BB e a arguida AA. 

 

Segundo RR, a arguida agradeceu ao Ministro ter ficado com os créditos todos, o 

que interpretou como um assumir das dívidas pelo casal (BB e mulher), e que NNN 

teria respondido algo como: “Oxalá seja juíza por muitos anos”. 

  

Segundo a arguida, o agradecimento, que reconhece ter feito naquela 

circunstância, ocorreu após o Ministro ter afirmado que era essencial que BB se 

mantivesse na Universidade (“agradeço a confiança que deposita no meu marido”). 

 

E segundo NNN, a arguida, que foi apresentada como juíza, o que já sabia, 

“agradeceu-lhe ser a única pessoa que tratava humanamente o marido”, de nada mais 

se recordando que fosse digno de registo. 

 

Das declarações da arguida na sessão de 29 de Maio de 2012, resulta que arguida 

tinha conhecimento de que BB tinha já feito a entrega das acções ao Ministro, e que o 

grupo de ...nos tomava as rédeas da Universidade Independente, ao mesmo tempo que 

o marido vinha desde Setembro a mostrar-se agitado e alterado, manifestando um 

comportamento diferente, permanecendo longos períodos de tempo em casa (como 

referira na sessão de 19 de Janeiro de 2011), não compreendendo a arguida a nova 

posição de BB na Universidade, tendo sido por todos estes motivos que quis estar 

presente no almoço com o Ministro no Ritz. 

Segundo a arguida (sessão de 29 de Maio de 2012) o almoço pouco ou nenhum 

esclarecimento lhe trouxe, porque quando chegou com BB ao restaurante constatou 

que também lá se encontrava RR, tendo perguntado a BB porque motivo se achava 

aquele presente, ao que lhe foi respondido que RR “se tinha colado”, pelo que o 

almoço decorreu com a abordagem por RR de assuntos sem interesse, com excepção 

da referência de NNN ao interesse na manutenção de BB no projecto da Universidade. 

 

As declarações de RR não foram assim corroboradas por NNN, pelo que não nos 

servem para esclarecimento. 
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Acresce que as declarações de RR, no sentido de inculcar a idéia de que a 

arguida se encontrava ao corrente dos compromissos decorrentes de dívidas assumidas 

por BB, como no caso da garantia bancária, que em Maio de 2005 teria sido objecto de 

conversa no jantar de aniversário da esposa de RR, e no qual a arguida teria pedido 

para não ser apresentada aos bancos, não foram nesta parte confirmadas pela própria 

mulher de RR, ... (sessões de 12 de Agosto de 2011, 9 de Setembro de 2011, e 14 de 

Setembro de 2011). 

 

138.C. 

..., nas sessões de 12 de Agosto de 2011 e de 9 de Setembro de 2011, de modo 

coerente, isento, claro e convincente, sem deixar margens para dúvidas, confirmou 

apenas que a arguida estava ao corrente das actividades, dificuldades económicas 

e dívidas do marido, mas não que a arguida tivesse assumido a responsabilidade pelo 

pagamento destas últimas. 

 

Tanto assim que no jantar havido no Hotel da Lapa, em finais de 2004 ou início 

de 2005, no qual estiveram os dois casais, V… e C…, a arguida presenciou a conversa 

sobre as dificuldades económicas de BB para pagar o que devia a FF, a título de 

capital e juros, e “que BB não se sentisse pressionado e que devolvesse ou pagasse o 

que pudesse”, consentindo que BB deixasse de pagar os juros (que dizia não ter 

capacidade para os pagar) e que pagasse só o capital, pois FF dispensava os juros. 

 

No decurso deste jantar BB assumiu ter pagamentos atrasados (dívidas) com FF 

e também com outras pessoas, estando a passar por dificuldades económicas, o que foi 

presenciado pela arguida. 

 

Os depoimentos (sessões de 12 de Agosto de 2011 e de 9 de Setembro de 2011) 

de ..., demonstraram-se coerentes, precisos, racionais, serenos e merecedores de 

crédito a que nem o facto de ser esposa de RR retira isenção, tendo esta descrito 

sempre separadamente as descritas responsabilidades decorrentes de actos de BB das 
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da arguida, e tendo inclusive contrariado o próprio depoimento do marido quanto à 

admissão pela arguida das responsabilidades pelas dívidas. 

 

A aceitação das dívidas pelo casal V… surgiram sob a forma de documento (nas 

declarações de dívida a RR).   

 

139. 

Do exposto ressalta, com a segurança da certeza, que do almoço havido no 

Hotel Ritz, em Lisboa, com o Dr. NNN, então Ministro da Educação de ..., 

resultou para a arguida a confirmação da posição de subordinação em que o 

marido se encontrava perante NNN e que perdera o domínio do projecto 

universitário da CC/Uni, agora liderado pelos ...nos, como aliás já sabia. 

 

140. 

Compreende-se que estes factos trouxessem alguma surpresa à arguida, porque 

todo o processo de construção da imagem da Universidade Independente/CC/Uni 

estivera sempre indissociavelmente associada à liderança executiva de BB (e 

académica de FFF), e porque não obtivera o esclarecimento pretendido resultante do 

almoço ao qual a própria arguida quis estar presente, segundo as suas próprias 

declarações (sessão de 29 de Maio de 2012), decidiu a arguida, no fim de semana 

seguinte compreendido entre 7 e 10 de Outubro de 2005, “fechar o marido em Santo 

Estevão”, o que conseguiu. 

 

141. 

Desse longo fim de semana em … - conforme as declarações da arguida – 

resultou que BB lhe contou que aqueles ...nos se arrogavam credores perante BB 

de cerca de 5 (cinco) milhões de euros, e que se queriam fazer pagar pela 

participação social que este tinha na CC e pelos seus bens imóveis; 

 

E que estes créditos invocados pelos ...nos lhes haviam sido cedidos por RR; 
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Que RR era credor de BB e que ao longo de vários anos aquele lhe 

entregava dinheiro que BB remunerava, assim como também outras pessoas 

familiares e conhecidos de RR entregavam dinheiro a BB e que BB havia 

entregue às pessoas de quem recebera dinheiro, a título de Aplicações Private, e 

com promessa de remuneração, cheques por si emitidos e documento 

formalizador da “aplicação”, nos termos já descritos supra nos factos provados. 

 

A arguida soube ainda da existência de uma dívida de cerca de um milhão 

de euros à ... de Sintra e de uma assinatura sua falsificada aposta numa livrança 

em posse daquela instituição. 

 

Durante esse fim de semana a arguida analisou com BB documentação, 

declarações e cópias de cheques, que referiam as entregas de dinheiro a BB no âmbito 

dos investimentos em Aplicações Private, as prometidas remunerações por este 

efectuadas e as respectivas datas, tendo sido tomadas notas e efectuados cálculos e 

contas pela mão da própria arguida. 

 

142. 

Obtida pela arguida estas informações observemos em seguida os factos que lhe 

sucederam. 

 

142.A. 

BB iniciou imediatamente contactos com os investidores pedindo que não 

apresentassem a pagamento os cheques datados para 15 de Outubro de 2005 e a sua 

substituição por outros datados de 15 de Dezembro de 2005. 

 

Assim sucedeu com QQQ (artigos 773º a 775º da acusação, sendo o cheque 

datado de 15 de Outubro de 2005 substituído por outro para 15 de Dezembro de 2005); 

 

MM (artigos 788º e 7798º a 802º da acusação, sendo dois cheques datados de 30 

de Outubro de 2005 e de 15 de Novembro de 2005 substituídos por um cheque datado 

de 15 de Dezembro de 2005); 
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VVV (artigos 822º e 824º da acusação, sendo o cheque datado de 15 de 

Novembro de 2005 substituído por outro datado de 15 de Dezembro de 2005); 

 

SSS (artigos 833º a 836º da acusação, cheque datado de 15 de Outubro de 2005, 

substituído por outro datado de 15 de Dezembro de 2005); 

 

TTT (artigo 842º da acusação, cheque para 15 de Dezembro de 2005); 

 

NN (artigo 883º da acusação, cheque datado de 15 de Dezembro de 2005). 

 

Todos estes cheques não tiveram pagamento porque BB comunicou à ... 

Sintra o seu “extravio” quase imediatamente após a sua emissão. 

  

142.B. 

Esta artimanha era, pelo menos, conhecida da arguida AA, como o 

comprovam os apontamentos da arguida às contas de cada um dos investidores, e 

as suas anotações de que os cheques datados para 15 de Dezembro de 2005 se 

encontravam “cancelados” antes das datas em que seriam apresentados a 

pagamento, conforme Apenso 10-G resultante da busca a …, quando apenas BB aí 

residia, e também no Apenso 31-M resultante da busca à I… e escritório de HH. 

Estes documentos chegaram a HH remetidos pela própria arguida encontrando-se 

de fls 216 a 261, sendo fls 215 uma carta da arguida datada de 21 de Novembro de 

2005, e fls 262 outra carta da arguida datada de 9 de Dezembro de 2005.  

 

1º 

Consultados os referidos documentos apura-se do documento, produzido pela 

mão da arguida, a fls 40 do Apenso 10-G, relativo à investidora NN, resulta que o 

cheque de 587.500,00 euros, datado para 15 de Dezembro de 2005, se encontrava 

“cancelado”. 

 

2º 
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Do documento de fls 51 a 53 do Apenso 10-G e fls 240 a 242 do Apenso 31-

M, produzido pela mão da arguida, relativo ao investidor MM, os cheques de 

10.000,00 euros e de 520.000,00 euros, datados para 15 de Dezembro de 2005, 

estavam ainda “não cancelados” à data da elaboração desse documento 

manuscrito pela arguida, mas resulta do artigo 802º a sua devolução com menção 

de “extaviado” na data de apresentação (20 de Dezembro de 2005), ou seja entre 

a data de elaboração dos apontamentos da arguida – e perante a verificação de 

que ainda se não encontravam cancelados - e a data de apresentação do cheque, 

BB entretanto declarou à ... Sintra o seu “extravio”. 

 

3º 

Junto com este documento, contas e fotocópia de cheques encontra-se a 

fls.72, a declaração de 2 de Novembro de 2005 pela qual BB em seu nome e 

também no da mulher, ora arguida, AA, dizendo assinar por esta e com seu 

expresso consentimento, se compromete a pagar o referido cheque no valor de 

520.000,00 euros e datado para 15 de Dezembro de 2005 – “o qual não consta de 

nenhuma lista de cheques extraviados”. 

 

4º 

Do documento a fls 73 do Apenso 10-G e fls 238 do Apenso 31-M, produzido 

pela mão da arguida, relativo ao investidor QQQ, “pescador”, resulta que também os 

últimos cheques, como o para 15 de Dezembro de 2005, se encontravam “todos da 

CCA cancelados v. cópias”. 

 

5º 

Do documento a fls 76 do Apenso 10-G e fls 239 do Apenso 31-M, produzido 

pela mão da arguida, relativo ao investidor VVV, resulta que os últimos três cheques, 

com datas de Dezembro de 2005 e Outubro de 2006, se encontravam “cancelados cc/ 

cópias juntas” – conforme fls. 78. 

 

6º 
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Do documento a fls 79 da Apenso 10-G e fls 243 do Apenso 31-M, produzido 

pela mão da arguida, relativo ao investidor RRR, resulta que os cheques com data de 

15 de Dezembro de 2005, com as “cópias anexas” – conforme fls. 81 - também “estão 

cancelados”. 

 

7º 

Do documento a fls 82 do Apenso 10-G e fls 245 e 246 (este último em 

“aditamento”) do Apenso 31-M, produzido pela mão da arguida, relativo ao investidor 

SSS, resulta que o cheque com data de 15 de Dezembro de 2005 estava “cancelado” e 

o de 15 de Janeiro de 2006 (fls. 246 do apenso 31-M) estava também “cancelado”. 

 

8º 

Do documento a fls 83 do Apenso 10-G e fls 236 do Apenso 31-M, produzido 

pela mão da arguida, relativo ao investidor OOO, refere que o cheque para o dia 31 de 

Outubro de 2005 “foi cancelado”, e reconhece serem-lhe devidos 725.000,00 euros. 

 

9º 

O mesmo documento mais refere que foram examinadas “2 declarações ou 1 

(unificação em Junho ou Julho 2005)”, que se seguem a fls. 89 a 93, das quais se 

chama particularmente a atenção para a declaração de fls 91 e seguintes,pela qual 

BB declara que assina por si e pela primeira declarante mulher (AA), com o 

expresso consentimento desta. 

 

143. 

Ao mesmo tempo a arguida incumbiu-se procurar e arranjar um advogado 

especialista em direito societário, segundo declarações da mesma (na sessão de 19 de 

Janeiro de 2011), tendo-lhe sido indicado o nome de HH, advogado que já conhecera 

quando a arguida esteve colocada no Tribunal Judicial de Vila Franca de Xira, entre 

Setembro de 1996 e Setembro de 1999. 

 

A razão da escolha de advogado especialista em tal àrea do direito decorria, 

segundo a arguida, das revelações feitas por BB no já referido longo fim de semana 
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em que o “fechou” em …, para utilizar a expressão da arguida nas suas declarações de 

29 de Maio de 2012.  

 

143.A. 

Na sessão de 19 de Janeiro de 2011, a arguida deu os seguintes detalhes daquelas 

revelações de BB: 

 

BB tinha que entregar acções e também património de que era titular, porque na 

decorrência de negócios com RR, e apesar de já ter pago com acções, RR arrogava-se 

credor de 2 milhões de euros tendo na sua posse uma declaração de dívida nesse valor, 

que BB assinara em Julho de 2005, assumindo a dívida em nome do casal. 

 

Além de ter na sua posse duas declarações de dívida no valor de 2 milhões de 

euros cada, RR ainda fazia ameaça de fazer queixa com base numa garantia bancária. 

 

Associada a esta situação encontrava-se outra decorrente do compromisso que 

BB assumira com o grupo de ...nos de “com 2 milhões de euros (a estes pertencentes) 

fazer 5 milhões (de euros) em 5 anos. 

 

A estas situações acrecia a existência de uma dívida à ... de Sintra e de uma 

assinatura da arguida falsificada, aposta numa livrança em posse daquela instituição. 

 

143.B. 

A escolha de advogado recaíu sobre HH, “especialista em tomada de controle de 

empresas”, tal como o próprio se apresentou no início das suas declarações na primeira 

sessão em que foi ouvido a 4 de Maio de 2011, e mais detalhadamente descreveu na 

sessão de 23 de Maio de 2011. 

 

144. 

Segundo este, em “finais de 2005” teve lugar uma primeira reunião no escritório 

de HH, na qual esteve apenas presente BB, no qual os assuntos foram genéricamente 

expostos, e que embora se apresentasse como “sócio (accionista) maioritário da 
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Universidade Independente” não sabia ao certo como se encontrava repartido o capital 

social da mesma, nem explicar as relações com RR, numa exposição confusa e 

“caótica”. 

E que, BB acusava RR de liderar os ...nos que fariam coacção sobre ele, tendo 

havido já uma reunião em que lhe teriam exigido a entrega de mais acções da 

universidade. 

 

145. 

Ainda segundo HH (sessão de 4 de Maio de 2011), tal reunião fora solicitada 

pela arguida, pessoa que já conhecia pelas funções que esta desempenhara num 

julgamento de um “caso importante” anos antes, e face à forma “confusa e 

inconclusiva” como a reunião com BB decorreu, HH telefonou à arguida, dando-lhe 

conta de como decorrera a reunião e da necessidade de obter mais informação pois 

“precisava de saber mais” e que lhe levasse documentos, “tudo o que tivesse”, ao que 

lhe foi respondido pela arguida que iria falar com BB. 

 

Como se verá descritivamente, da conjugação dos depoimentos da arguida e das 

declarações de HH, foi então que teve lugar o “longo fim-de-semana” em que a 

arguida “fechou” o marido em …. 

 

Segundo HH (sessão de 4 de Maio de 2011) apenas na segunda reunião, havida 

alguns dias após a primeira, os assuntos que levaram o casal V… ao escritório 

começaram a ser concretamente abordados, desde logo com base no estudo que feito 

pela arguida com manuscritos “muito organizados” e mais documentos. 

 

Nesta segunda reunião foi exposta uma “situação muito mais complexa” da que 

fora apresentada na primeira. 

 

146. 

A arguida (segundo HH, sessão de 4 de Maio de 2011) assumiu nessa reunião 

o “papel liderante” revelando que BB, apenas alguns dias antes – daí situarmos as 

reuniões com HH em Outubro de 2005 - “e depois de muito apertado por ela”, 
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contou dos empréstimos que prometera remunerar com juros elevados, sendo tais 

dívidas tituladas por declarações e cheques que se apresentados fossem não 

teriam pagamento por falta de provisão. 

 

Como HH não deixou de compreender “o que levou BB ao escritório foram os 

muitos credores de avultadas quantias”. 

 

Entre os muitos credores havia a “situação preocupante” decorrente de OOO - 

que era reconhecidamente tido por credor - ter uma declaração de aquisição provisória 

de …. 

 

146.A. 

Relativamente aos investidores, a arguida “desde logo aventou a 

qualificação dos empréstimos subjacentes como mútuos” – conforme HH (sessão 

de 4 de Maio de 2011). 

 

146.B. 

Examinadas, nessa reunião, as duas declarações de dívida de 2 milhões de euros 

cada, e a transmissão da dívida aos ...nos, qualificada esta como cessão de créditos, 

cuja nulidade se invocaria por inexistência do crédito transmitido - uma vez que a 

arguida alegava que, ao contrário das declarações de dívida, BB é que era credor de 

RR -começaram a definir a estratégia de defesa - conforme declarações de HH (sessão 

de 4 de Maio de 2011). 

 

147. 

Ainda segundo HH (sessão de 4 de Maio de 2011), outra situação que causava 

preocupação era a existência de uma procuração do casal, que BB colocara nas mãos 

de RR. 

 

147.A. 

Ao tomar conhecimento dessa procuração em plena reunião a arguida 

imediatamente disse que não a assinara, - desconhecendo até esse preciso 
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momento a sua existência, - ao que se seguiu uma “situação constrangedora”, que 

se traduziu na imediata eclosão de uma discussão conjugal que durou cerca de 10 

(dez) minutos – conforme HH na mesma sessão. 

 

Obviamente que a arguida compreendeu que, por não ter assinado uma 

procuração que o marido havia depositado nas maõs de terceiro, o falsificador só podia 

ter sido o marido, BB.  

 

147.B. 

Ainda segundo HH, “outra preocupação era a da existência de várias 

procurações do casal, “que os clientes (BB e a arguida) nem sabiam quantas 

eram”. 

 

HH ordenou então aos seus colaboradores no escritório que tratassem logo de 

fazer um instrumento de revogação das procurações. 

 

Tudo também conforme HH na mesma sessão. 

 

148. 

Segundo HH, a arguida revelou que só se apercebera da situação uns dias antes 

daquela reunião, e que fora preciso “arrancar” a informação a BB, tendo tomado nota 

de tudo e trazendo por isso “umas folhas muito bem manuscritas dos investimentos 

com os cálculos”. 

 

Ainda segundo HH (sessão de 4 de Maio de 2011) a arguida disse que percebia 

que não aceitasse o caso porque não era a “sua área”, pois a área de HH era o direito 

societário e a especialidade era a da “tomada de controle da sociedade” (CC), - da qual 

(HH) soube que não havia livro de registo de acções, e quando mais tarde, noutra 

reunião, preparavam a Assembleia Geral Extraordinária de 30 de Março de 2006, BB 

afirmou que “não há acções, ninguém tem títulos” – declarações de HH (sessão de 23 

de Maio de 2011). 

 



S. R. 
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 

2401 
 

Ou seja, a própria arguida reconhecia naquele momento que a natureza da causa 

não era a que origináriamente pensara ser (de direito societário) e que em função da 

reunião com o advogado e o marido, e da concomitante revelação da falsificação da 

sua assinatura numa (ou mais procurações). 

 

Como a arguida muito bem percebeu no momento, pela revelação da 

existência de uma ou mais procurações com a sua assinatura falsificada, o caso 

“mudava de figura”, ou seja, deixava de ser do âmbito do direito societário para 

entrar, aberta e declaradamente, no âmbito do direito criminal. 

 

Tanto o sabia que logo percebeu não ser aquela a especialidade de direito 

societário do advogado escolhido e daí o ter declarado que compreendia que não 

aceitasse o caso, exactamente por o mesmo se revestir de natureza muito diversa: 

A criminal – espelhada, desde logo, no crime de falsificação de assinatura 

em instrumento documental (procuração), do qual o marido se servira, como a 

arguida logo percebeu das declarações que já antes vira em …, nas quais BB 

assina declarando fazê-lo com expresso consentimento da mesma relativamente 

aos investidores MM e OOO, respectivamente, cfr fls 91 e seguintes do Apenso 10-G 

e também 31-M e 72 do Apenso 10-G e 242 do Apenso 31-M. 

 

149. 

HH aceitou declaradamente o caso, prometendo que o escritório nunca os 

abandonaria, “tendo advogados especialistas em todas as áreas do direito”, - como o 

próprio reconheceu nas suas declarações - e combinou-se que se dividiriam os 

credores entre aqueles com quem se procuraria chegar a acordo, por se reconhecer 

serem credores, e os outros como RR e família, com os quais não haveria acordo, por 

se não se lhes reconhecer que fossem credores, com excepção de OOO. 

 

Resultava a separação dos dois grupos de credores das contas e cálculos dos 

“papeis manuscritos” pela arguida e respectivos documentos de suporte. 
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Como estratégia definida pela arguida e HH e com a concordância de BB 

(“não tão colaborante” como a arguida, por não ter prática de tribunais – HH, sessão 

de 4 de Maio de 2011) ficou assente que seria intentada uma providência cautelar 

para inibir os investidores de apresentarem os cheque, com vista à suspensão dos 

efeitos dos empréstimos invocando a sua nulidade por se tratarem de mútuos 

nulos por falta de forma. 

 

150. 

Confrontado HH (sessão de 23 de Maio de 2005) com a existência ou não de 

aplicações em bolsa ou outras, e com as declarações da própria arguida, AA, segundo 

as quais BB faria investimentos na Bolsa desde novo, HH respondeu que tal não lhe 

foi dito e que “isso não me foi dito”, mas na mesma sessão e em momento anterior, 

(DHO) já tinha afirmado, a propósito das dificuldades da inversão do onús de prova 

resultante das declarações unilaterais de dívida assinadas por BB, que as mesmas 

declarações não referiam o fim a que se destinavam os investimentos, “nem acções 

nem aplicações” em (operações de) Bolsa, e que a Doutora AA (a arguida) afirmou 

“que não havia aplicações”. 

 

Eis como HH corrobora o declarado por R…E…S…S…, M… B…, C… A.., 

A… T… P…, JJ e outros: 

As aplicações financeiras em operações de bolsa ou em acções não existiam. Era 

pois uma “Dona Branca”. 

 

Observamos que se exisissem efectivas aplicações financeiras em acções ou 

em operações na Bolsa, tal teria naturalmente sido dito pelos clientes ao 

advogado. 

 

E a existirem tal teria sido naturalmente invocado nas acções judiciais 

posteriores, o que não sucedeu. 
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Mas tal como já afirmámos as aplicações não existiam, não sendo outra 

coisa senão uma Dona Branca, ou o golpe do baú de Burgos, como todos os três 

(BB, HH e a arguida) o sabiam perfeitamente. 

 

A própria arguida quando foi pedir à irmã para abrir a conta bancária e contou da 

FALsificação da procuração por BB também lhe disse que este tinha uma Dona 

Branca, pois JJ utiliza esta mesma expressão como causa de perda de confiança no 

cunhado (vide declarações de JJ na sessão de 1 de Junho de 2011). 

 

A arguida - até porque tem os conhecimentos da função de juiz de direito - 

não se podia deixar de aperceber da natureza criminal da obtenção de entregas 

de dinheiro com um pretextuado destino em inexistentes operações de 

bolsa/acções – que a própria arguida sabia ser uma Dona Branca – na expressão 

utilizada pela irmã, a quem pediu a abertura de uma conta bancária para 

dissimular património.  

 

151. 

Ficou também estabelecido que BB trataria dos documentos com que se 

demonstraria ser credor da CC, o que este fez enviando posteriormente talões de 

depósitos, cópias de cheques e transferências e indicando testemunhas - o Reitor (FFF) 

e o director financeiro (DDD) - as quais corroboraram os documentos em reunião, no 

escritório de HH, com G… P… (sessão de 23 de Maio de 2011), tendo-se seguido, 

com conselhos tecnicos da arguida, a providência cautelar (arresto) e a acção principal. 

 

152. 

Finalmente ficou decidida a criação da I…, “idealizada” pela arguida, (HH, 

sessão de 23 de Maio de 2011), sociedade para a qual seriam transferidos os 

imóveis, de modo a “evitar a apreensão judicial” e que (segundo o mesmo) 

poderiam servir “para ir à banca buscar financiamento” para “alavancar” a situação 

financeira de BB. 

 

152.A. 
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Esta idealizada finalidade de alavancar a situação financeira de BB, apresentada 

por HH foi facilmente desvirtuada como o tempo se encarregou de demonstrar. 

 

Como resultou provado, com excepção do imóvel de …, que era o único que não 

estava onerado, os imóveis transmitidos à  I… foram dados de hipoteca à ... Sintra 

para obter um empréstimo para pagar outros empréstimos. 

Assim: 

 

“Para garantia do cumprimento desse empréstimo, BB, XXX e representantes da 

então já constituída “I…” deram ainda de Hipoteca, outorgada no Cartório Notarial de 

Lisboa de J… S…, a 28 de Dezembro de 2006, constituída a favor da ... Sintra, os 

seguintes imóveis 97: 

- Rua …, em Lisboa; 

- Rua …, em Lisboa; 

- Rua …, em Lisboa; 

- Rua …, em Lisboa”. 

 

Não podemos deixar de observar que a verdadeira essência deste empréstimo foi 

o propósito de desonerar os mesmos imóveis que BB havia dado de garantias com a 

utilização das forjadas procurações da arguida, do irmão e do pai, e sem o 

conhecimento destes, e tomar os mesmos imóveis para os dar como garantias à ... 

Sintra, agora com o conhecimento e concordância da arguida e de XXX. 

 

Recordamos que ficou provado conforme os artigos 706º e 707º supra, o 

seguinte: 

 

“A escritura de empréstimo foi outorgada a 28.12.2006, tendo sido ratificada em 

05.01.2007 98. 

                                                           
97

 (Fls. 583 a 593 do Apenso 37) 

98
 (Acta da Direcção, de 05.01.2007) 
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XXX encontrava-se representado por J...O...S...F...., AA representada por 

V...B.... A Imposse representada por C...R...E.... BBB e GGGGG, na qualidade de 

usufrutuários, encontravam-se representados por BB. Tudo conforme fls 783 a 793 do 

Apenso 37.” 

 

O seu propósito foi o de encobrir o facto de BB ter dado tais imóveis como 

garantia com documentos forjados, e o seu resultado a mera transferência do prejuízo 

dos outros bancos para a ... Sintra, que não recebeu ainda o montante de 1.617.569,50 

€, referente a capital e juros, sendo que o valor dos imóveis acabados de descrever é 

insuficiente para cobrir a dívida. 

 

A arguida e os familiares de BB sabiam deste empréstimo e suas finalidades, 

o que, por um lado, demonstra o seu conhecimento (assim como o de HH) de que 

BB utilizara anteriormente procurações com as assinaturas falsificadas da 

mulher, irmão e pai, e por outro, impediu a concretizaçao da pensada 

transferência dos bens para a I... destinada a permitir o recurso à banca (Banco 

P…) para alavancar a situação financeira de BB. 

 

152.B. 

Do exposto – quanto à insuficiência dos bens dados de garantia à ... Sintra - 

resultou por isso não provado o artigo 159º da contestação, onde se afirmava que a 

propiedade de … não tinha sido dada de garantia à ... de Sintra “por desnecessário, 

atendendendo ao valor dos demais imóveis”.  

 

153. 

Das declarações de HH (sessão de 23 de Maio de 2011) resultou ainda que a 

arguida no decurso da primeira reunião em que esteve presente (na primeira 

apenas BB foi ao escritório) perdeu a confiança no marido. 

 

aa “caiu do céu naquele momento” por se ter apercebido que o marido 

utilizara uma procuração com a sua assinatura falsificada – como aliás depois 

contou a sua irmã, JJ, (sessão de 1 de Junho de 2011, segundo a qual a arguida 
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sabia que “BB já falsificara, pelo menos uma vez, a assinatura” da arguida) - e 

ouviu BB dizer que “a procuração tinha servido para todos os actos” (em que o 

consentimento do cônjuge era necessário); 

 

A arguida viu as declarações de dívida pelas quais “BB outorga em nome da 

mulher” o que só podia ter sido feito com a procuração que a arguida não 

assinou; 

 

E ouviu BB dizer que “a procuração tinha servido para todos os actos” (em 

que o consentimento do cônjuge era necessário); 

 

E todos os bens pessoais de BB obtidos antes do casamento se encontravam 

onerados, com excepção da casa de … e sobre a qual J…L…C… tinha em mãos 

uma declaração de aquisição provisória. 

 

Ainda segundo HH (sessão de 23 de Maio de 2011), “as acções de execução 

movidas posteriormente vieram a comprovar o uso dessas procurações”. 

 

Tudo conforme declarações de HH, sessões de 4, 23 e 25 de Maio de 2011. 

 

Demonstra-se assim, reforçadamente, o afirmado nesta exposição de motivos, 

conforme 148 supra, que a arguida muito bem percebeu no momento, pela revelação 

da existência de uma ou mais procurações com a sua assinatura falsificada, o “caso” 

era do direito criminal, como aliás sabia perfeitamente. 

 

154. 

Dentro da estratégia que BB e a arguida definiram directamente com HH, 

este último como mandatário de BB, propôs em 12 de Dezembro de 2005 – ou 

seja, 3 (três) dias antes do vencimento dos cheques de substituição que emitira para 15 

de Dezembro de 2005, e que entretanto já ordera o cancelamento por alegado 

“extravio”, nos termos já referidos - um Procedimento Cautelar Não Especificado, 
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registado sob o Nº … contra RR, FF, NNN, NN, III, OOO, OO, QQQ, VVV, RRR, 

SSS, TTT e ainda MM 99. 

 

Através desse procedimento pediram, nomeadamente, que os requeridos sejam 

intimados a apresentar ao Tribunal os cheques que receberam em cumprimento dos 

contratos de mútuo, nulos por falta de forma, proibindo ao mesmo tempo, a sua 

apresentação a pagamento e o seu endosso a terceiros. 

 

BB e HH bem como a arguida sabiam que os cheques que BB emitiu e entregou 

aos acima identificados, à excepção dos que emitiu a favor de RR e FF tinham sido 

entregues no âmbito das chamadas “aplicações financeiras” ou “aplicações private”, 

que, - como se viu das declarações de HH (sessão de 23 de Maio de 2011), - os três 

sabiam não existirem - cfr documentos a fls 26 e seguintes do Apenso 31-F, resultante 

da busca ao escritório de HH. 

 

Tal procedimento foi porém indeferido liminarmente. 

 

155. 

No dia seguinte à propositura do descrito Procedimento Cautelar Não 

Especificado, ou seja no dia 13 de Dezembro de 2005, JJ, irmã da arguida e 

acedendo a solicitação desta abriu, como única titular, a conta nº … do Banco …, 

na qual a arguida faria movimentar sempre através da irmã e por instruções suas 

quantias em dinheiro. 

 

155.A. 

Das declarações de JJ (sessão de 1 de Junho de 2011), resultou que a abertura da 

conta bancária resultou de pedido da irmã feito dias antes, juntamente com a revelação 

de “factos perturbadores, como negócios escuros (“esquemas de agiotagem”), dívidas, 

perda de créditos sobre a universidade, os quais tinham sido transmitidos aos ...nos. 
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A abertura da conta em seu nome (JJ) destinava-se a “salvar o património” de 

BB, pois numerosos eram os credores, tanto assim era que “havia grupos de pessoas a 

quem devia dinheiro”. 

 

A abertura da conta destinava-se a “acautelar bens”. 

 

155.B. 

Ainda segundo JJ, a arguida sabia que BB já tinha falsificado a assinatura 

dela uma vez, e já não se podia confiar nele porque “BB tinha uma Dona 

Branca”. 

 

155.C. 

Ora, assumida e confessadamente, pela própria arguida e corroboradamente por 

JJ, todos os movimentos, transferências e cheques havidos nessa conta, foram-no 

sempre por determinação da arguida. 

 

155.D. 

Mas ao contrário do que JJ pensava, a arguida e BB já tinham então em 

andamento o processo de divórcio, o qual seria alcançado a 10 de Janeiro de 2006, 

tendo continuado a viver juntos e fazendo viagens como a ocorrida de 2006, em 

Sevilha, Espanha, pouco antes da separação do casal que ocorreu a 31 de Julho de 

2006, data referida pela arguida nas suas declarações e coincidente com a referência de 

BB ao “divórcio de Agosto” a que adiante nos vamos debruçar. 

 

Segundo JJ, esta apenas soube que a arguida, sua irmã, “começou a pensar 

divorciar-se em Abril de 2006” e que tudo fizera para salvar o casamento, mas que tal 

se tornara impossível… 

 

Como veremos, JJ disse a verdade. 

 

156. 
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Uma semana depois de ter sido interposto o descrito Procedimento Cautelar Não 

Especificado, e após ter sido aberta a conta bancária titulada por JJ, ou seja, a 19 de 

Dezembro de 2005, e com o propósito confessado de “evitar a apreensão judicial” 

de parte do património imobiliário do casal Verde, de acordo com o “idealizado” 

pela arguida, (conforme HH, sessões de 4, 23 e 25 de Maio de 2011), foi constituída 

a I… – Sociedade Imobiliária SA, à qual foram transmitidos os imóveis 

pertencentes a BB antes do casamento e a casa de …. 

 

HH foi nomeado administrador único da I…, o que aconteceu porque a arguida 

tinha perdido a confiança no marido em Outubro nos termos já referidos, e porque 

a única pessoa que reunia a confiança comum de BB e da arguida era HH (conforme 

declarações do mesmo na sessão de 23 de Maio de 2011). 

 

Em 19 de Dezembro de 2005 foi constituída a sociedade “I… – Sociedade 

Imobiliária, S.A” com o capital social de € 50.000,00, representado por 10.000 acções 

com o valor nominal de € 5,00/cada uma, subscrito pelos accionistas e da forma que se 

indica: 

 

- HH – 9.900 acções; 

- V...B...DE a…– 25 acções; 

- C… E… – 25 acções; 

- J…. Q… – 25 acções; 

- M… D… S… – 25 acções. 

 

Sendo indicado como objecto social “a aquisição de prédios e a revenda dos 

adquiridos para esse fim; a gestão de património imobiliário próprio ou alheio; a 

promoção e construção imobiliária ….”. 

 

E, nomeado, como administrador único, HH 100. 
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No mesmo dia, 19 de Dezembro de 2005, foi realizada a escritura de compra e 

venda, através da qual, HH, como administrador único da sociedade “I…” comprou a 

BB e à arguida “o prédio misto, sito em …, descrito na Conservatória do Registo 

Predial de Benavente, sob o número  oitocentos e oitenta da mesma freguesia, inscrito 

na respectiva matriz predial rústica sob o artigo 24 Secção H-H1 e na matriz predial 

urbana sob o artigo 2243” 101 

 

Fizeram constar daquela escritura que da “I…” os vendedores receberam € 

145.913,00, o que sabiam não ser verdade, nada tendo recebido 102. 

 

E, também no mesmo dia, foi realizada a escritura de compra e venda, através da 

qual, HH, como administrador único da mesma sociedade “I...” comprou a BB com 

consentimento da arguida, as seguintes fracções” 103: 

 

a) “Metade da fracção autónoma designada pela letra “I”, correspondente ao 

quarto andar direito (e não, esquerdo, como se diz na acusação) do prédio urbano sito 

na Avenida ……”; 

 

b) “Metade da fracção autónoma designada pela letra “J”, correspondente ao 

quarto andar esquerdo (e não, direito, como se diz na acusação) do prédio urbano sito 

na Avenida ……”; 

 

c) “O prédio urbano sito na Rua …, concelho de Cascais, descrito na 1ª 

Conservatória do Registo Predial de Cascais, sob o nº. 2.083, inscrito na matriz predial 

urbana sob o artigo 2603. 
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Fizeram constar daquela escritura que a “I...” pagou ao vendedor (BB) 17.070,94 

euros por conta do preço devido pela 1ª fracção, o que não aconteceu, não tendo este 

nada recebido 104. 

 

BB, a arguida e HH sabiam serem os cartórios notariais organismos destinados a 

dar forma legal aos contratos acabados de descrever. 

 

Mais tarde, após a intervenção da PJ e depois de decretada a prisão preventiva de 

BB, ou seja, em meados de Abril 2007, HH, recebeu instruções que aceitou, sendo 

substituído por XXX que passou a administrador único da “I...”, conforme declarações 

do próprio e também as declarações da arguida cooroboradas pelo próprio facto 

verificado da nomeação de XXX e correspondente prova documental. 

 

HH constituiu aquela sociedade e depois simulou, juntamente com a arguida e 

BB, a compra da casa de …  para a subrtaírem à execução dos credores, o que todos 

quiseram. 

 

Ao promoverem em 19 de Dezembro de 2005 a constituição da sociedade “I...- 

Sociedade Imobiliária SA” e ao venderem simuladamente a esta a casa de Santo 

Estêvão, BB e a arguida,  fizeram-no com a intenção de ocultarem a sua origem 

mantendo.o na sua disponibilidade e de subtraírem o imóvel à execução dos credores, 

como resulta da conexão dios factos e tamém é confessadamente reconhecido nas 

declarações da própria arguida, nas de HH e também ser esse o confessado objectivo 

ou intenção da arguida, segundo as declarações de N...M...G...F...S..., ..., e amigo da 

arguida a quem esta narrou a sua versão dos problemas que enfrentava e até pediu 

ajuda para a escolha de advogado, ao que este acedeu do que resultaria a aprovação da 

escolha de HH (sessão de 14 de Março de 2012). 

 

157. 
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Nas semanas que se seguiram HH encetou reuniões individuais com os 

investidores, não tendo chegado a acordo com MM e OOO. 

 

HH, tal como combinara com BB e a arguida, a fim de evitar a entrada de 

queixas no tribunal, contactou com os investidores das denominadas “aplicações 

financeiras”, prometendo-lhes o pagamento, repartido por vários meses, dos valores 

entregues, a título de capital, subtraindo os valores entretanto pagos, a título das 

prometidas rentabilidades.  

 

SSS, VVV, QQQ, RRR e F...J...R...D... aceitaram o acordo, sendo que apenas 

foram integralmente cumpridos os relativos a F...R...D... e VVV. 

 

Daí, os pagamentos efectuados por BBB e “V… I…” durante os anos de 2006 e 

2007 aos investidores das “aplicações financeiras”, ainda que parte desses 

pagamentos tivessem sido realizados com quantias monetárias que previamente 

saíram das contas bancárias da “CC” e foram transferidos e ou emitidos cheques 

creditados nas contas tituladas por BBB e pela “V… I…”, conforme já descrito 

supra na matéria de facto apurada como resultante do Relatório Pericial. 

 

158. 

Relativamente aos que não aceitaram o acordo, em 2006, BB, representado 

por HH intentou uma acção contra RR, NNN, NN, III, OOO e ... que corre termos 

nas Varas Cíveis do Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa, sob o Nº 

330/06.8TVLSB e uma outra acção contra MM que corre termos sob o Nº 

512/06.2TVLSB, invocando a nulidade dos mútuos, por falta de forma 105. 

 

158.A. 

Na contestação apresentada a 14 de Fevereiro de 2006 da primeira destas acções 

(Nº 330/06.8TVLSB da 2ª Secção da 3ª Vara Cível de Lisboa – interposta contra 

NNN, NN, III, OOO, RR e ...) foram alegados inúmeros factos pelos quais se 
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descrevia “o aliciamento de incautos aplicadores de avultadas somas”, o 

convencimento de III a hipotecar a casa e aconselhado a fazer aplicações financeiras, 

“o logro em que caíra” OOO de ter contribuído com fundos para aplicações 

financeiras com rompimento dos compromissos por parte de BB e mulher (a arguida), 

a denúncia de que a garantia bancária fora forjada. 

Na contestação são ainda utilizadas as palavras de falsificação e de burla. 

 

158.B. 

Recordamos que a arguida já sabia desde a primeira semana de Outubro de 2005 

que RR além de ter na sua posse duas declarações de dívida no valor de 2 milhões de 

euros cada, ainda fazia ameaça de fazer queixa com base numa garantia bancária. 

 

A garantia bancária encontra-se entre os primeiros documentos que a 

arguida fez chegar a HH antes da já referida carta de 21 de Novembro de 2005. 

Encontra-se a fls 77 do Apenso 31 M resultante da busca ao escritório da I... 

e HH, e era por isso do conhecimento da arguida. 

 

A arguida via agora a claramente a denúncia de que a garantia bancária 

fora por BB forjada – falsificada.  

 

158.C. 

A arguida sabia também que não existiam operações em bolsa nem em 

acções, como sabia que BB tinha uma Dona Branca, como disse a sua irmã JJ 

aquando da abertura da conta bancária, e via agora denunciado “o aliciamento de 

incautos aplicadores de avultadas somas”. 

 

158.D. 

A arguida sabia que OOO era reconhecidamente credor e até tinha na sua posse 

uma declaração de aquisição provisória do imóvel de …. 

 

A este propósito apenas recordamos que: 
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Do documento a fls 83 do Apenso 10-G e fls 236 do Apenso 31-M, produzido 

pela mão da arguida, relativo ao investidor OOO, refere que o cheque para o dia 31 de 

Outubro de 2005 “foi cancelado”, e reconhece serem-lhe devidos 725.000,00 euros. 

 

O mesmo documento mais refere que foram examinadas “2 declarações ou 1 

(unificação em Junho ou Julho 2005)”, que se seguem a fls. 89 a 93, - das quais se 

chama particularmente a atenção para a declaração de fls 91 e seguintes,pela qual BB 

declara que assina por si e pela primeira declarante mulher (AA), com o expresso 

consentimento desta. 

 

O documento encontra-se junto nos documentos anexos a que o mauscrito da 

arguida faz referência. 

 

158.E. 

Para cabal compreensão do que em seguida analisaremos somos obrigados a 

recordar também que na reunião em que esteve presente com BB no escritório de HH, 

(conforme declarações de HH, na sessão de 23 de Maio de 2011) resultou ainda que a 

arguida perdeu a confiança no marido. 

 

Conforme o descrito episódio (declarações de HH, supra) segundo o qual AA 

“caiu do céu naquele momento” por se ter apercebido que o marido utilizara uma 

procuração com a sua assinatura falsificada – como aliás depois contou a sua irmã, JJ, 

(sessão de 1 de Junho de 2011, segundo a qual a arguida sabia que “BB já falsificara, 

pelo menos uma vez, a assinatura” da arguida) - e ouviu BB dizer que “a procuração 

tinha servido para todos os actos” (em que o consentimento do cônjuge era 

necessário); 

A arguida viu as declarações de dívida pelas quais “BB outorga em nome da 

mulher”, o que só podia ter sido feito com a procuração que a arguida não assinou; 

E ouviu BB dizer que “a procuração tinha servido para todos os actos” (em que o 

consentimento do cônjuge era necessário); 
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E todos os bens pessoais de BB obtidos antes do casamento se encontravam 

onerados, com excepção da casa de … e sobre a qual OOO tinha em mãos uma 

declaração de aquisição provisória. 

E ainda segundo HH (sessão de 23 de Maio de 2011), “as acções de execução 

movidas posteriormente vieram a comprovar o uso dessas procurações”. 

 

(Tudo conforme declarações de HH, sessões de 4, 23 e 25 de Maio de 2011). 

 

A arguida sabia pois que BB utilizara a procuração da qual constava a 

assinatura forjada da arguida.  

 

158.F. 

Por isso: 

A arguida perante o teor da contestação de 14 de Fevereiro de 2006 no 

processo cível (Nº 330/06.8TVLSB da 2ª Secção da 3ª Vara Cível de Lisboa – acção 

interposta contra NNN, NN, III, OOO, RR e ...) compreendeu perfeitamente que 

eram imputados “diversos ilícitos susceptíveis de responsabilização civil e 

previstos e punidos pelo Código Penal” - para utilizar a terminologia da arguida 

utilizada pela própria no texto pelo qual apresentou a sua queixa por crime de 

difamação, conforme participação constante de fls 439 a 453 dos presentes autos 

(Volume 2). 

Ou seja, a própria arguida qualificou de natureza criminal “o aliciamento de 

incautos aplicadores de avultadas somas” – artigo 21º da queixa crime – assim 

como a “falsificação de documentos” – artigo 30º de queixa crime, e de burla – 

artigo 43º da queixa crime. 

 

158.G. 

A arguida também percebeu que no escritório de HH se tratou de fazer a 

apresentação da queixa por difamação em seu nome e não se apresentou queixa por 

difamação em nome de BB. 

 

158.H. 
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A arguida e HH sabiam que eram pois verdadeiros os, a BB, “imputados diversos 

ilícitos susceptíveis de responsabilização civil e previstos e punidos pelo Código 

Penal”. 

 

158.I. 

A queixa em nome da arguida, por difamação, foi também provocada pelo facto 

de se dizer, no artigo 150º da referida contestação, que seria feita uma participação ao 

Conselho Superior da Magistratura, porque (na parte relativa ao Réu III, o já referido 

ex-motorista de BB) nos artigo 99º da contestação se afirmava que “o autor e a sua 

mulher ... convenceram o 4º Réu a hipotecar a sua casa, morada de família, para 

investir o produto dessa hipoteca em aplicações financeiras, a que o Autor marido 

se dedicava” e no artigo 101º (da contestação) que “dessa aludida hipoteca foram 

avalistas; o Autor e sua mulher, AA, ... da Comarca de Lisboa”. 

 

A participação dos Réus da acção cível ao Conselho Superior da Magistratura 

nunca foi apresentada, pelo que, por deliberação de 21 de Março de 2006 daquele 

Conselho, foi decidido arquivar o expediente remetido, conforme extrato de 

deliberação (fls. 438) do qual a arguida tomou conhecimento posteriormente a 6 de 

Abril de 2006 (conforme ofício daquele Conselho constante de fls.437). 

 

158.J. 

Foi na sequência destes factos que a arguida começou a pensar em 

“divorciar-se”, como referido por JJ, “a partir de Abril de 2006 e depois de ter feito 

tudo para manter/salvar o casamento com BB” (sessão de 1 de Junho de 2011). 

 

A arguida já sabia, pelo menos desde a primeira ou segunda semana de Outubro 

de 2005, do comportamento criminal de seu marido, BB. 

 

Sabia-o desde que, na primeira semana de Outubro, quando viu os documentos 

que se referem a aceitação das dívidas de BB por si mesmo e também com o expresso 

consentimento da mulher (a arguida), relativas a MM, OOO e RR, e sobre os mesmos 
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documentos tomou a arguida notas e contas, de dever e haver - naqueles documentos 

já referidos como “muito organizados”, na expressão de HH. 

 

Se certezas não tinha então, quando tomou tais notas e observações, deixou – 

com toda a certeza - de as ter na reunião em que compreendeu que o marido, não só 

falsificara a sua assinatura em procurações, como fizera uso das mesmas, e angariara 

dinheiros com prometidas remunerações em aplicações em operações bolsistas ou 

outras, todas inexistentes. 

BB “tinha uma Dona Branca”, como também a arguida perfeitamente sabia. 

 

O que aquela contestação cível trouxe “ex novo” foi, por um lado, a exposição 

pública desse facto, deixando assim de ser do domínio reservado e contido, e, por 

outro lado, a associação do nome da arguida às actividades do marido, o que além da 

naturalmente sentida injustiça revelou à arguida a a exposição da posição a que fora 

sujeita como cônjuge de BB, ao que acrescia a ameaça constante do artigo 150º da 

contestação, de participação ao Conselho Superior da Magistratura. 

 

O conhecimento do caracter criminal das actividades de BB deixava de ser do 

domínio reservado da arguida e de HH. 

 

A imputação do envolvimento da arguida em conluio com o marido foi 

imediatamente aproveitado por HH; BB e a própria arguida, como arma nas 

negociações, com pedidos de retratação e como condição prévia de negociações 

possíveis, mas rapidamente se mostraria insuficiente e meramente dilatório, face aos 

interesses em jogo e à exposição de BB, o que se transformou em natural preocupação 

e imenso desgaste pessoal para a arguida, que vivia preocupada com as acções de 

execução (estado de espírito da arguida que não deixou de ser notado conforme HH). 

 

Esclarecedoramente, a arguida (sessão de 29 de Maio de 2012) FALa sempre em 

“separação”, a qual ocorrerá a 31 de Julho de 2006, sendo essa a data do “verdadeiro 

divórcio”, como referido por JJ (sessão de 1 de Junho de 2011) e também por BB a 

partir de então, designando-o por “divórcio de Agosto” na mensagem de correio 



S. R. 
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 

2418 
 

electónico – mail – enviada (direccao@uni.pt) a HH, em 24 de Outubro de 2006, pelas 

14 horas e 46 minutos, com o assunto: ponto da situação, cfr. fls 76 do Apenso 62, e 

que HH confirmou ter recebido na sessão de 22 de Maio de 2012.  

 

158.K. 

Vamos analisar o conteúdo deste documento que se transcreve: 

 

“Diogo 

 

Em anexo envio-lhe um curto memorando acercas das actividades 

desenvolvidas a seguir à reunião de 19 de Out. com a AA. (é uma cópia do que 

enviei hoje à AA). Em resumo: ... bem, meu lá vai com calma e empenho dela, 

minha mãe na retranca. Documentos para o P... entregues. 

 

Estive a fazer umas contas de cabeça e concluí que os nossos “fundos 

comuns” podíamos ter 350.000 euros de reserva e não os actuais 173.000. É 

evidente que o “divórcio” de Agosto já nos custou em má gestão, gastos 

exagerados, não levantamento de fundos, etc a quantia de € 200.000 !!!!!! 

falei agora com o reitor…. 

 

Um abraço amigo 

BB” 

 

O mesmo conteúdo – de afirmação de que este “divórcio” custou 200.00 euros 

ao fundo comum do casal - tem correspondência corroborada com o documento a fls 

16 do Apenso 5, que a arguida, apesar de negar ter recebido tal carta, reconhece ser a 

mesma da autoria de BB, e de ter sido produzida por este (BB) apenas com o propósito 

de a prejudicar e de a “afundar com ele” e de corresponder a uma acção de plantio de 

provas contra ela (sessão de 29 de Maio de 2012). 

Sobre a interpretação da arguida e suas declarações e relevância das mesmas nos 

pronunciaremos adiante.. 
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158.L. 

Para compreender este documento devemos igualmente recordar o já referido 

nesta exposição de motivos ponto 36, 36.A e 36. B, supra  e assim descrito: 

 

“Sucede que também, em 24 de Outubro de 2006, o próprio BB na 

correspondência trocada com HH acusa a arguida, sua mulher, (a propósito da 

compra do Jeep no valor de 69.013,26 euros, que a arguida fez registar em nome de 

seu pai, II, descrita no artigo 1559º da acusação) de querer viver acima das suas 

possibilidades, “num nível para o qual não tem rendimentos” (conforme mail de 

BB (direccao@uni.pt) para HH com o assunto: Ponto de situação a 24 de Outubro de 

2006, a fls 73 do Apenso 62). 

HH nas suas declarações (sessão de 22 de Maio de 2012) reconheceu ter 

recebido a referida mensagem de correio electrónica – mail – de BB. 

Assim reza o referido documento: 

“A questão da má gestão acaba por ser comum e não é só um problema de 

controlo diário, mas de estratégia planeamento e confiança mútua (!). Obviamente 

que não devíamos ter pago tanto à minha mãe. Obviamente tenho outros fundos para 

aportar a um fundo comum. Obviamente que poderia ter retirado um pouco mais da 

universidade. Obviamente que o Jeep é um disparate. O problema é que a AA 

quer ter independência financeira (sem mim) e viver num nível para o qual não 

tem rendimentos e começou uma correria louca em Agosto. Talvez agora tenha 

percebido que precisa de mim em termos financeiros e da minha estrutura de apoio e 

que não pode partilhar activos sem partilhar passivos. Mas de início até agora 

desorientou-se completamente. Se lhe pedirmos dinheiro para as responsabilidades 

de Novembro e pagar à minha mãe, ela fica sem um tostão. E na realidade haveria 

legitimidade para o fazer ! Mas naturalmente não o vou fazer. 

… 

Um abraço amigo” 

 

158.M. 

Ora, tendo a arguida tido conhecimento da contestação apresentada a 14 de 

Fevereiro de 2006 da primeira destas acções (Nº 330/06.8TVLSB da 2ª Secção da 3ª 

mailto:direccao@uni.pt
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Vara Cível de Lisboa, e da natureza criminal dos actos praticados por BB, assumiu a 

arguida fazer directamente a gestão da parte dos fundos do casal – e, segundo as 

declarações da própria, o que fez com a finalidade única de fazer face aos pagamentos 

devidos ao grupo dos “verdadeiros” credores. 

Como se demonstrará a arguida faltou – em muito - à verdade quanto às 

declaradas finalidades da sua acção. 

 

Como se viu supra, estavam, entre outros, excluídos destes pagamentos MM e 

OOO, apesar de serem reconhecidamente credores, mas que contudo não chegaram a 

acordo com HH. 

 

158.N. 

Observemos primeiramente a proveniência do dinheiro com que foram 

comprados os bens adquiridos pelo casal, depois a sua conversão em liquidez, e até 

chegarem à gestão dessa liquidez pela arguida. 

 

158.O. 

Entre 1993 e 2005, BB adquiriu o seguinte património: 

 

1. Terreno e construção do imóvel sito na Quinta de …; 

2. Apartamento sito na Rua …, Lisboa; 

3. Apartamento em Espanha; 

4. Contrato-promessa para aquisição de outro apartamento, sito na Expo-Sul, 

Lisboa. 

 

1º Terreno e construção do imóvel sito na Quinta de …: 

 

Foi inscrito na titularidade da arguida por apresentação de 11 de Maio de 1994 o 

direito de propriedade de um prédio urbano, situado na Herdade do Zambujeiro, 

composta de terreno de regadio destinado a cultura agrícola com 11.956 m2, com o 
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valor de venda de 4.000.000$00 (quatro milhões de escudos) da qual foi aquele 

desanexado 106. 

 

Neste prédio – parcela desanexada - foi construída uma moradia com a área 

coberta de 389,35 m2, passando o prédio a ter natureza mista, com a área descoberta – 

parte rústica - de 1.000 m2, cuja licença de habitação foi obtida em 15 de Outubro de 

2001, tendo o valor patrimonial de € 145.913,00 107. 

 

2º. Apartamento sito na Rua …, Lisboa: 

 

No dia 12 de Outubro de 2000, BB juntamente com AA, com quem era, à data, 

casado, intervieram, em representação da filha de ambos, menor de idade, VV, como 

compradores na escritura de compra e venda de uma fracção autónoma designada pela 

letra “C”, ou seja, o rés-do-chão, Letra A, do prédio urbano, sito na Rua …, em 

Lisboa, adquirindo a respectiva propriedade, pagando o valor total de Esc. 

38.500.000$00 (€ 192.037,19), sem recurso a crédito bancário 108. 

 

BB preencheu, assinou e entregou à sociedade “… – Empreendimentos 

Imobiliários, Lda”, representada por … para pagamento os seguintes cheques 109: 

 

- Nº. …, da conta nº. …, do ..., no valor de Esc. 25.000.000$00 (€ 124.699,47) 

com data de 15 de Junho de 2000; 

 

- Nº. …, da conta nº. …, do ..., no valor de Esc. 13.500.000$00 (€ 67.337,72) 

com data de 12 de Outubro de 2000. 

 

                                                           
106

 (Fls. 681 a 687 do Apenso 37 – II Volume) 

107
 (Fls. 13.401 a 13.405 do 43º Volume) 

108
 (Fls. 12 a 16 do Apenso 69) 

109
 (Fls. Fls. 622 e 656 do Apenso I-C)  
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A conta acabada de referir foi provisionada com montantes provenientes da 

“CC” e de investidores - MM e PP 110. 

 

Donde, VV não entregou qualquer quantia monetária para o pagamento deste 

imóvel.  

 

3º. Apartamento em Espanha: 

 

No dia 5 de Julho de 2002 BB juntamente coma arguida, com quem era, à data, 

casado, realizaram com a sociedade “A… Sociedad Anonima de Gestión Imobiliaria” 

a escritura de compra e venda de uma fracção autónoma, sita em Islantilla, Espanha 

adquirindo a respectiva propriedade, pagando o valor total de € 108.783,19 111, com 

averbamento da cláusula 4ª da escritura de aquisição do imóvel, segundo a qual 

declararam para efeitos do artº 1723º c) do Código Civil Português, e 1324º n º 3 

do Código Civil Espanhol, “que el imubles es un bien privativo de Doña AA… 

adquirido com dinero que procede de venta de imuebles y muebles de sus 

abuelos”. 

 

O pagamento foi realizado, sem recurso a crédito bancário, além do mais, através 

da transferência e da emissão do cheque da conta nº. … da ..., titulada por BB. Assim 

112: 

 

- € 8.354,14 – tranferência bancária 

- € 93.141,72 – cheque bancário 

. 

A conta acabada de referir foi provisionada, nomeadamente, com montantes 

provenientes da “CC”, de RR e do investidor, PP. 

                                                           
110

 (Fls. 1 a 4 do Mapa 22 do Relatório Pericial nº. 3 apenso aos nuipc’s 83/06/140/06) 

111
 (Fls. 94 a 117 do Apenso 69) 

112
 (Fls. 3 do Mapa 23 do Relatório Pericial nº. 3 apenso ao nuipc 83/06) 
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4º. Contrato promessa para aquisição de outro apartamento, sito na Expo-

…, Lisboa: 

 

No dia 6 de Maio de 2003, BB juntamente coma arguida, com quem era, à data, 

casado, realizaram um contrato-promessa de compra e venda com a sociedade “R… – 

Investimentos Imobiliários, Lda”, mais tarde e juntamente com a sociedade “V… – 

Investimentos Imobiliários, Lda”, incorporadas na sociedade “M… – Sociedade de 

Investimentos Imobiliários, Lda”, para aquisição de um apartamento sito na Expo Sul, 

em edifício denominado “L… M…”, pelo valor de € 1.197.114,95, depois reduzido 

por aditamento, para € 1.193.635,55 113. 

 

BB e a arguida, entre Maio de 2003 e Janeiro de 2005) pagaram a título de sinal  

€ 658.413,12 (€ 530.629,50 + € 38.000,00 + € 89.783,62). 

 

Da arguida: 

- 6/05/2003, cheque nº. …, do Banco …, no valor de € 38.000,00 – (destino final 

“M...”) 114. 

 

De BB: 

- 06/05/2003, cheque nº. …, da ...S, no valor de € 81.711,49 (destino final “M..., 

Lda) 115. 

- 10/07/2003, cheque nº. …, do ..., no valor de € 59.855,75 116 

- 10/10/2003, cheque nº. --------, do ..., no valor de € 59.855,75 (destino final 

“M..., Lda) 117 

                                                           
113

 (Fls. 26 a 47 do Apenso 69) 

114
 (Fls. 242 e 245 do Apenso 69) 

115
 (Fls. 243 e 244 do Apenso 69 e fls. 6 do Mapa 22 do Relatório Pericial nº. 3 apenso aos 

nuipc’s 83/06-140/06) 

116
 (Fls. 239 do Apenso 69 e fls. 20 do Mapa 22 do Relatório Pericial nº. 3) 

117
 (Fls. 235 e 236 do Apenso 69) 
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- 09/01/2004, cheque nº. ----, do ..., no valor de € 59.855,75 (destino final “M..., 

Lda) 118 

- 22/04/2004, cheque nº.----------, do ..., no valor de € 89.783,62 (destino final 

“V…, Lda”) 119; 

- 26/07/2004, cheque nº.----------, do ..., no valor de € 89.783,62 120. 

- 08/10/2004, cheque nº.---------, do ..., no valor de € 89.783,62 121. 

 

De BBB: 

- 23/01/2005, cheque nº. …, do …, no valor de € 89.783,62, a favor da “R…, 

Lda” 122. 

 

As contas acabadas de referir na ... e ... foram provisionadas com montantes 

provenientes da “CC”, da “T…” e de investidores - NN, OO, …, MM 123. 

 

Observa-se que estes três últimos imóveis foram negociados no espaço de dois 

anos e meio. 

 

158.P. 

Em Outubro de 2005, BB, a arguida e HH cientes da proveniência ilícita dos 

montantes utilizados por BB na aquisição da fracção autónoma C do Lote 4.36.01 da 

Rua …, da fracção autónoma situada em Isla Antilla (Espanha), e da celebração do 

contrato-promessa com a R…, decidiram criar uma sociedade para quem seria 

transmitida a propriedade dos restantes bens imóveis de BB e da arguida, 

                                                           
118

 (Fls. 233 do Apenso 69 e fls. 24 do Mapa 22 do Relatório Pericial nº. 3) 

119
 (Fls. 230 do Apenso 69 e fls. 27 do Mapa 22 do Relatório Pericial nº. 3) 

120
 (Fls. 227 do Apenso 69 e fls. 29 do Mapa 22 do Relatório Pericial nº. 3) 

121
 (Fls. 224 do Apenso 69 e fls. 30 do Mapa 22 do Relatório Pericial nº. 3)  

122
 (Fls. 96 do Apenso VI e fls. 220 do Apenso 69) 

123
 (Fls 5 a 29 do Mapa 22 e fls. 1 a 6 do Mapa 23 do Relatório Pericial nº. 3 apenso aos nuipc’s 

83/06-140/06) 
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designadamente a casa de Santo Estevão e as fracções que BB havia recebido dos 

avós, de forma a ocultarem estes bens à execução dos credores – finalidade esta 

assumida por HH e pela arguida. 

 

A arguida não fazia segredo da ocultação dos bens à execução dos credores, 

como o revela o testemunho de N...M...G...F...S....,  a quem a arguida deu conta desse 

mesmo facto (conforme sessão de 14 de Março de 2012). 

 

Nem fazia segredo de que o marido usara uma procuração com a assinatura sua 

falsificada que fora utilizada nas declarações de dívida a RR, também conforme 

N...M...G...F...S.... 

 

E igualmente nem fazia segredo que o marido se tinha metido em “aldrabices e 

falsificações” tendo sido essa a causa do divórcio, passando a viver sózinha em 2006, 

conforme o testemunho de L…J…F…de M…, ..., (sessão de 14 de Março de 2006).  

 

158.Q. 

Ou seja, para a I... seria transmitida a propriedade dos bens adquiridos por 

BB antes do casamento e a casa de …, - fazendo-se uma clara separação do 

restante património adquirido com dinheiro obtido através dos investidores e 

com dinheiro da CC do qual BB se apropriara. 

 

Esta separação entre os patrimónios, com origem lícita e ilícita, é bem 

demonstrativo do conhecimento da origem dos dinheiros pelos três, (BB, a arguida e 

HH,) compreendendo-se assim a aceitação da administração da I... por este último, a 

qual manteve até ao momento em que BB foi preso, sendo então substituído por XXX. 

 

O conhecimento pela arguida da origem do dinheiro com o qual foram 

comprados os imóveis registados na titularidade da filha, na sua titularidade 

(casa de Espanha) - como bem privativo por ter sido declarado que havia sido 

pago com “dinero de los muebles e y imuebles de sus abuelos”, - e com que foi 

feito o pagamento do sinal no contrato-promessa, não é alheio ao facto de pelas 
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contas da arguida terem passado centenas de milhar de euros, provenientes 

também de investidores, como MM, e também destinadas a investidores, como 

PP, como descrito, entre outros, nos artigos 272º, 275º, 279º e 281º da matéria 

provada, e com  os quais (euros provenientes de investidores) foram feitos os 

pagamentos daqueles imóveis e sinal. 

 

Este conhecimento pela arguida ocorreu, pelo menos, entre as datas das 

reuniões que teve com BB e HH, em Outubro de 2005, e a data em que pediu a 

sua irmã JJ para fazer a abertura da conta pela qual a arguida faria a gestão do 

dinheiro convertido com a venda da casa de Espanha e da resolução do contrato-

promessa. 

 

A conta bancária em nome de JJ foi aberta em 13 de Dezembro de 2005.   

 

À arguida caberia a gestão do fundo criado com o património de origem 

ilícita, e do qual faria a já referida “má gestão” na opinião a que se refere BB nas 

mensagens de correio electrónico – mails – já referidas de 24 de Outubro de 2006. 

 

158.R. 

BB e a arguida tiveram algumas divergências quanto às “estratégias” de 

administração desse dinheiro, fazendo HH sempre o papel de mediador, conforme 

declarações do mesmo (sessões de 15 e 22 de Maio de 2012). 

 

A estas divergências se referem as mensagens de correio electrónico – mails – 

desencapsuladas pelo ora Relator, constantes do Volume 31 dos autos. 

 

Destas destacamos a troca de mensagens ocorrida entre BB e HH entre as 12 

horas e 42 minutos e as 13 horas e 43 minutos, posteriormente reencaminhadas pelo 

primeiro para XXX pelas 18 horas 1 minuto e 52 segundos, todas de 17 de Janeiro de 

2007, e com o Assunto: AA – Uni – SOS. 

 

Diz o primeiro, de BB para HH, pela 12:42: 
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“Falou-me a AA num daqueles ataques de histerismo a saber quando 

formalizávamos o acordo com a Uni, para que esta me pagasse, porque é preciso 

dinheiro e ela não quer ficar sem reservas, etc, etc. Disse-lhe que estávamos a tratar do 

assunto. Que via que poderíamos pensar num valor na ordem dos € 20.000, mas não 

era certo. Ela quer que este mês se tire mais e fique e(m) 25.000. Acho tudo muito 

imprudente e fiquei muito desconsolado. As coisas não se recuperam de um dia para o 

outro. Eu não me vou pôr a tirar dinheiro da Uni sem tudo estar bem atado. Estou 

muito desconfortável. Mantive toda a calma, mas se ela me começa a pressionar – 

como no passado – eu saio da universidade. 

Este mês de Janeiro é pesado em termos de pagamentos, mas tudo tem de ser 

visto com calma e de forma estratégica e articulada. 

Um abraço amigo 

BB” 

 

Resposta de HH para BB às 12:53: 

 

“BB 

Tenha calma. Na próxima reunião falamos sobre isso com a AA. 

Eu não vejo a ligação em sair da universidade com a AA. 

Acho prudente que se faça um acordo com uma prestação de 20.000 euros ou até 

mais e depois em função da tesouraria se pagará tudo ou não. 

Vamos então preparar o acordo com a CC. 

Abraço amigo” 

 

Resposta de BB às 13:10: 

 

“Diogo 

 

Tenho calma. A ligação é simples e velha. Ela quer que eu saque dinheiro da 

Uni (como no passado) e eu não vou entrar nessa outra vez. BB” 
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Resposta de HH para BB  às 13:43. 

 

“E eu concordo consigo, mas temos de ter diplomacia a calma…” 

 

158.S. 

BB e a arguida decidiram vender património e revogar o contrato-promessa 

realizado com a “R…/M…” relativamente à aquisição do imóvel do designado 

edifício “L… M…”, efectuada com verbas ilicitamente obtidas por BB. 

 

Também foi a arguida quem assumiu “a liderança no desfazer do negócio”, 

conforme declarações de V...J...T...C...M... (sessão de 19 de Dezembro de 2011). 

 

Ficou decidido que abririam uma conta bancária na qual pudessem vir a ser 

depositadas as importâncias obtidas da venda de património e revogação do contrato 

promessa, e que sendo aberta em nome de outra pessoa estaria a coberto da acção dos 

credores. 

 

1º 

Foi para esse mesmo fim que a arguida contactou a sua irmã JJ, que acedeu em 

abrir uma conta bancária para esse efeito. 

 

Assim, JJ, no dia 13 de Dezembro de 2005, abriu, como única titular, uma conta 

bancária no Banco …. 

 

Porém era por ordem da arguida que ali eram depositadas quantias monetárias, 

bem como era por ordem da mesma que JJ determinava a realização de transferências 

e/ou preenchia, assinava e entregava cheques para pagamentos, conforme declarações 

de JJ (sessão de 1 de Junho de 2011). 

 

Nessa sequência, as quantias provenientes da resolução do contrato promessa 

relativo ao empreendimento “L… M…” bem como da venda do imóvel sito em 

Espanha foram canalizadas para a aquela conta bancária. 
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2º 

Assim, em Janeiro de 2006 BB e AA iniciaram os contactos com os legais 

representantes da sociedade “M…”, os quais terminaram em 7 de Abril de 2006 com a 

realização de um “Acordo de Revogação de Contrato Promessa”, nos termos do qual a 

sociedade “M…” acordou devolver, o total de € 758.172,82, sendo 124: 

 

- € 658.413,22 que tinha recebido a título de sinal e de todas as quantias 

entregues; 

- € 99.759,60, a título de compensação. 

 

Através do mesmo contrato a “M…”, autorizou BB e a arguida a cederem o 

crédito a JJ125. 

 

- No dia 10 de Abril de 2006, o legal representante da sociedade “M…”, 

preencheu, assinou e entregou o cheque nº. …, no valor de € 75.817,20, a favor de JJ 

126; 

 

- No dia 29 de Junho de 2006, o legal representante da sociedade “M…”, 

preencheu, assinou e entregou o cheque nº. 5451238602, no valor de € 97.479,36, a 

favor de AA 127. 

 

Os cheques acabados de identificar foram depositados na aludida conta bancária 

aberta em nome de JJ. 

 

                                                           
124

 (Fls. 305 e 207 a 210 do Apenso 69) 

125
 (Fls. 206 do Apenso 69) 

126
 (Fls. 211 do Apenso 69 e fls. 1 do Mapa 62 do Relatório Pericial nº. 3 apenso aos nuipc’s 

83/06-140/06) 

127
 (Fls. 213 do Apenso 69 e fls. 1 do Mapa 62 do Relatório Pericial nº. 3 apenso aos nuipc’s 

83/06-140/06) 
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3º 

No dia 7 de Agosto de 2006 foi depositado na conta de JJ, o montante de € 

227.348,84, com origem em M.P.Y.C.A. de Huelva e Sevilha, proveniente da venda 

do imóvel sito em Islantilla, Espanha 128. 

 

4º 

Com parte desse produto, no dia 10 de Outubro de 2006, AA adquiriu à “Motor 

Park” um veículo Jeep, modelo Grand Cherokee, com a matrícula …-CF-… mas que 

fez registar em nome do seu pai, II, no montante de € 69.013,26 129. 

 

Desse montante € 50.013,26 foram pagos àquela sociedade através de 

transferência bancária realizada por JJ 130, realizada por ordem da arguida nos termos 

descritos supra na resposta ao artº 1551º e conforme declarações de JJ (sessão de 1 de 

Junho de 2011). 

 

5º 

Para além desse veículo foram também apreendidos, à ordem destes autos, os 

montantes resultantes do acordo acima referido e cujas quantias ainda não tinham dado 

entrada na conta bancária de JJ. 

 

6º 

A arguida quando adquiriu o Jeep já se encontrava separada de BB, vivendo 

“sozinha”, tendo-se divorciado porque “o marido se tinha metido numas aldrabices e 

falsificações”, tendo sido assim esta a causa do divórcio, como a arguida disse aos 

seus colegas e amigos – conforme J…L…F…de M…, ... (sessão de 14 de Março de 

2012). 

 

                                                           
128

 (Fls. 1 do Mapa 62 do Relatório Pericial nº. 3 apenso aos nuipc’s 83/06-140/06) 

129
 (Fls. 183 do Apenso 69) 

130
 (Fls. 1 do Mapa 62 do Relatório Pericial nº. 3 apenso aos nuipc’s 83/06-140/06)  
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A arguida ao adquirir o veículo Jeep, estava então absolutamente ciente, da 

proveniência ilícita das quantias monetárias obtidas por BB e que este, ao utilizá-las na 

aquisição do aludido imóvel sito em Espanha e celebração do aludido contrato-

promessa, as introduzia no mercado económico financeiro como meio de melhor 

desfrutar das vantagens económicas conferidas pela sua posse. 

 

7º 

A casa de Espanha não fora comprada com dinheiro proveniente dos 

“muebles y imuebles de los abuelos” da arguida, mas sim como dissemos supra 

com montantes provenientes da “CC”, de RR e do investidor, PP, como a arguida 

não podia deixar de saber. 

 

8º 

E aqui nem consideraremos os 8.500 euros de viagens que a arguida fez pagar 

através da conta bancária titulada por sua irmã JJ em Fevereiro e Março de 2007, por 

não ser objecto da acusação. 

 

BB acertou na contudo na sua observação, já referida supra acerca da troca de 

correspondência via mail com HH, de que a arguida “queria viver acima das suas 

possibilidades”, ou que “queria viver num nível para o qual não tinha rendimentos” – 

conforme mail de 24 de Outubro de 2006 às 18:27 constante de fls. 73 do Apenso 62. 

 

Na mensagem de 13 de Outubro de 2006 às 19:54, BB dirigindo-se a HH afirma 

alguns factos complementares relacionados com a arguida. 

São eles os seguintes: 

 

“2. Acho que o P... se tornou inviável devido às guerra com a AA. O meu irmão 

já declarou que não avança enquanto ela não tiver um comportamento racional em 

termos de dinheiro. (…) Eu e a AA temos 1 milhão (note-se que embora o aval dela 

seja falso, o dinheiro foi essencialmente em proveito comum e eu não me vou 

armar em protector como no Tribunal da Relação e na PJ). 
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3. Finalmente a minha guerra com a AA desgasta-me imenso. Eu não estava 

pessoalmente preparado e há vinte anos de sentimentos à mistura… e é verdade que 

ela tem a massa toda !!! E gasta-a com alegria.” 

 

Ora esta mensagem deve ser compreendida conjuntamente com as já referidas 

mensagens de BB para HH nas quais se referem: 

Uma, “ao divórcio fictício” sem ter deixado nada clarificado e ter-lhe entregue o 

dinheiro todo, cfr fls 68 do Apenso 62. 

Outra, ao “divórcio de Agosto”, o qual já custara 200.000 euros. 

Outra, ao “disparate do Jeep”, e à correria iniciada pela arguida em Agosto 

querendo viver acima das suas possibilidades, num nível para o qual não tinha 

rendimentos. 

Outra, que o dinheiro estava todo com a arguida e família (irmã, pai…) – o que é 

confirmado pelas movimentações de contas bancárias do pai e da irmã da arguida. 

E ainda ao facto de a arguida ser a detentora maioritária (60%) da Offshore 

G…M…, com o fundamento de por esta sociedade terem sido “absorvidas” as acções 

de que a arguida era detentora na CC, conforme declarações de AA na sessão de 29 de 

Maio de 2012 – a qual (offshore), ainda segundo a arguida, foi criada em 1997 com o 

propósito de com a mesma proteger o património de BB obtido antes do casamento (o 

que observamos nunca ter acontecido). 

 

As divergências entre BB e a arguida ocorriam sempre a pretexto da gestão e da 

disponibilidade do dinheiro. 

 

A referência ao Tribunal da Relação onde ocorrera o arquivamento do 

processo criminal contra a arguida, e á PJ, revelam que todos os três (BB, arguida e 

HH) tinham plena consciência do caracter criminal das condutas de BB, da origem 

criminosa do dinheiro assim como do seu uso. 

 

Disso não restam dúvidas face à troca de correspondência entre BB e HH e 

respostas deste, com os Assunto: “AA – guerra” e “fim de sexta feira”, todos de 13 de 

Outubro de 2006, conforme fls 79 e 78 (segundo a ordem cronológica das mensagens) 
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no qual BB diz, às 16:23 horas, expressamente que “O facto é que se ela não tem 

responsabilidades criminais, cíveis tem-nas tanto ou mais (pelo menos 

moralmente) que eu”. 

 

Esta era a resposta de BB à mensagem de HH enviada nove minutos antes, e pela 

qual dizia o seguinte: 

 

“Rui 

 

Eu percebo o que está a dizer, mas tem que ser de a trazer à razão, mostrando-se 

desesperado com os credores e sacar o mais possível da conta. 

Espere um tempo e volte à carga. 

Julgo que não há má fé, mas apenas algum receio do futuro. Se achar bem 

diga para eu ser uma espécie de mediador, mas à laia de ocasionalidade senão ela 

desconfia! 

Abraço amigo” 

 

Finalmente, demonstrativo do conhecimento que a arguida tinha da actividade 

criminosa do marido a mensagem de correio electrónico – mail – desencapsulada pelo 

presente Relator, datada de 10 de Dezembro de 2006, enviada por BB (…@uni.pt), 

pelas 13:37:01 horas, minutos e segundos, sobre o Assunto: “PENSA”, enviado para a 

arguida (AA….@....pt), o qual reza assim. 

 

“Temos o nosso património a gastar-se de uma maneira rápida e assustadora 

(…). 

Todos os aspectos e cenários que delineaste em Agosto falharam redondamente. 

Mantens-te teimosamente agarrada a uma certeza: que tinhas de me correr e não te 

arrependes. Para mim, para os nossos interesses, e agora vejo claramente, para a nossa 

filha. 

Não há condições para voltarmos a viver juntos, até porque posso ser preso ou 

declarado insolvente a qualquer momento (…)” 

 

mailto:direccao@uni.pt
mailto:isabel.maga@netcabo.pt


S. R. 
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 

2434 
 

 Ora só pode ser preso a qualquer momento quem comete crimes graves, 

puníveis com “prisão maior”, como a arguida, como juiz, muito bem sabia. 

 

9º 

E a arguida, com ajuda da irmã JJ, à qual contou que não se podia confiar em BB 

porque este já falsificara a assinatura da arguida e tinha uma Dona Branca, ao fazer 

depositar na sua conta bancária, o produto da venda do imóvel de Espanha bem como 

o produto resultante da revogação do contrato promessa, introduzia tais quantias, de 

novo, no giro comercial, sempre com o intuito de assim esconder a quem pertenciam 

aquelas verbas e consequentemente obstar à detecção, confisco e perda das mesmas 

por parte das autoridades judiciárias. 

 

A arguida quis adquirir o veículo matrícula …-CF-…, marca Jeep, e usar 

para o pagamento do preço, dinheiro existente na conta nº … do … titulada por 

sua irmã, conhecendo a sua proveniência (e que não era dos muebles y imuebles 

de sus abuelos), e registá-lo em nome de seu pai, sabendo que desta forma 

dissimulava a origem daquele dinheiro, mantinha a disponibilidade do veículo, e 

o subtraía à execução dos credores. 

 

159. 

Com vista à retomar o controle financeiro da CC e o acesso às contas da mesma, 

BB tal como concertara na reunião com a arguida e HH dedicou-se à criação 

documental para demonstração de um crédito sobre a CC, com vista a pressionar a 

direcção (Drª TTTTT/...nos/RR), e com base nesse falso crédito obter, num primeiro 

momento, a retenção de 50% das receitas recebidas por aquela sociedade, o arresto de 

50% do valor dos depósitos existentes na conta do ... nº. …, conseguir o 

estrangulamento da tesouraria da CC, para depois avançar para a tomada da empresa, 

“especialidade” de HH, e motivo pelo qual a escolha recaíra sobre este (o qual sabia, 

pelo próprio BB, que a sociedade era deficitária com crónicos prejuízos e deficits de 

tesouraria – conforme declarações do mesmo na sessão de 4 de Maio de 2011). 

 

160. 
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No dia 6 de Janeiro de 2006, HH, em representação de BB e “V...F...”, com o 

conhecimento e concordância da arguida, FFF e DDD – tendo estes dois últimos 

reunido, no escritório de HH, com G… P…, advogado do mesmo escritório, 

(conforme declarações na sessão de 23 de Maio de 2011) - propôs um procedimento 

Cautelar de Arresto contra a “CC” que correu termos sob o Nº 278/06.6TVLSB, 

na 2ª Vara Cível de Lisboa/2ª Secção 131. 

 

Invocaram um crédito a favor de BB e outro a favor da sociedade “V… F… – 

Agência de Negócios e Consultadoria, Lda”, da qual também BB era, à data, principal 

sócio e único gerente, no valor de € 2.775.535,80 e 136.908,00, respectivamente, 

reportados a montantes que, segundo afirmavam terem feito entrar nas contas da “CC” 

da forma que segue: 

 

- Entre Março e Maio de 2004, BB fez entrar na “CC” o montante total de € 

2.478.595,80;  

- Em 2004, BB fez entrar na “CC”, através da conta bancária titulada pela 

sociedade, “V… F…”, o montante total de € 136.908,00; 

- Em Março de 2005, BB fez entrar na “CC” o montante total de € 146.200,00;  

- Em Agosto de 2005, BB fez entrar na “CC”, através da conta bancária titulada 

pela sua mãe, BBB, o montante total de € 37.200,00. 

Conforme o quadro do relatório Pericial descrito no artigo 1139º da matéria de 

facto assente por provada.. 

  

Requereram que se decretasse, entre outros, o depósito, a efectuar pela “CC”, 

mensalmente, até à data da realização da audiência de julgamento, de 50% das receitas 

recebidas por aquela sociedade, o arresto de 50% do valor dos depósitos existentes na 

conta do ... nº. …. 
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Juntaram como prova dos alegados créditos talões de depósito e cópias de 

cheques, e arrolaram como testemunhas, entre outros, por FFF e DDD, que vieram 

corroborar tal documentação 132. 

 

161. 

Obtida a procedência de tal arresto, em cumprimento da respectiva decisão 

em 15 de Fevereiro de 2006 e 24 de Março de 2006, os então representantes da “CC” 

transferiram para a conta do ... nº. …, titulada por BB os montantes de € 

68.297,30 e € 48.018,56, respectivamente. 

  

162. 

No dia 10 de Fevereiro de 2006, HH, em representação de BB e da “V… 

F…”, com o conhecimento e concordância da arguida, que o ajudou a delinear os 

termos dos articulados, (conforme declarações de HH, sessão de 23 de Maio de 

2011) propôs uma Acção Declarativa de Condenação contra a “CC” que correu 

termos sob o Nº 1087/06.8TVLSB, na 2ª Vara Cível de Lisboa/2ª Secção 133. 

 

Pediram a condenação da “CC” no pagamento do já aludido crédito, como sendo 

devido a título de restituição de suprimentos prestados, restituição de prestações 

recebidas por mútuos nulos por falta de forma, ou a título de enriquecimento sem 

causa, a favor de BB e outro a favor da sociedade “V… F… – Agência de Negócios e 

Consultadoria, Lda”, da qual BB era, à data, principal sócio e único gerente, no valor 

de € 2.836.511,18 e € 136.908,00, respectivamente, acrescidos de juros de mora à taxa 

legal desde a data da citação da Ré até integral pagamento, reportados a montantes que 

terão feito entrar nas contas da “CC”. 

 

163. 

                                                           
132

 (Apenso 6-D) 
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Entretanto em 21 de Dezembro de 2005 NNN, através do seu Muito Ilustre 

advogado, dr A…C…A…, apresentou a garantia bancária ao ..., tendo-se verificado a 

sua falsidade após investigação interna concluída a 10 de Janeiro de 2006. 

 

A garantia era uma falsificação visível por emitida pelo ... Investimentos em 

folha de papel do ...; 

Não tinha número nem sequer selo branco e as próprias assinaturas não tinham 

correspondência com qualquer pessoa física da direcção. 

 

Tudo conforme declarações de M… F… D… R…, de J… C… M… G… G…, 

ambos do ... (sessão de 18 de Outubro de 2011), de J… P… da S… R… (sessão de 19 

de Outubro de 2011) e J… F… de M… R… (sessão de 15 de Novembro de 2011). 

 

A confirmar a falsidade do documento fabricado por EEE nos termos descritos 

na matéria de facto (artigo 1085º da acusação) o exame forense não deixa dúvidas – fls 

12.642 do XV Volume. 

 

164. 

Nesse mesmo dia 10 de Janeiro de 2006, em que a falsidade da garantia bancária 

era determinada por processo de inquérito interno do ..., BB e arguida divorciaram-se. 

 

BB referindo-se ao divórcio, em mensagem de correio electrónico – mail – de 13 

de Outubro de 2006 dirigida para HH, e que este reconhece ter recebido (sessão de 22 

de Maio de 2012), escreveu o seguinte: 

 

“Foi asneira minha ter feito um divórcio fictício (em Janeiro) sem deixar 

nada clarificado e ter-lhe entregue todo o dinheiro. Ainda na passada terça-feira 

fui buscar o cheque de € 97.000 à M… deixei-o em casa dela”. 

 

Cfr fls. 78 de Apenso 62.  

 

165. 
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A revelação de que a garantia bancária era falsa constituiu natural consternação 

para NNN e determinou o abandono do projecto académico acalentado pelos ...nos, 

assim como a anulação do negócio feito com RR uma vez que fora este quem 

transmitira a garantia bancária. 

 

Daí a celebração de um contrato de compra e venda, com data de 1 de Março de 

2006, pelo quail a … – Desenvolvimento do Ensino de ... vendeu a RR “um lote de 

acções correspondentes a 57,5 % do capital social da CC”, conforme fls. 22 a 26 do 

Apenso 21 B; 

 

E de um outro contrato, de acerto de contas, na mesma data, pelo qual RR se 

confessa devedor de 470.000,00 euros a NNN, cfr fls. 27 a 29 do Apenso 21 B. 

 

166. 

Perante as dificuldades resultantes do decretado arresto de 50% das receitas 

recebidas pela CC e o arresto de 50% do valor dos depósitos existentes na conta do ... 

nº. …, a direcção da CC, então liderada por RR, reagiu promovendo uma acção de 

insolvência da CC, constituindo uma autêntica apresentação à falência uma vez que 

não era apresentada qualquer medida de recuperação da empresa. 

 

167. 

Foi nestas circunstâncias que BB entendeu estarem reunidas as condições 

favoráveis para retomar o controle, também financeiro, da CC e Universidade 

Independente. 

 

Perante o pedido de insolvência da CC é fácil compreender o isolamento interno 

de RR e o subsequente reforço da aliança entre BB e FFF, numa parceria e amizade 

que já vinha durando há décadas, conforme declarações da arguida (sessão de 19 de 

Janeiro de 2011). 

 

BB aliado-se a FFF combinou com HH, no escritório deste, a reacção ao pedido 

de insolvência do então isolado RR, uma vez que NNN já sabia que a garantia 



S. R. 
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 

2439 
 

bancária era falsa desde 10 de Janeiro de 2006 e negociava o “desfazer” do negócio 

com RR. 

 

RR apesar de se arrogar (falsamente) advogado, mestre e professor universitário, 

como o revelam os documentos que apresentou na Ordem dos Advogados (também, 

conforme as declarações de J…M…C…de M…, A… P… F… dos R… e S… M… da 

S… B…, todos da O. A., ouvidos na sessão de 10 de Outubro de 2011), não tinha 

capacidades para manter a CC de pé, como resulta do facto de ter pedido a insolvência 

da CC sem apresentar uma medida de recuperação da empresa, tanto mais que às 

habituais dificuldade económicas acrescia o estrangulamento ditado pelo decretado 

arresto de metade das receitas e dos parcos depósitos bancários. 

 

Como pormenor revelador dos “conhecimentos” jurídicos do senhor RR, o 

formulário de candidatura do mesmo ao Mestrado em Gestão Avançada de Recursos 

Humanos da Universidade Independente relativo ao ano lectivo de 2003/2004, revela 

que apresentava como dados académicos uma licenciatura de um curso, que não se diz 

qual, com a duração de cinco anos, e outro curso, obtido a 26 de Janeiro de 1991 após 

a frequência de três anos numa instituição denominada “CEJ – CENTRO DE 

ESTUDOS JUDICIAIS”, conforme fls 198 e 199 do Apenso 31-M. 

 

168. 

Na reunião de HH com BB e FFF, para além dos pormenres jurídicos da reacção 

ao pedido de insolvência, que passou pela alegação da falta de legitimidade formal da 

CC decorrente da não alegação e inexistência da deliberação da direcção da CC para 

se poder apresentar à falência, mais se delineou a convocatória e realização da 

Assembleia Geral Extraordinária de 30 de Março de 2006 (declarações de HH na 

sessão de 23 de Maio de 2011). 

 

Os pormenores da marcação através do vice presidente da assembleia geral, 

A…C…L…, ficaram ao cuidado de BB e de FFF. 
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A convocatória para essa AGE para 30 de Março de 2006, datada de 15 de 

Fevereiro de 2006, subscrita por “A… C… L...”, filho de GGGG, surge na sequência 

da reunião referida havida no escritório de HH e foi por este minutada (declarações do 

próprio nas sessões de 23 de Maio de 2011, de 15 e de 22 de Maio de 2012). 

 

169. 

Confessadamente, HH (declarações na sessão de 23 de Maio de 2011), antes da 

Assembleia Geral Extraordinária e perante a já referida declaração de BB de que não 

existiam títulos representativos das participações sociais (acções), este incumbiu-se de 

as fazer antes da reunião por forma a controlar o exercício do direito de voto, e, 

informado por J…S…Q… da impossibilidade material da verificação do trato 

sucessivo, HH muniu-se de uma lista de accionistas, que anos antes fora feita no 

noutro escritório pelos seus colegas Drs … e … …, para a planeada fusão da CC/Uni 

com a E…/IPAM – à qual já nos referimos supra a propósito da causa de se ter gorado 

a mesma (fusão) pela falta de veracidade dos elementos fornecidos. 

 

  170. 

Com esta lista, entre 15 de Fevereiro de 2006 e 30 de Março de 2006, HH 

fabricou os títulos representativos das participações sociais os quais em seguida fez 

assinar por BB e BBBBB com data de 25 de Fevereiro de 2005.    

  

171. 

Visando a substituição dos órgãos sociais da CC eleitos em Setembro de 2005 a 

Assembleia Geral Extraordinária da CC, realizada no dia 30 de Março de 2006, teve a 

seguinte ordem de Trabalhos: 

 

“Ponto um: Destituição com justa causa dos actuais membros do Conselho Geral 

e Direcção. 

Ponto dois: Eleição de novos membros para os órgãos sociais do Conselho Geral 

e Direcção. 

Ponto três: Discussão sobre a situação económica e financeira da sociedade e 

deliberação sobre medidas de recuperação e saneamento financeiro da sociedade. 
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Ponto quatro: Discussão e eventual propositura de acção judicial para a 

efectivação da responsabilidade civil da actual direcção da Sociedade.” 

(Conforme fls 9834 do Volume 31) 

 

172. 

Foi por isso que previamente, e, porque lhes era necessário o controle da maioria 

dos accionistas que viesse a comparecer representados na Assembleia Geral, visando 

assim obstar ao vencimento dos votos representados pelos accionistas que suportavam 

a Direcção anteriormente eleita e em exercício, HH, concertado com BB, FFF e os 

filhos deste, BBBBB e HHH, procedeu à emissão de títulos representativos de acções 

correspondentes à totalidade do capital social da “CC”, no montante de € 

5.000.000.000,00, distribuídos pelos accionistas e nas percentagens que constavam de 

uma lista já elaborada e que representaria as participações sociais detidas, à data de 25 

de Fevereiro de 2005, por cada um dos accionistas. 

 

Porém, tal lista não tinha qualquer correspondência com a realidade, por não 

existir livro de registo de acções, nem análise comparativa entre as escrituras de 

aumentos de capital, as actas das Assembleias Gerais anteriores com as respectivas 

listas de presenças e registos contabilísticos 134. 

 

Flagrante era o caso das acções da FAL que não realizou por qualquer forma 

qualquer parte do capital social da CC e que era então de BB, depois de ter sido de 

A…A… (VVVVVV) e antes ainda de RR, ao que já nos referimos supra no princípio 

da exposição de motivos. 

 

172.A. 

HH sabia da existência dos títulos representativos de acções, atrás referidos, e 

produzidos em 2005 por SSSS, sob instruções de RR e BB e com conhecimento e 

plena concordância de FFF, como (HH) não podia deixar de saber pelo conhecimento 
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que tinha dos contratos com os ...nos, e cujo objecto era o das referidas acções, 

também elas fabricadas. 

 

HH em mensagem de correio electrónico – mail – enviado para BB às 16 horas e 

51 minutos do dia 2 de Março de 2006, com o Assunto: CC – UNI, constante do 

Apenso 31-N (resultante de busca ao escritório de HH/I…) a propósito da situação de 

isolamento de RR face ao desfazer do negócio com os ...nos na sequência da certeza 

que a garantia bancária fora forjada, diz o seguinte: 

 

“Rui 

 

Esta a posição dos ...nos. É por isso que RR pensa que comprou os 22,5 % e os 

que correspondiam a um penhor. É tonteria. Na assembleia geral jogam-se as 

cartas…” 

 

172.B. 

Mais, basta observar a documentação apreendida (Apensos 31) no escritório 

de HH para nos apercebermos da evidência demonstrada de que o mesmo não é alheio 

a toda a actividade ilícita desenvolvida por BB e se descreveu na acusação. 

 

 Assim, nomeadamente, ali se encontram: 

 

 - Documentos que permitem concluir pela não realização do capital social 

da “CC”, entre eles, cópia de cartas datadas de Maio de 1995 e que precederam a 

passagem da propriedade do imóvel da “Quinta do …”, sito na Moita da “GGG” 

para a “CC”, cujo teor é igual ao da Acta nº. 94; 

 

  - Cópia da impugnação pauliana apresentada por C…N…, conforme 

descrito nos Artºs. 207º a 226º da acusação. 

  

 “O capital social distingue-se do património da sociedade por aquele não ser, ao 

contrário deste – um conjunto de bens (dinheiro e outros), mas sim e apenas uma cifra, 
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ou seja, uma expressão numérica de uma quantia, um valor contabilístico, que 

representa a soma dos valores das entradas dos sócios”. Neste sentido, Miguel J.A. 

Pupo Correia, in Direito Comercial – Direito da Empresa. 

 

 A entrada da “Quinta do …” no património da “CC” não realizou qualquer valor 

do capital social da CC, não passando de uma criação “artística” de BB executada por 

DDD nos termos já descritos. 

 

O capital social da FAL nem sequer teve criação “artística”, sendo outro e mais 

ousado descarado embuste…  

 

As acções da CC foram pois produzidas a bel prazer, aliás como sempre em 

todos os tempos. São criações à medida das necessidades de BB e sem qualquer 

aderência à realidade. 

 

HH determinou o fabrico de tais títulos, os quais foram datados como tendo 

sido emitidos no dia 25 de Fevereiro de 2005, o que todos sabiam não ser verdade 

135. 

 

BB e BBBBB em 25 de Fevereiro de 2005, eram vogais da direcção da “CC”, 

qualidade que já não tinham à data do fabrico e assinatura dos ditos títulos 

representantivos das acções da CC, entre 15 de Fevereiro de 2006 e 30 de Março de 

2006, como já explicámos. 

 

Foi ainda elaborada uma lista de accionistas para instruir a Assembleia Geral, 

servindo para controlar quem podia, de facto, exercer o direito de voto, lista essa, 

elaborada de acordo com os títulos impressos e respectiva distribuição. 

 

173. 

                                                           
135
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Conforme planeado, no dia 30 de Março de 2006 foi realizada a Assembleia-

geral da “CC”, presidida por HH, por ausência do respectivo Presidente da Mesa, A… 

C… L... 136. 

 

 A… F… P… C… L... (sessão de 10 de Outubro de 2011) confirmou que decidiu 

não comparecer à referida Assembleia Geral Extraordinária porque o ambiente era de 

grande hostilidade, tendo um dia ou dois antes sido abordado por um advogado de RR 

por forma muito desagradável, em tom agressivo e ameaçador, o que fez com que se 

decidisse a enviar um fax informando que não iria comparecer, vindo depois a pedir a 

demissão. 

 

Além do próprio RR houve testemunhos que fizeram referência a um ambiente 

tenso e de hostilidade latente no decurso da Assembleia Geral, o que aliás seria normal 

atentas as circunstâncias em que a assembleia foi convocada com a referida ordem de 

trabalhos e a concorrente propusitura da acção de insolvência da CC. 

 

N… C… F… V…, professor universitário, (sessão de 25 de Janeiro de 2012) 

sobre a Assembleia Geral Extraordinária de 30 de Março de 2006, na qual esteve 

presente, descreveu a intervenção de HH, como presidente da mesa, como “agressivo, 

prepotente, mal-criado, jocoso…”, distribuindo previamente acções, “não prestando 

esclarecimentos” sobre as mesmas e quem os representava, “nem consentindo o acesso 

a documentos”, trazendo tudo “cozinhado” (preparado), trazendo inclusive secretária a 

quem ditou a acta. 

  

173.A. 

Obviamente que não foi esta a versão de HH (sessão de 23 de maio de 2011), 

segundo a qual teve – quase contra vontade -  de assumir a presidência na falta de A… 

F… P… C… L..., a qual lhe foi comunicada sobre a hora, e apenas porque era o 

representante do maior accionista, o H..., tendo sido acompanhado por mais quatro 

colegas de escritório que representavam outros accionistas. 

                                                           
136

 (Acta nº.27, fls. 223 a 232 do Apenso 31-S) 



S. R. 
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 

2445 
 

 

Esta versão não é aceitável face à demonstrada preparação da assembleia, como 

o revela o fabrico das acções aliada ao facto de HH se apresentar como representante 

do maior accionista e se encontrar acompanhado de quatro advogados do seu escritório 

(…,…,…,…), cada um deles também representando accionistas. A versão de HH cede 

facilmente face ao esposto, face à evidência de que tudo vinha planeado ao pormenor, 

como não passou desapercebido a N… C… F… V…. 

 

Vinha pois tudo muito bem preparado (“cozinhado” – na já referida expressão de 

N… C… F… V…), como seria de esperar de HH, que se apresentava como 

“especialista em direito societário e tomada de empresas” (declaração do próprio, 

sessões de 4 e 23 de Maio de 2011).  

 

Segundo HH (sessão de 23 de Maio de 2011), a assembleia decorreu 

exemplarmente com grande regozijo dos presentes por finalmente verem serem-lhes 

entregues as acções, o que nunca antes acontecera. 

Apenas RR pretendeu fazer valer umas acções que apresentou, (querendo HH 

fazer crer que tal muito o surpreendeu) mas que examinadas não mereceramm 

credibilidade, porque nem respeitavam os estatutos, sendo títulos nominativos em 

nome de RR, FF e NNN. 

 

HH faltou à verdade, pois sabia perfeitamente da existência das acções exibidas 

por RR, como o demonstram os documentos que lhe foram apreendidos na busca ao 

escritório da I.... 

 

A fls 75 e 76 do Apenso 31-M consta o “contrato de Aquisição de Dívidas” 

celebrado por RR e NNN, onde se faz referência expressa às acções nºs 450.001 a 

675.000 correspondentes a 22,5 5 do capital social da CC, que BB e a arguida deram 

como penhor a RR. 
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E a fls 81 e 82 do Apenso 31-M consta a “Dação em Cumprimento” celebrada 

entre BB e NNN onde se faz referência expressa às mesmíssimas acções nºs 

450.001 a 675.000 correspondentes a 22,5 5 do capital social da CC. 

 

173.B. 

Ora a versão de HH não colhe, pois nega evidências que este não desconhecia, 

como a assinatura de BB nas acções nominativas exibidas por RR e o conhecimento, 

que como advogado tivera, dos contratos com a DEA – Desenvolvimento do Ensino 

de ..., e que BB cedera os seus créditos na CC a RR e este os cedera aos ...nos, bem 

como as dívidas que BB tinha para NNN. 

 

Estava tudo estudado ao pormenor por HH como o revela a mensagem de correio 

electrónico – mail – enviada pelo próprio (…@....pt) para BB, pelas 16 horas e 51 

minutos do dia 2 de Março de 2006, quando os ...nos negociavam já o abandono da 

CC na sequência da descoberta de que a garantia bancária fora forjada, e pela qual diz 

o seguinte: 

 

“Rui 

 

Esta a posição dos ...nos. É por isto que RR pensa que comprou os 22,5 % e os 

que correspondiam a um penhor. É tonteria. Na assembleia geral jogam-se as 

cartas…..” 

 

Conforme fls. 8 do Apenso 31-N (resultante da apreensão na busca ao escritório 

de HH). 

 

A estes factos acresce a contradição patente no depoimento de HH, segundo o 

qual BB se apresentou na primeira reunão como “accionista maioritário da CC” 

(sessão de 4 de Maio de 2011) e compareceu na assembleia geral de 30 de Março de 

2006, como um “accionista pequenino” (sessão de 23 de Maio de 2011). 

 

Vulpes pillum mutat, non mores. 

mailto:horta.osorio@gpcb.pt
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 174. 

HH como Presidente da Mesa e sabendo que tais títulos haviam sido fabricados 

nos moldes anteriormente descritos eram tão (in)válidos como os que também tinham 

sido elaborados a seu mando, entendeu não suspender a Assembleia e prosseguiu com 

a mesma, tendo aprovado: 137 

 

- A destituição por justa causa dos membros do Conselho Geral da “CC” e 

nomeação de novo Conselho Geral constituído por C… R…, XXX, BBBBB, 

M…V…de M…, H..., E… C… e SSSS. 

 

- E determinação ao novo Conselho Geral que procedam à destituição da 

Direcção da “CC” por justa causa. 

  

175. 

No dia 31 de Março de 2006 reuniu o novo Conselho Geral da “CC” que 

deliberou a destituição da anterior direcção, eleita em Setembro de 2005. 

 

Em substituição elegeu uma nova direcção, sendo: 

a) Presidente – BB; 

b) Director Executivo – C… P…; 

c) Vogal – HHH. 

 

175.A. 

E com data de 30 de Março de 2006 foi feita acta da direcção eleita - conforme 

resposta aos artigos 1163º e 1164º, - composta pelos elementos supra identificados que 

deliberaram, nomeadamente 138: 

 

- Apresentar o pedido de desistência do Processo de Insolvência da “CC”; 
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- Revogar o mandato forense conferido aos então mandatários Â… dos S…, 

A…C…A… e M… Â… B… dos S…, no âmbito da Acção Declarativa de 

Condenação, entretanto proposta por, HH, em representação de BB e “V… F…” 

contra a “CC” – Nº 1087/06.8TVLSB; 

 

- Outorgar mandato forense a, M… V… de M… conferindo-lhe “os mais amplos 

poderes forenses em Direito permitidos, incluindo os poderes especiais para confessar, 

desistir, transigir, no âmbito do procedimento cautelar e respectiva acção principal 

identificada no ponto anterior”. 

 

Assim a CC deixava de fazer oposição ao pedido de BB deduzido na acção 

declarativa pela qual invocava ser credor (em nome pessoal e da V…F…) da CC. 

E como veremos detalhadamente com base nos relatórios periciais a CC é que 

era credora de BB. 

 

No momento da “tomada da empresa”, a já referida especialidade de HH, o 

interesse imediato era o de afastar A… C… A…, advogado representante dos 

...nos/TTTTT, e substituí-lo por M...V...de M..., sendo este imediatamente munido 

de poderes para confessar, desistir, transigir no âmbito do procedimento cautelar 

de arresto e da acção principal declarativa de condenação proposta por HH, em 

repesentação de BB e da V...F... contra a CC. 

 

Por outras palavras, BB tomada a direcção da CC determinou, imediatamente e 

como primeira medida, que esta não contestaria e até transigiria na acção em que BB 

pedia a condenação da CC a pagar-lhe o que não era sequer devido, até porque era BB 

quem era devedor da CC. 

 

 Isto não era nem mais nem menos do que a ordem de reconhecimento de 

um inexistente crédito, artificiosamente produzido e reclamado por BB, 

determinado por vontade do próprio, que muito bem sabia não ser credor mas 

outrossim devedor da CC, para o que se fazia representar por um lado por HH, 
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com procuração como seu advogado, e por outro por M...V...de M..., com 

procuração também de BB, mas como presidente da direcção da CC.   

 

A procuração a favor de M...V...de M... foi imediatamente feita com data de 31 

de Março de 2006. 

 

175.B. 

Em 3 de Abril de 2006 BB, por si e na qualidade de legal representante da 

V…F…, e sempre representado por HH, por um lado, e V…de M…, 

representando a “CC” por outro, com procuração de 31 de Março de 2006, também 

de BB e HHH 139 lavraram um termo de transacção no processo nº 1087/06.8TVLSB  

140. 

 

Nesse acordo, a “CC” aí representada por M...V...de M... “reconhece total e 

incondicionalmente a dívida de capital peticionada por BB e V…F…”. 

 

Como contrapartida, estes dois últimos renunciaram aos juros de mora vencidos 

e vincendos e comprometem-se a desistir do pedido bem como a desistir do 

requerimento inicial de arresto. 

 

A “CC” aceitou a desistência do pedido, obrigando-se a pagar a BB e à 

sociedade “V…F…” as seguintes quantias: 

 

- “A quantia de € 55.000,00, de imediato, servindo este documento como 

quitação”; 

 - “A quantia será retirada, no momento do levantamento do arresto decretado, da 

conta do ... nº. …, na qual estão a ser depositadas as quantias arrestadas à “CC”, das 

quais BB era fiel depositário”. 
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- “O remanescente, no montante de € 2.937.971,20 será pago nos termos de um 

plano de pagamentos a apresentar pela “CC”, dentro de um prazo máximo de 2 

meses”. 

 

Em 28 de Abril de 2006, o Merítissimo Juiz homologou por sentença o supra 

referido acordo, condenando a “CC” a pagar a BB e à sociedade “V…F…” as quantias 

monetárias pedidas, nos termos e condições acordados, absolvendo a “CC” dos juros 

pedidos 141. 

 

176. 

Após, tal homologação, BB ordenou a transferência de € 55.000,00, da conta por 

ele titulada e onde se encontravam depositadas as quantias arrestadas à “CC”, sendo: 

 

a) – Uma tranche de € 10.000,00 para a conta do B …, titulada pela sociedade 

“V… e I…”142. 

 

b) - Uma tranche de € 45.000,00 para a conta do B …, titulada pela 

sociedade “I..., S.A”, da qual HH era, à data, administrador único e, nessa 

qualidade, determinou a transferência: 

De € 45.090,81 para a “Sociedade de Advogados …, …”, da qual HH é 

igualmente sócio 143; 

 

BB, HHH e HH sabiam que desde 2003 que não era feita regularmente a 

contabilidade e não eram aprovadas as contas da “CC”. 

 

177. 
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BB desde 1997 depositava nas suas contas bancárias inúmeros cheques das 

contas bancárias pertencentes à “CC” bem como cheques emitidos por terceiros à 

ordem da “CC”, o que foi voluntariamente omitido na acção judicial. 

 

HH não pode negar esse conhecimento face ao teor da mensagem de correio 

electrónico – mail – de 17 de Janeiro de 2007, remetido por BB às 13.10 horas, com o 

assunto: AA – Uni – SOS, cujo conteúdo revela a confissão de BB sobre tal 

comportamento apropriativo, e com o qual foi confrontado na sessão de 15 de Maio de 

2012, e tendo reconhecido ter recebido tal mensagem: 

 

“Diogo 

 

Tenho calma. A ligação é simples e velha. Ela quer que eu saque dinheiro da 

Uni (como no passado) e eu não vou entrar nessa outra vez. rv” 

 

(Conforme mensagem desencapsulada pelo relator e junta no Volume 31.) 

 

178. 

Recordamos que BB, incumbido da gestão financeira, abriu conjuntamente com 

GGGG várias contas bancárias tituladas pela “CC” e movimentadas por ambos. 

 

BB abriu ainda várias contas bancárias tituladas por si próprio que utilizou. 

 

Foram ainda utilizadas outras contas bancárias, tituladas por sociedades que BB 

dominava – “V…F…” e “V…I…”, “C… T…”, contas de familiares – BBB, contas de 

funcionários da “CC” e que com ele e com FFF tinham uma relação de grande 

proximidade – EEE e DDD, contas de RR e sociedade que este dominava – “FAL”, 

contas de FFF e sociedade que domina – “GGG”, de familiares –EE (ex-mulher de 

FFF) e também – três contas da ..., abertas e utilizadas à revelia e com o 

desconhecimento dos seus titulares – BBBBB, EE e XXX. 
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Entre 1997 e Dezembro de 2004, BB, co-titular de todas as contas bancárias da 

“CC”, com o conhecimento e concordância de RR, iniciou um “roulement”/rotação de 

cheques através da emissão diária de cheques da “CC” provocou movimentos 

constantes de dinheiro entre as várias contas, havendo montantes que entraram numa 

conta e no mesmo dia saíram para outra e desta para outra conta e, às vezes, 

regressaram à mesma.  

 

Através da rotação do mesmo dinheiro entre as várias contas (BB) criava a 

ilusão de haver muito dinheiro em movimento pressupondo um negócio em 

expansão e dinâmico ao mesmo tempo que confundia as diversas origens do 

mesmo.  

 

Nessa tarefa (BB) foi sempre apoiado por DDD e EEE que procediam à 

conferência das contas bancárias, fazendo o controlo dos levantamentos, depósitos 

efectuados bem como das contas a descoberto, e, por via das indicações dadas, 

procediam a um cruzamento sistemático de cheques, destinados a cobrir os saldos 

negativos e em simultâneo criavam a convicção de haver muito dinheiro em 

movimento. 

 

Por norma, o dinheiro saía das contas da “CC” para outras contas da “CC” e 

depois destas para as contas de BB e de DDD, e destas últimas para outras contas 

bancárias, excepto para as de GGGG. 

As contas de BB e de DDD confundiram a autonomia patrimonial da sociedade 

com a dos seus representantes e directores. 

 

Nesse vaivém de quantias monetárias, que saíram das contas bancárias da “CC” 

para as contas bancárias de BB e de DDD e para as outras contas bancárias e, destas, 

novamente, para as contas da “CC”, verifica-se que: 

 

 Ficaram sempre nessas contas quantias monetárias pertencentes à “CC”; 

As devoluções foram sempre inferiores aos montantes aí creditados; 
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E as maiores diferenças entre o recebido e o que foi devolvido registaram-se nas 

contas bancárias de BB. 

 

Através desta movimentação entre contas bancárias e porque tais saídas de 

contas tituladas pela “CC” eram superiores aos totais nela entrados, BB, RR ,DDD e 

EEE, fizeram suas as quantias pertencentes à “CC”, bem sabendo que lhes não 

pertenciam, nem lhes eram devidas e que agiam contra a vontade dos daquela. 

 

Para além disso, BB e FFF fizeram a “CC” pagar despesas particulares de cada 

um, bem sabendo que estavam a utilizar, como se fosse seu, dinheiro que não lhes 

pertencia e que o faziam contra a sociedade – conforme as respostas supra aos artigos 

372º a 407º. 

 

Entre Janeiro de 1997 e Dezembro de 2006 BB através dos movimentos 

bancários que DDD e EEE executaram ou mandaram executar, fez sair das 

contas bancárias da “CC” para outras contas bancárias os valores referidos nos 

artigos 357º, 1174º e 1175º supra, no total de € 18.681.303,50 até ao dia 6 de 

Janeiro de 2006, e depois disso até 31 de Dezembro de 2006 mais, € 208.755,36, 

perfazendo assim as saídas o total final de € 18.890,068,86. 

 

As quantias monetárias que BB fazia reentrar na “CC”, parte das quais 

resultantes das que previamente retirara daquela sociedade e outras que entretanto 

recebera dos investidores em aplicações financeiras, eram registadas 

contabilisticamente sob instruções suas na conta (26.28.101), como se de empréstimos 

de sócio à sociedade se tratassem. 

 

Tal conta de suprimentos mantinha quase sempre saldo contabilístico credor da 

“CC”.  

 

E, para justificar saídas para BB, DDD contabilizou ou determinou a 

contabilização de parte das saídas, através de facturas, fabricadas para o efeito, 

entre elas, as facturas nºs. 8 e 17 da “FAL”, no valor de € 353.074,09 e € 
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145.893,40, respectivamente, as quais não corresponderam à prestação de 

qualquer serviço bem como através da criação da conta “…”, como se uma dívida 

à “CC” no valor de € 3.040.000,00 se tratasse. 

 

178.A. 

O resultado de toda essa actividade de delapidação do património da CC é-

nos demonstrado pelo Relatório Pericial elaborado pelo Departamento de Perícia 

Financeira e Contabilística da Polícia Judiciária, que incidiu sobre os 

movimentos das contas bancárias nas quais BB concertadamente com DDD e 

EEE fez a rotação/roulement de cheques apurou-se que: 

 . 

Entre 1 Janeiro de 1997 e 28 de Fevereiro de 2004, BB retirou, das contas da 

“CC”, como descrito na resposta ao artº 1172º, (depositando nas suas contas bancárias 

inúmeros cheques das contas bancárias pertencentes à CC, bem como cheques 

emitidos por terceiros à ordem da CC) e depositou nas suas contas bancárias o 

montante total de: 

 

- € 14.255.435,60 

 

178.B. 

Entre 29 de Fevereiro de 2004 e 26 de Maio de 2004, BB retirou das contas da 

“CC”, como descrito na resposta ao artº 1172º, (depositando nas suas contas bancárias 

inúmeros cheques das contas bancárias pertencentes à CC, bem como cheques 

emitidos por terceiros à ordem da CC) o montante de: 

 

- € 2.814.772,47  (e não € 2.959.379,86 como se diz na acusação) 

 

178.C. 

Entre 1 de Junho de 2004 e 28 de Fevereiro de 2005, BB retirou das contas da 

“CC” e depositou nas suas contas bancárias, como descrito na resposta ao artº 1172º, 

(depositando nas suas contas bancárias inúmeros cheques das contas bancárias 
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pertencentes à CC, bem como cheques emitidos por terceiros à ordem da CC) o 

montante de: 

 

- € 1.459.832,70 

 

178.D. 

Entre 2 de Março de 2005 e 28 de Abril de 2005, BB retirou das contas da “CC” 

e depositou nas suas contas bancárias, como descrito na resposta ao artº 1172º, 

(depositando nas suas contas bancárias inúmeros cheques das contas bancárias 

pertencentes à CC, bem como cheques emitidos por terceiros à ordem da CC) o 

montante de: 

 

- € 13.296,67 

 

178.E. 

Entre Maio 2005 e 6 de Janeiro de 2006, - data da propositura da providência 

cautelar de arresto na qual BB invocava ser credor da CC, conforme resposta supra ao 

artº 1138º - BB retirou das contas da “CC”, como descrito na resposta ao artº 1172º, 

(depositando nas suas contas bancárias inúmeros cheques das contas bancárias 

pertencentes à CC, bem como cheques emitidos por terceiros à ordem da CC)  e 

depositou nas suas contas bancárias, o montante de: 

 

- € 62.679,96 (e não, € 54.733,46, como por mero erro de soma aritmética se diz 

na acusação). 

 

178.F. 

Na resposta ao artigo 1174º da acusação e ao extenso quadro de movimentos 

bancários constante do mesmo, após análise de todos e de cada um dos 

documentos, cheques e transferências, resultaram várias alterações de pormenor 

que ditaram a correcção do números parcelares e totais nele inscritos a negrito 

com indicação de terem sido corrigidos pelo Tribunal Colectivo, com o 
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consequente aditamento na própria matéria provada de algumas notas 

explicativas, por forma a facilitar a sua melhor compreensão. 

 

São essas notas as seguintes: 

 

1ª. O primeiro total parcelar apurado, relativo ao período compreendido entre 

Janeiro de 1997 e 28 de Fevereiro de 2004, é de 14.255.435.60 euros e não de 

14.255.623,70 euros como consta da acusação, sendo a diferença de 25.188,10 euros. 

 

O que resulta da correcção das seguintes entradas: 

 

1. ..., de 4/7/2000, que de 9.975,96 euros passou, após exame do cheque, para 

997,60 euros (…); 

2. ..., de 16/5/2001, que de 6.733,77 euros passou, após exame do cheque, para 

2.244,59 euros (...); 

3. ..., de 16/5/2001, que de 6.733,77 euros passou, após exame do cheque, para 

2.244,59 euros (…); 

4. ..., de 22/10/2001, que de %.486,78 euros passou, após exame do cheque, para 

997,60 euros (...); 

5. ..., de 22/10/2001, que de 5.486,78 euros passou, após exame do cheque, para 

2.244,59 euros (…); 

6. ..., de 31/10/2002, que de 2.000,00 euros passou, após exame do cheque, para 

2.500,00 euros. 

 

Estas correcções foram introduzidas no quadro supra encontrando-se a negrito, 

de modo a facilitar a sua localização. 

 

Daí o resultado parcelar corrigido que consta anotado em negrito para facilitar a 

sua localização. 

 

2ª. 
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O total parcelar apurado, relativo ao período compreendido entre 29 de Fevereiro 

de 2004 e 26 de Maio de 2004, é de 2.814.772,47 euros e não de 2.959.376,47 euros 

como consta da acusação em resultado de somatório errado, (pois a soma correcta era 

de 2.906.785,95 euros), a que acrescem as seguintes correcções: 

 

1. O cheque ..., de 6/04/2004, recebido por BB, no valor de 8.650,00 euros (... 

…) foi eliminado do total por ter sido devolvido pela ..., não tendo sido pago; 

2. O cheque …, de 2/05/2004, no valor de 41.915,48 euros, após exame 

verificou-se ser de 2/06/2004, será incluído no total parcelar seguinte, mantendo-se 

onde estava inserido para melhor compreensão, já corrigido e a negrito, de modo a 

facilitar a sua localização; 

3. O cheque ..., de 30/04/2004, de 20.724,00 euros (valores provenientes da 

conta nº …) passou após exame a 3.314,00 euros; 

4. O cheque ..., de 30/04/2004, de 20.724,00 euros (valores provenientes da 

conta nº …) passou após exame 12.970,00; 

5. O cheque ..., de 30/04/2004, de 20.724,00 euros (valores provenientes da 

conta nº …) passou após exame a 4.440,00 euros. 

 

Daí o resultado parcelar corrigido que consta anotado em negrito para facilitar a 

sua localização. 

 

3ª. 

Também o total parcelar relativo ao período compreendido entre Junho de 2004 

e 28 de Fevereiro de 2005 se encontra corrigido (a negrito) para 1.459.832,70 euros, e 

não 1.417.917,70 euros como consta da acusação, o que resulta da contabilização no 

somatório da passagem do referido cheque Santander, de 2/05/2004, no valor de 

41.915,48 euros, para 2/06/200, conforme nota anterior ponto 2. 

 

Daí o resultado parcelar corrigido que consta anotado em negrito para facilitar a 

sua localização. 

 

4ª. 
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Finalmente, o total parcelar relativo ao período compreendido entre Maio de 

2005 e 6 de Janeiro de 2006 se encontra corrigido (a negrito) para 62.679,96 euros, e 

não de 54.733,46 euros, decorrência da rectificação de erro de soma aritmética. 

 

Daí o resultado parcelar corrigido que consta anotado em negrito para facilitar a 

sua localização. 

 

5ª. 

Em consequência de todas as referidas rectificações e correcções das somas 

aritméticas apurou-se que o total das retiradas de BB das contas da CC é – até 6 

de Janeiro de 2006, data da propositura da acção - de 18.681.303,50 euros. 

 

(Observe-se ainda que, mais se apurou que depois de 6 de janeiro de 2006 e 

só até 31 de Dezembro de 2006 BB fez mais outras retiradas no total de € 

208.755,36, perfazendo assim as saídas o total final de € 18.890,068,86 com reflexo 

no total final apropiado). 

 

178.G. 

E, no mesmo período, BB fez entradas na CC dos seguintes valores: 

 

Entre Janeiro de 1997 e 28 de Fevereiro de 2004 o montante de: 

 

- € 8.609.137,84 

 

178.H. 

Entre 1 de Março de 2004 e Maio de 2004, BB fez entrar nas contas da “CC” e 

depositou nas suas contas bancárias o montante de: 

 

- € 2.842.841,48 (Nota: Já acrecido de € 500 da transferência de igual valor 

efectuada em 31/03/2004, da conta ... de BB para a conta ... nº …, omitida até 

agora, e que o Tribunal Colectivo inclui na matéria de facto apurada.) 
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178.I. 

Entre Junho de 2004 e 28 de Fevereiro de 2005, BB fez entrar das contas da 

“CC” e depositou nas suas contas bancárias o montante de: 

 

- € 568.679,10 como consta do quadro que se segue (e não, € 586.679,10, 

como por manifesto lapso por troca de algarismos, 586 mil por 568 mil, se diz na 

acusação). 

 

178.J. 

Entre Março e Abril de 2005, BB fez entar das contas da “CC” e depositou nas 

suas contas bancárias o montante de: 

 

- € 152.108,55 (e não, € 152.108.108,55, como por manifesto lapso material de 

escrita se diz na acusação). 

 

178.K. 

Entre Maio de 2005 e 6 de Janeiro de 2006, BB fez entrar nas contas da “CC” e 

depositou nas suas contas bancárias o montante de: 

 

- € 8.348,84 

 

178.L. 

O quadro 48-A referido no artigo 1174º dos factos provados consta de fls. 72 e 

seguintes do Relatório Pericial nº 7 elaborado pelas senhoras peritas M… V… e G… 

R… do Departamento de Perícia Financeira e Contabilística da Polícia Judiciária. 

 

178.M. 

Nota explicativa final ao artigo 1174º dos factos provados: 

 

1ª 
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A divergência dos valores totais constantes da acusação e do presente acórdão 

resulta do que antecede, referidas notas explicativas, correcções a negrito, correcção 

de erros materiais de aritmética e de cálculo de somas materiais parcelares e totais. 

 

2ª 

O Relatório Pericial nº 3 contém a fls. 128 um erro material quando faz 

referência a três cheques da T…, que perfazem o total de 145.790,41 euros. O segundo 

cheque referido no valor de 70.593,91 euros está errado por duplicação do montante 

do primeiro cheque, sendo o seu valor parcelar de 41.915,48 euros. O total está 

contudo certo. 

 

3ª 

Todas as alterações ao Relatório Pericial se encontram marcadas a negrito e têm 

correspondência com o último documento, descritivo das retiradas e entradas 

efectuadas por BB relativamente às contas bancárias da CC, junto, em Agosto de 

2012, pela Senhora Perita Drª M… V…, acrescidos das referidas notas explicativas 

que preferimos aqui incluir como parte da fundamentação, para melhor 

acompanhamento e facilidade de exposição e compreensão, assim como fizemos com 

as remissões para os documentos descritos e identificados nas notas de rodapé, a fim 

de não aumentar a já de si extraordinária extensão deste acórdão. 

 

179. 

Do exposto resulta que entre 1997 e a data da propositura da referida acção 

(6 de Janeiro de 2006), BB não era credor da “CC” mas sim devedor à “CC” de € 

6.875.687,69 (18.681.303,50 euros – 12.180.615,81 euros). 

 

Na referida acção nº 1087/06.8TVLSB BB e HH omitiram todas as 

transferências que foram efectuadas das contas bancárias da “CC” para as contas de 

BB, transferências essas, aliás, realizadas por determinação e sempre com a assinatura 

de BB. 
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Pretenderam, dessa forma, obter, como obtiveram, uma sentença daquele 

Tribunal que considerasse BB e a “V…” como credores daquele valor, ou seja, que a 

“CC” lhes devia o montante total de € 2.912.443,80, valor que sabiam não lhes ser 

devido. 

 

Por este meio, BB obteve uma sentença judicial que homologou um acordo de 

transacção que lhe foi favorável. 

 

Crédito que BB veio ainda reclamar no processo de insolvência, actualmente a 

correr termos sob o nº. 881/08.0TYLSB, no 3º Juízo do Tribunal do Comércio de 

Lisboa 144 - conforme A… B… V…, administrador judicial da insolvência da CC 

(declarações na sessão de 15 de Junho de 2011), e fls 5089 a 5095, donde consta a 

apresentada e junta a Relação de Créditos, rectificada posteriormente à audição do 

administrador em audiência, e pela qual os créditos de BB e V…F… passaram a ter 

natureza provisória por declarada suspeita de simulação.   

 

Assim à data da propositura da providência cautelar - 6 de Janeiro de 2006 

- BB não era credor da CC, mas, outrossim, a CC é que era credora de BB nos 

exactos termos apontados, no valor concreto e determinado àquela data de € 

6.875.687,69.  

 

180. 

No dia 31 de Março de 2006 também como concertado entre BB e HH (e 

declarações deste último na sessão de 23 de Maio de 2011) deu entrada o pedido de 

desistência da insolvência 145.  

 

Em 10 de Abril de 2006, em reunião de Direcção, BB e HHH e com a presença 

de FFF, deliberaram, por unanimidade 146: 

                                                           
144

 (Fls. 13.899 a 13.903 do 45º Volume) 

145
 (Fls. 212 a 243 do Apenso 31-S) 

146
 (Acta nº. 3, a Fls. 4 e 5 do Apenso 19-B)  
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- Confirmar a instauração de um processo disciplinar com suspensão imediata do 

funcionário III; 

 

- Negociar a saída de N… R…, pelo que em 2 de Maio de 2006 a “CC” pagou-

lhe uma indemnização no valor de € 4.147,97 147. 

. 

181. 

As 482.169 acções fabricadas como representativas do capital social da “CC” 

eram pertencentes à “H...” e foram depositadas no dia 24 de Março de 2006, dentro da 

estratégia delineada por HH, na conta bancária nº. … (e não, …, como se diz na 

acusação) de que aquela sociedade era titular no “…”, representada por XXX e HHH 

148. 

 

182. 

Em Junho de 2006 FFF encetou negociações com A…da C…C…. 

 

As negociações terminaram em 30 de Junho de 2006 com a realização de quatro 

contratos de Compra e Venda de Acções entre FFF, por si e como administrador da 

“GGG”, HHH, como administrador da “E…” e BBBBB, por si e A… da C… C…, 

este na qualidade de Presidente do Conselho de Aministração da “A…” 149. 

 

Nesses contratos, FFF, HHH e BBBBB dizem-se “donos e legítimos 

possuidores” de 482.169 acções, correspondentes a 48,269%, 11.658 acções (GGG)), 

correspondentes a 1,1658%, 7.602 acções (E…), correspondentes a 0,7602% e a 998 

acções, correspondentes a 0,998%, respectivamente. 

 

                                                           
147

 ( Fls. 55 do Apenso 47-G) 

148
 (Fls. 13.153 a 13.182 do 42º Volume, fls. 82 do Apenso 10-I e fls. 76 do Apenso 31-S) 

149
 (Fls. 4.946 a 4.959 do XVII Volume e fls. 92 a 94 do Apenso 18-A) 
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O que não era verdade, à excepção das acções pertencentes a BBBBB e à 

“GGG”. 

 

Nessa sequência, cederam as referidas acções pelo seu valor nominal, ou seja, 

por € 2.411.095,00, € 58.290,00, € 38.010,00 e € 4.990,00, respectivamente, cujo 

preço seria pago até 30 de Junho de 2008, através de cheque bancário a emitir a favor 

de cada um deles. 

 

Sociedade essa, cujo representante, A… C…, só aceitou negociar nos moldes em 

que o fez por FFF o ter convencido e nisso ter acreditado que aqueles títulos 

representativos de parte do capital social da “CC” tinham sido regularmente emitidos, 

lhes pertenciam e por isso podia dispor livremente dos mesmos. 

 

FFF e HHH sabiam em que circunstâncias aqueles títulos tinham sido fabricados, 

bem como que parte do capital social que aqueles títulos representavam não era deles, 

mas sim de uma sociedade da qual nem sequer eram accionistas. 

. 

FFF e HHH agiram com o intuito de obter proventos económicos a que sabiam 

não ter direito, o que só não conseguiram por motivos alheios às suas vontades, ou 

seja, por, entretanto, a “A…” ter resolvido os contratos acabados de descrever e 

devolvido aqueles títulos representativos de acções. 

 

183. 

Depois de em finais de Outubro de 2006 BB ter entrado em “guerra” – na 

expressão de HH (sessão de 23 de Maio de 2011) -  com FFF, em 7 de Dezembro de 

2006 HHH dirigiu-se ao acima identificado Banco e conseguiu proceder ao 

levantamento dos títulos representativos de Acções da “CC” correspondentes 

“supostamente” ao capital social que a “H…r” detinha naquela sociedade, bem 

sabendo que para isso era necessária a assinatura de XXX, o que não aconteceu. 

 

HHH não estava autorizado, por si só, a movimentar a débito aquela conta e, 

consequentemente, a levantar os títulos aí depositados e acabados de descrever. 
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Tal levantamento foi obviamente realizado sem o conhecimento ou 

consentimento de XXX e por isso contra a vontade deste bem como da sociedade, e do 

qual BB só tomou conhecimento em Janeiro de 2007, conforme a mensagem de 

correio electrónico – mail - desencapsulada pelo presente Relator e constante do 

Volume 31. 

Datada de 9 de Janeiro de 2007, enviada de BB para HHH, pela qual sob o 

assunto: Acções H…, BB denuncia esse levantamento sem conhecimento nem 

autorização de XXX  

 

HHH agiu com o intuito de fazer seus, como fez, aqueles títulos representativos 

de 482.169 acções, no valor de € 2.110.345,00 (482.169 x €5,00). 

 

E na posse desses títulos, FFF com conhecimento de HHH entregou-os bem 

como os outros já referidos, à “A…” a quem já os tinham vendido, nos termos dos 

contratos acima referidos. 

 

184. 

Como resposta ao levantamento e subsequente venda dos mencionados títulos, 

em 19 de Janeiro de 2007, BB, “E…” e “H…” propuseram contra HHH uma 

providência cautelar de arrolamento de acções, tendo por base o facto deste se ter 

apoderado, sem o poder fazer, daqueles títulos de acções, a qual mereceu vencimento 

através da decisão proferida no nº 321/07.1TVLSB que correu termos na 1ª Secção da 

17ª Vara Cível de Lisboa 150. 

 

BB, que detinha a maioria do capital social da “E…, S.A”, sociedade que, por 

sua vez, dominava o “H…”, convocou e foi realizada, em 4 de Janeiro de 2007, uma 

Assembleia-geral, presidida por SSSS e secretariada por HH na qual se decidiu a 

                                                           
150

 (Proc. 321/07.1TVLSB – Fls. 64 do Apenso 31-Z e decisão a fls. 33 do Apenso 31-AA) 
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destituição de HHH como administrador único e a nomeação de BB para esse cargo 

bem como a mudança da morada da respectiva sede para a Av. …, em Lisboa 151. 

 

Com essa Assembleia Geral, BB pretendia ter o domínio da H..., por via da 

Esfera e consequentemente, dominar a “CC”. 

 

185. 

Em 20 (e não, 27, como consta da acusação) de Janeiro de 2007, sem qualquer 

convocação para o efeito, foi realizada uma outra Assembleia Geral da qual resultou a 

destituição de BB como administrador e substituição por HHH bem como a alteração 

da morada da respectiva sede que passa para a Rua …, em Lisboa (residência de 

BBBBB) 152. 

 

Em consequência da venda dos títulos das acções acima referida, no dia 26 de 

Fevereiro de 2007, na sede da “CC/UNI” foi realizada uma Assembleia Geral 

Extraordinária de sócios, presidida por A… J… A… A.., na qualidade de 

representante da “A…” como sócio maioritário da “CC”, na qual se decidiu, por 

unanimidade dos sócios presentes – C… R…, S… P…, A… L…, H… F… X…, e 

A…- não só a destituição mas também a proibição de entrarem nas instalações da 

UNI, entre outros, de BB e C… C…. 

 

Nessa Assembleia, foi ainda deliberada a constituição de uma nova direcção da 

qual faziam parte 153: 

 

- A… da C… C… (Presidente do Conselho de Administração Executivo); 

- HHH (Vogal); 

- J… P… (Executivo) 

                                                           
151

 (Acta nº. 56, a fls. 66 do Apenso 30-B)  

152
 (Fls. 3 a 7 do Apenso 30B) 

153
 (Acta nº. 1/2007 a fls. 47 a 51 do Apenso 13-D) 
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186. 

Para manterem BB e C… C… afastados da Universidade, HHH contratou um 

grupo de indivíduos, ligados a uma “claque do Sporting” que passaram a controlar as 

entradas e saídas de todos os alunos, professores, funcionários e outras entidades bem 

como a impedi-lo de ali entrar – conforme M...V...de M... (sessão de 13 de Julho de 

2011) e H...J...C...de A...B... (sessão de 22 de Junho de 2011, e segundo o qual seria a 

denominada claque 1143 do Sporting). 

 

Para além de BB e C… C…, aqueles tinham uma lista que continha o nome de 

outros, que também foram igualmente impedidos de entrar naquelas instalações. 

 

No dia 27 de Fevereiro de 2007, a “CC”, representada por BB e C… C… 

apresentaram uma providência cautelar, através da qual requereram a “restituição 

provisória da posse” do imóvel, que foi indeferida por incompetência em razão da 

matéria 154.  

 

No dia 7 de Março de 2007 e, com o mesmo objecto, foi instaurada outra 

providência cautelar que correu termos sob o nº. 1056/07.0TVLSB 155.  

 

A “H...”, representada por HH propõs contra a “CC” uma providência cautelar 

nominada de Suspensão de Deliberações Sociais, (conforme fls. 32 a 55 do Apenso 31 

D). 

 

No dia 20 de Março de 2007, em consequência de decisão favorável por parte do 

Tribunal, BB retomou a Universidade Independente e destituiu FFF. 

 

Em Agosto de 2007, na sequência da cessação dos contratos com a “A…” os 

referidos títulos foram devolvidos e entregues à PJ. 

                                                           
154

 (Proc 197/07.9TYLSB - fls. 30 e decisão a fls. 56 a 60 do Apenso 31-AA) 

155
 (Proc 1056/07.0TVLSB – fls. 83 do Apenso 31-AA) 
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187. 

Por despacho de 2 de Agosto de 2007, Sua Excelência o Ministro da Ciência, 

Tecnologia e Ensino Superior determinou o encerramento compulsivo do 

estabelecimento de ensino superior “UNI”, de que é instituidora a “CC” 156. 

 

188. 

As condições pessoais da arguida resultaram das suas declarações quanto a ter 

ficado com a filha a seu cargo após a separação, não tendo ficado fixados alimentos. 

 

Neste aspecto cumpre observar que a arguida foi sempre reservada quanto à sua 

condição económica, da qual sabemos que aufere o vencimento de juiz de direito e que 

é accionista maioritária (60%) da G…M…, nos termos por si declarados.  

 

188.A. 

Da sua elevada competência técnica não resultam dúvidas. 

 

Desde logo por reconhecimento dos seus pares e demonstrado pelo teor de cada 

um dos relatórios de inspecção do Conselho Superior da Magistratura, que juntou com 

a sua contestação. 

 

N...M...G...F...S..., ..., (sessão de 14 de Março de 2012), que conhece a arguida 

desde 1999, quando ambos se encontravam como assessores no …, que com ela 

trabalhou até 2003 no …, quando ambos eram aí assessores, e também no …, estando 

ambos colocados nas …, descreveu a arguida como uma profissional muito bem 

preparada, competente, sabedora, trabalhadora com capacidades de trabalho em grupo, 

inteligente e sempre educada (“mesmo na fase difícil”). 

 

Também L…J…F…de M…, ..., (sessão de 14 de Março de 2012), conheceu a 

arguida quando ambos desempenharam funções de assessores no … desde 1999 até 
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2003, e voltou a reencontrar-se com a arguida quando ambos se encontravam 

colocados no … em 2006. 

Quando em 2007 “as notícias notícias já se referiam expressamente ao nome” da 

arguida, e apesar de dizer que tudo o que era noticiado a seu respeito não correspondia 

à verdade, a arguida colocou o lugar à disposição,  tendo sido mantida em funções 

como prova de confiança da Directora do … (Dra. …). 

 

As testemunhas, C...M...N...F...M...P...da R..., e M...A...P..., ambas juízes de 

direito, referiram-se igualmente às capacidades de trabalho e desempenho da arguida, 

que mesmo durante a gravidez e após o nascimento da filha, VV, continuou a trabalhar 

e mesmo impossibilitada de ir ao tribunal recebia os processos e fazia os despachos e 

sentenças na casa de …, onde residia ao tempo em que estava colocada em Vila 

Franca de Xira. 

A casa estava pois habitada em 1996, tendo sofrido obras de acrescento e 

melhorias após o nascimento da filha da arguida. 

Dúvidas não restam quanto às capacidades de trabalho da arguida, sua 

competência e dedicação à função, qualidades que são a causa da estima e 

consideração dos que com ela trabalharam. 

 

188.B. 

A arguida não podendo deixar de compreender o objecto da acusação contra si 

deduzida procurou confundir o mesmo, dentro da linha traçada no artigo 12º da 

contestação alegando que “não teve qualquer participação nas actividades da CC – 

Universidade Independente, que na acusação são descritas como ilícitas”, sendo certo 

que não era essa a acusação que sobre a mesma impendia. 

 

Tal como fez quanto às suas condições pessoais e sobretudo a condição 

económica, - sem querer dar detalhes sobre a regulação do poder paternal e a natural 

pensão de alimentos relativa à filha, que, apesar de não  

ter sido fixada, não podia deixar por certo de ser abordada após o “divórcio de 

Agosto” de 2006, salvo se a arguida dispusse de bens ou rendimentos que o 

dispensassem, o que também não quis que fosse conhecido, - a arguida manteve uma 



S. R. 
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 

2469 
 

permanente postura de FALta de colaboração para a averiguação e descoberta de 

qualquer facto. 

 

A arguida durante as suas declarações tomou sempre uma postura reflectiva e 

esquiva. 

 

Dúvidas não há de que, percebendo o objecto do processo, se furtou a colaborar 

para a descoberta de qualquer facto que não fosse obrigada a admitir pela sua 

evidência. 

 

Disso é exemplo a postura relativa aos factos praticados por BB, em relação aos 

quais nunca censurou qualquer acto concreto, limitando-se a dizer por várias vezes que 

só tomara conhecimento dos mesmos através da acusação deduzida e que não sabia, 

até hoje, se a acusação e factos nela relatados eram verdadeiros. 

 

Se bem que se não possa mentir por omissão, a arguida apostou sempre na 

ignorância do tribunal, do que é exemplo a aquisição da casa de Espanha que embora 

constasse da acusação ter sido adquirida com verbas obtidas através dos investidores 

PP e RR, não mereceu da arguida mais do que observações laterais como dizer que 

“fora fácil de vender ao dobro do preço que custara” (sessão de 26 de Janeiro de 

2011), contornando sempre a resposta quanto à forma e circunstânscias em que foi 

adquirida. 

 

Certo é que no dia 5 de Julho de 2002 BB juntamente com a arguida, com quem 

era, à data, casado, realizaram com a sociedade “A… Sociedad Anonima de Gestión 

Imobiliaria”  a escritura de compra e venda de uma fracção autónoma, sita em 

Islantilla, Espanha adquirindo a respectiva propriedade, pagando o valor total de € 

108.783,19 157, com averbamento da cláusula 4ª da escritura de aquisição do imóvel, 

segundo a qual declararam para efeitos do artº 1723º c) do Código Civil Português, e 

1324º n º 3 do Código Civil Espanhol, “que el imubles es un bien privativo de Doña 
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AA… adquirido com dinero que procede de venta de imuebles y muebles de sus 

abuelos”. 

 

Ora se assim tivesse sido a arguida nunca teria deixado passar tal facto em claro 

sem que fizesse finca-pé e afirmação do mesmo, tendo preferido apostar na ignorância 

do tribunal. 

 

Mas mesmo perante evidências como as mensagens de correio electrónico – 

mails - desencapsuladas pelo tribunal, e constantes do Volume 31, como aquele que 

sob o Assunto: PENSA, em que BB, em mensagem enviada para o endereço 

electrónico da arguida (…@....pt), lhe diz que pode ser preso a qualquer momento; 

Ou na mensagem de correio electrónico – mail – com o assunto: AA – uni – SOS 

em que BB dirigindo-se a HH diz que “ela quer que eu saque dinheiro da Uni como no 

passado”; 

A arguida optou sempre por se furtar de forma esquiva a responder sobre tais 

conteúdos (vide sessão de 29 de Maio de 2012) preferindo fazer de conta que não 

percebia, como aliás fez com a matéria da acusação, e responder que tal correspondia a 

maquiavélico plantio de provas que o ex-marido decidira inventar contra si. 

 

Assim procedeu também quanto ao conhecimento ou percepção dos crimes 

cometidos por BB, que nunca admitiu conhecer, preferindo afirmar-se na ignorância 

de tal facto até hoje, afirmando desconhecer se algum facto vertido na acusação era 

verdadeiro. 

 

Disso é exemplo o conhecimento que afirmou não ter de que as angariadas 

aplicações financeiras não eram destinadas a qualquer operação em bolsa, nem à 

aquisição de acções, apesar de ter estado presente na sessão em que HH declarou que a 

arguida admitira saber que não existiam operações em bolsa com tais “aplicações 

financeiras”. 

 

Da mesma forma procedeu quanto ao conhecimento das declarações relativas a 

MM e OOO, nas quais BB declara que assina por si e com consentimento expresso da 
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arguida, e às quais a arguida faz referência nos seus apontamentos manuscritos, “muito 

bem organizados” conforme dito por HH, e que constam dos Apensos 10-G e 31-M, e 

pelas quais logo devia depreender o uso por BB da procuração com a sua assinatura 

falsificada. 

 

Omitiu igualmente o conhecimento que teve das falsificações na reunião com 

HH durante a qual estalou uma discussão no casal exactamente por esse motivo. 

 

Quanto ao uso que fez do dinheiro a arguida sempre declarou que se destinara ao 

pagamento dos credores, e não podendo negar a aquisição do Jeep procurou justificá-

la porque “o Saab dava problemas”, não fazendo a mínima referência ao dispêndio de 

quase 9 mil euros em despesas de viagens. 

 

Das casas adquiridas no referido espaço de dois anos e meio com dinheiro ilícito, 

uma ficou na titularidade da filha do casal, VV, outra, na da arguida, como se tivesse 

sido paga com dinheiro proveniente dos “muebles e imubles de sus abuelos” e a 

terceira não chegou a ser comprada porque a arguida e marido negociaram a 

revogação do contrato-promessa – o que a arguida quis fazer crer, ser algo tão normal, 

que nem estranhou. 

 

 “BB era megalómano” como a arguida contou a N...M...G...de F...M...S..., (que 

assim traçou o perfil do marido da arguida na sessão de 14 de Março de 2012), o que 

facilmente verificamos coincidir com os comportamentos e factos apurados ocorridos 

no espaço de dois anos e meio, durante o qual o casal comprou duas casas e se 

preparava para comprar a terceira, fazia viagens de avião e em iates sem limites de 

custos, fazia refeições e festas nos melhores hóteis, o que certamente não escapou à 

arguida, até porque sabia que em Outubro de 2005 BB acumulava dívidas, não tendo 

fundos para honrar os cheques que emitira, nem património bastante para pagar aos 

inúmeros credores de muito avultadas quantias.   

 

A arguida quis fazer crer que sempre pensou que BB era “riquíssimo”, que 

desconhecia que não existiam aplicações financeiras, assim como que desconhecia que 



S. R. 
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 

2472 
 

“BB tinha uma Dona Branca”, - como aliás contou à sua irmã JJ quando lhe pediu para 

abrir a conta bancária por onde faria a gestão do dinheiro proveniente da venda da casa 

comprada em nome da arguida, assim como da revogação do contrato-promessa doutra 

casa, cujos pagamentos fez com dinheiro ilícito, uma vez que o restante património, 

este com origem lícita, seria transferido e escondido dos credores através da I... – 

quando, em verdade, BB apenas tinha desde sempre como único rendimento o seu 

salário como professor. 

   

Na parte respeitante à matéria da contestação respondida como não provada, para 

facilidade de acompanhamento da fundamentação daquelas respostas, o tribunal 

incluiu a fundamentação na própria resposta aos respectivos artigos, assim como aos 

artigos não respondidos tanto da acusação como da contestação por versarem 

conceitos de direito ou conteúdos argumentativos ou outros. 

 

Os factos não provados resultaram de ausência de prova a respeito dos mesmos. 

 

 

                                         ******************* 

 

 

       Vista a matéria de facto dada por provada e por não provada com ligeiras 

rectificações feitas ao abrigo do disposto no artigo 380.º, n.º 1, alínea b) e n.º 2 do 

CPP, bem como o segmento respeitante à fundamentação da decisão sobre a matéria 

de facto, o que no caso se impõe atenta a dupla forma de impugnação de que a 

recorrente lançou mão, antes de avançarmos para apreciação do recurso principal, há 

que avançar com o recurso interlocutório pendente, em relação ao qual a recorrente, na 

conclusão 193.ª, manifestou manter interesse.   

 

 

                                                  

                                                       ********** 
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        Recurso interlocutório 

        Busca domiciliária – Proibição de prova - Nulidade 

        Falsidade do termo de constituição de arguido 

 

        Na conclusão 193.ª do recurso interposto do acórdão condenatório, a recorrente, 

como o fizera já antes na conclusão 231.ª da versão inicial do mesmo recurso, declarou 

manter interesse na apreciação do único recurso retido, interposto a fls. 1032 e 

seguintes, do 4.º volume, por, como expressamente refere, ter sido no âmbito da busca 

domiciliária a que esse recurso respeita, que foi apreendida documentação que permitiu 

identificar o jeep por si adquirido (fls. 11.140 dos autos).    

      Sem prejuízo das questões de conhecimento oficioso, e tal como acontece no 

recurso principal, também no recurso interlocutório, é à luz das conclusões da 

motivação de recurso que este terá de apreciar-se, ou seja, o âmbito do recurso define-se 

pelas conclusões formuladas, extraídas pela recorrente da respectiva motivação.  

      A questão colocada é a de saber se a busca domiciliária realizada sem a presença do 

Desembargador que a ordenou e sem prévia comunicação ao Conselho Superior da 

Magistratura (CSM) constitui nulidade ou prova proibida, vindo ainda invocada a 

falsidade do termo de constituição de arguida. 

                                                            ******     

     A arguida reagiu contra o despacho de fls. 1255 e verso, datado de 28 de Maio de 

2007, que validou a busca domiciliária e apreensão realizadas, apresentando o 

requerimento de interposição de recurso enviado em 18 de Junho de 2007 e a respectiva 

motivação de fls. 1304 a 1324, que remata com as seguintes conclusões (em transcrição 

integral, incluindo realces): 

I - A Busca e as Apreensões dos autos não podiam ter sido validadas; 

II - O artigo 126.º, n.º 3, do Código de Processo Penal, prevê uma proibição de prova, e não uma 

nulidade relativa; 
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III - A inviolabilidade do domicílio, como decorrência de princípio da dignidade da pessoa 

humana, é um direito fundamental constitucionalmente consagrada que, por isso, só pode ser 

restringido nos específicos casos previstos na lei; 

IV - As formalidades previstas na lei como requisito / pressuposto de compressão desse direito 

constitucionalmente consagrado - concretamente as previstas no artigo 16.°, n.° 4, do EMJ - são 

de observância obrigatória, sob pena de a restrição daquele direito se revelar violadora dos 

ditames constitucionais por não cumprir a autorização legislativa; 

V - A consequência dessa violação é a da PROIBIÇÃO DE PROVA, isto é, a prova assim 

obtida - e o meio da sua obtenção - não pode ser utilizada nem valorada no processo; 

VI - A ausência do juiz competente na busca dos autos e a falta de aviso prévio do CSM para se 

fazer representar nessa diligência, sendo a arguida …, constitui PROIBIÇÃO DE PROVA, nos 

termos do disposto no artigo 16.º, n.º 4, do EMJ, do artigo 126.º, n.º 3, do Código de Processo 

Penal e do artigo 32.º, n.º 8, da Constituição da República Portuguesa; 

VII - É INCONSTITUCIONAL o disposto nos artigos 126.º, n.º 3, do Código de Processo 

Penal e no artigo 16.º, n.º 4, do EMJ, quando interpretados no sentido em que o despacho 

recorrido os interpretou, i.e., no sentido de que as provas obtidas mediante intromissão no 

domicílio, sem que a busca domiciliária seja presidida pelo juiz competente e sem que 

previamente seja avisado o CSM para que um membro respectivo esteja presente, estão apenas 

feridas de nulidade dependente de arguição; 

VIII - Na verdade, essa interpretação viola o disposto nos artigos 18.°, n.°s 1 e 2, 26.°, n.º 2, 

32.°, n.º 8 e 34.°, n.°s 1 e 2 da Constituição da República Portuguesa; 

IX - Subsidiariamente, ainda que se entenda que se trata de nulidade relativa, sempre a 

respectiva arguição poderia ser feita no prazo previsto no artigo 120.°, n.º 3, alínea c), do 

Código de Processo Penal; 

X - O auto de constituição de arguido é FALso na parte em que se referiu que a arguida disse 

prescindir de defensor. 

     Termina a recorrente pedindo que seja concedido total provimento ao recurso, 

revogando-se o despacho recorrido, conforme ao supra exposto e com todas as 

consequências legais. 

                                                            ****** 

     O recurso foi admitido por despacho do Exmo. Desembargador, actuando como Juiz 

de Instrução Criminal, intervindo em actos de inquérito, datado de 26 de Junho de 2007, 
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muito embora a conclusão esteja datada de 27, conforme se alcança de fls. 1357, para 

subir, nos autos, com o interposto da decisão que viesse pôr termo à causa.   

                                                             ****** 

     O Exmo. Procurador-Geral Adjunto no Tribunal da Relação de Lisboa, na resposta 

ao recurso principal, constante de fls. 10.806 a 10.823, volume 37, incluiu referência ao 

presente recurso interlocutório, podendo ler-se a fls. 10.818, o seguinte: 

     “O recurso interposto intercalarmente sobre a busca e apreensão na residência da 

recorrente, que devia ter sido presencialmente presidida pelo Venerando 

Desembargador que as autorizou, sempre se dirá que perdeu a sua utilidade, posto que 

nenhuma prova dali decorrente foi utilizada, como declarado no douto acórdão recorrido 

a fls. 2499.  

     E não se diga que, se não fosse a busca e apreensão, o Tribunal a quo não daria conta 

do Jeep que a arguida adquiriu com dinheiros ilícitos, já que tal foi provado com o 

“seguimento” do dinheiro da conta titulada pela irmã da recorrente (onde a recorrente 

pretendeu esconder dinheiro de proveniência ilícita) como se alcança dos documentos 

em nota de rodapé dos factos provados 1559° e 1560° a fls. 2409 e 2410 do douto 

acórdão recorrido e ainda das declarações da própria arguida sobre tais pagamentos, 

confissão de compra e de ter usado o seu pai para titular a viatura”. 

     E em sede de conclusões sintetiza o respondente na conclusão 11.ª:  

     11ª - Do recurso sobre a busca e apreensão na residência da arguida 

     O recurso interposto intercalarmente sobre a busca e apreensão na residência da 

recorrente, que devia ter sido presencialmente presidida pelo Venerando 

Desembargador que as autorizou, perdeu a sua utilidade, posto que nenhuma prova dali 

decorrente foi utilizada, como declarado no douto acórdão recorrido a fls. 2499, tendo 

sido, aliás, através dos movimentos da conta bancária em nome da irmã da recorrente 

(utilizada para o “branqueamento”) que o Tribunal a quo apurou do pagamento de parte 

do preço do Jeep e, obviamente, da sua existência e titularidade, como resulta dos 

documentos indicados em nota de rodapé aos factos provados 1559° e 1560°. 

 

 

     Apreciando. 
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     O presente recurso apresenta contornos peculiares, senão mesmo únicos, pois que 

pretendendo ser instrumento reactivo contra uma busca domiciliária, alegadamente 

inquinada, por irremediáveis vícios, inclusive, de matriz inconstitucional, alberga no seu 

seio, repescando, uma outra, bem diversa situação, que nada tem a ver com a decisão 

recorrida, a única que foi objecto de manifestação da discordância da arguida, e por isso 

mesmo de impugnação, assim extravasando de forma absolutamente hialina, o tema 

controvertido, a razão de ser da manifestação de divergência, naquilo que pode ser 

considerado uma compreensível reacção imediata, epidérmica, se se quiser, para alojar 

no seu seio, uma outra pretensão, que nada tem a ver com o âmago da questão 

controvertida, suscitada pela decisão recorrida, que tem a ver, tão só, com a busca 

domiciliária, até porque a eventual falsidade de termo de constituição de arguida, nada, 

mas mesmo rigorosamente nada, pode ter a ver com a falta de presença de alguém no 

acto, mesmo que seja um juiz, ou de prévia comunicação ao CSM do acto, cuja 

realização apenas a juzante, determina, ou no caso, determinou, a colheita do termo em 

causa, ora também questionado. 

   

     Das questões abordadas no presente recurso e da sua correcta inserção 

sistemática. 

     A lógica de análise, a precedência e a inserção sistemática dos temas propostos no 

presente recurso, impõem um determinado posicionamento de abordagem, pelo que, por 

razões de ordem de apresentação cronológica, e não só, haja de conhecer, em primeira 

via, do recurso trazido em plano principal, e não pela secundária questão, 

assumidamente trazida a reboque, da falsidade do auto de constituição de arguida, sendo 

certo que não será por acaso que esta questão secundária, na síntese global da 

impugnação, é trazida à conclusão 10.ª!  

     Porém, como ponto prévio, numa outra perspectiva, como primeira questão a 

colocar aqui e agora, é de indagar, se face à “declaração de interesses” ínsita na 

conclusão 193.ª, manterá a recorrente apenas o interesse nesta particular questão, que 

tem a ver com tutela do domicílio, mas também revertendo em questão de mero cariz 

patrimonial, pois que versa apenas a questão da busca, directamente conexionada com a 



S. R. 
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 

2477 
 

aquisição do Jeep, e não propriamente, no que tange a questão relacionada com alegada 

violação de estatuto processual, a qual, de resto, não é referenciada na referida 

conclusão 193.ª, de forma expressa, nem sequer implícita.  

     Posto isto, passemos à questão central da 

     Busca domiciliária   

 

     Atento o teor das conclusões nas quais a recorrente sintetiza as razões de 

discordância com o decidido, as questões que importa apreciar são as seguintes: 

     I Questão - Verificação de uma situação de proibição de prova, decorrente da 

ausência do juiz competente na busca realizada e da falta de aviso prévio ao Conselho 

Superior da Magistratura, para se fazer representar, nos termos do disposto no artigo 

16.º, n.º 4, do Estatuto dos Magistrados Judiciais, e do artigo 126.º, n.º 3, do Código de 

Processo Penal; 

     II Questão - Inconstitucionalidade do artigo 126.º, n.º 3, do Código de Processo 

Penal, e do artigo 16.º, n.º 4, do Estatuto dos Magistrados Judiciais, quando 

interpretados no sentido de que as provas obtidas mediante intromissão no domicílio de 

um juiz, sem que a busca domiciliária seja presidida pelo juiz competente e sem que 

previamente seja avisado o Conselho Superior da Magistratura para que um membro 

respectivo esteja presente, estão apenas feridas de nulidade dependente de arguição; 

     III Questão - Subsidiariamente, para o caso de se entender que se está perante uma 

nulidade relativa, o prazo de arguição da mesma será o do artigo 120.º, n.º 3, alínea  c), 

do Código de Processo Penal, o qual no caso, não estaria ultrapassado no momento em 

que a arguida suscitou a presente questão. 

 

     Cumpre apreciar e decidir. 
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     A questão colocada é a de saber se a busca domiciliária realizada sem a presença do 

Desembargador que a ordenou, actuando como juiz de instrução criminal e sem prévia 

comunicação ao CSM, constitui nulidade ou se é prova proibida.    

 

     Antes de avançarmos passemos em revista os elementos factuais que importam ao 

enquadramento da questão. 

     I – No decurso do inquérito, pela Polícia Judiciária foi sugerida em 21 de Maio de 

2007 a realização de busca à residência da arguida, sita no …, Loures, onde a arguida 

então residia (fls. 1236 do 4.º volume), o que mereceu no dia seguinte nota de concordância, 

conforme fls. 1237/8.    

     II – Seguiu-se promoção da realização de tal diligência em despacho do M.º P.º 

datado de 22-05-2007 (fls. 1240). 

     III – Por despacho do Exmo. Desembargador, intervindo como Juiz de Instrução 

Criminal, datado de 23 de Maio de 2007, constante de fls. 1241 e 1241 verso, foi 

determinada a realização da promovida busca domiciliária na residência da arguida, nos 

termos seguintes: 

     “No presente inquérito – NUIPC 14/07.0TRLSB, da Procuradoria Geral Distrital de Lisboa 

–, orientado para a investigação das condutas da principal suspeita, AA, …, com os demais 

sinais dos autos, susceptíveis de integrar a participação da mesma na comissão de crime de 

branqueamento de capitais, p. e p. art.º 368.º, al. b), do Código Penal (CP) crime este cuja 

prática se encontra também em investigação, relativamente a outros sujeitos/arguidos, que não 

gozam de foro especial, no NUIPC 140/06.2JFLSB, do DIAP de Lisboa, indicia-se que a 

referida pessoa detém e oculta na sua residência, sita em … (Parque Expo), elementos 

susceptíveis de servir de prova ou de contribuir para a descoberta da verdade, por terem servido 

ou se destinarem a servir a prática do crime ora em apreço ou constituírem seu produto, lucro, 

preço ou recompensa. 

     Face ao exposto, nos termos do disposto nos art.ºs 174.º, n.ºs 2 e 3, 176.º, 177.º, 178.º e 

269.º, n.º 1, al. a), todos do CPP, determino que se proceda a busca domiciliária na referida 

residência. 

     Passe e entregue os competentes mandados de busca, que devem ser cumpridos com 

observância das formalidades referidas no art.º 176.º e no período permitido no art.º 177.º, n.º 1, 

ambos do C. P. P.” 
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     IV – Na sequência desse despacho foi emitido mandado de busca junto a fls. 

1242/4/5 dos autos, datado de “23 de Março de 2007”, o que corresponde a manifesto 

lapso de escrita, tratando-se de 23 de Maio de 2007, data correcta que, aliás, consta do 

texto do mandado. 

     V – No mandado de busca o Exmo. ... que autorizou a busca domiciliária fez constar 

que “Não presidirá por razões de operacionalidade e de oportunidade investigatória, 

delegando a realização da diligência na Polícia Judiciária”. 

     VI – Em 25 de Maio de 2007 foi realizada a busca domiciliária a que se reporta o 

auto de busca e apreensão, com a mesma data, de fls. 1246 a 1248 dos autos. 

     VII – A fls. 1244 verso, encontra-se a certidão de realização da busca, datada de 25 

de Maio de 2007, assinada pela buscada e três Inspectores da PJ. 

     VIII – Na mesma data a ora recorrente foi constituída como arguida, conforme 

termos de fls. 1249, tendo prestado o termo de identidade e residência de fls. 1250. 

     IX – Foi sugerida a validação da busca e apreensão pela Polícia Judiciária (fls. 1254), 

a que se seguiu promoção do Ministério Público (fls. 1255) no sentido de que os autos 

fossem conclusos ao ..., nas funções de JIC, para validação da busca e apreensão nos 

termos do art.º 178.º, n.º 5, do CPP. 

    X – Na sequência foi proferido despacho do mesmo Desembargador (fls. 1255 e verso), 

datado de 28 de Maio de 2007, ora despacho recorrido, do seguinte teor: 

    “Considerando que a busca a que se refere o auto de fls. 1246/1248 e os termos de apensação 

de fls. 1251 a 1253 foi realizada em conformidade com o despacho de fls. 1241 e v.º e o 

consequente mandado de fls. 1244 e v.º, e atento o disposto nos art.ºs 16.º, n.º 4, do Estatuto dos 

Magistrados Judiciais (Lei n.º 21/85, de 30 de Julho) e 120.º, n.º 3, alínea a), do Código de 

Processo Penal (CPP); 

    Nos termos e para os efeitos do disposto no art.º 178.º, n.º 5, do CPP valido as apreensões 

efectuadas, sem prejuízo de, no menor período de tempo possível, dever ser examinado o 

material informático apreendido e devolvidos à buscada todos os bens relativamente aos quais 

não seja estritamente necessário manter a apreensão, por motivos probatórios. Isto, porquanto se 

nos afigura que tal material está relacionado com o desempenho das funções profissionais da 

pessoa em causa. 

    Notifique e devolva à PJ. 

    Lisboa, 2007-05-28 (às 10.30)” 
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    XI – Por despacho de 14-06-2007 foi determinada a apreensão do Jeep, modelo 

Grand Cherokee, matrícula …-CF-…, fls. 1284.  

      XII – O veículo veio a ser apreendido em 22-06-2007, conforme auto de fls. 1297, do 

4.º volume.  

    XIII – Tendo sido decretada a sua perda a favor do Estado. 

    XIV – No acórdão recorrido, no segmento da fundamentação da decisão sobre  a 

matéria de facto consta no ponto 3 a págs. 2499 do acórdão e fls. 10 014 do processo o 

seguinte: 

    “De toda a documentação constante dos autos o Tribunal Colectivo excluiu da análise 

todos os documentos resultantes da apreensão efectuada na busca à residência da 

arguida, por esta ter sido efectuada sem a presença do juiz de instrução que no Tribunal 

da Relação de Lisboa a ordenou, assim como sem a presença de representante do 

Conselho Superior da Magistratura, que de tal acto processual não foi informado, 

encontrando-se pendente recurso interlocutório de tal busca” (realce nosso). 

 

    Apreciando. 

     

     I Questão - Verificação de uma situação de proibição de prova, decorrente da 

ausência do juiz competente na busca realizada e da FALta de aviso prévio ao Conselho 

Superior da Magistratura, para se fazer representar, nos termos do disposto no artigo 

16.º, n.º 4, do Estatuto dos Magistrados Judiciais, e do artigo 126.º, n.º 3, do Código de 

Processo Penal. 

        

    Entrando na análise da questão nodal do objecto do presente recurso interlocutório, 

importa averiguar se a busca domiciliária realizada na residência da arguida no falado 

dia 25 de Maio de 2007, bem como as apreensões subsequentes, constituem um caso de 

proibição de prova, conforme pretende a recorrente. 

    Segundo a recorrente expõe na motivação “O Senhor ... não só não esteve presente na busca, 

não a presidindo como manda a lei (artigo 16.º, n.º 4, do EMJ), como também declarou expressamente no 
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mandado de busca que não o faria. Por outro lado, como resulta do despacho que ordenou a busca – e ao 

contrário do que manda a lei (artigo 16.º, n.º 4, do EMJ) – o Senhor ... não avisou previamente o CSM 

para se fazer representar na diligência. E efectivamente o CSM, não se fez ali representar. 

     Acresce que a arguida não consentiu na busca sem a presença do Senhor ..., nem sem a presença de um 

representante do CSM. 

     Esse consentimento, a ter sido prestado, teria que ter ficado, de alguma forma, documentado (artigo 

174.º, n.º 4, alínea b), do Código de Processo Penal), e não ficou. 

(…) 

     O disposto no artigo 174.º, n.º 3, do Código de Processo Penal cede, aqui, em favor do consagrado no 

artigo 16.º, n.º 4, do EMJ, ou seja, sendo o arguido um Magistrado Judicial, o Juiz competente para 

ordenar a busca não pode deixar de presidir à mesma, além de que deverá ainda pugnar pela presença de 

um membro do CSM. 

     Tudo sob pena de nulidade, como determina o artigo 16.º, n.º 4, do EMJ. 

     Contudo, no entendimento da recorrente, não estaríamos aqui perante uma simples nulidade e, muito 

menos, perante uma nulidade dependente de arguição. 

     Isto porque a busca domiciliária, por si só, traduz intromissão no domicílio, sendo que a 

inviolabilidade do domicílio – como a da vida privada, a da correspondência e a das telecomunicações – é 

um dos direitos fundamentais consagrados na Constituição da República Portuguesa (cf. artigos 18.º, n.ºs 

1 e 2, 26.º, n.º 2, 32.º, n.º 8, e 34.º, n.ºs 2 e 4). 

     Esses direitos fundamentais só admitem restrições nos casos expressamente previstos na lei e de 

acordo com determinados pressupostos materiais. Desde logo, essa compressão ou restrição há-de resultar 

de Lei ou Decreto-Lei (autorizado) e nunca poderá pôr em causa o cerne do direito em questão, ou seja, a 

dignidade da pessoa humana enquanto núcleo fulcral dos direitos, liberdades e garantias 

constitucionalmente consagrados. 

     Terá sido o que o legislador ordinário quis fazer no artigo 126.º, n.º 3, do CPP, e no artigo 16.º, n.º 4, 

do EMJ. 

     No art. 126.º, n.º 3, do Código de Processo Penal, determina-se que são nulas as provas obtidas 

mediante intromissão no domicílio sem o consentimento do respectivo titular, ressalvados os casos 

previstos na lei.  

    Os casos «ressalvados» na lei são – além de outros – os previstos nos artigos 174.º, 176.º e 177.º, do 

Código de Processo Penal, aí se consignando que, sempre que possível, a autoridade judiciária 

competente presidirá à diligência. 

     Sendo que, quando o arguido for um magistrado judicial, a lei ressalva ainda outra formalidade, outra 

cautela, qual seja a da presença obrigatória do juiz competente e o aviso prévio do CSM para que este se 

faça representar (artigo 16.º, n.º 4, do EMJ). 

     Daqui resultaria que, sendo o arguido um Magistrado Judicial, o legislador ordinário entendeu que só 

seria admissível uma restrição ao direito fundamental de inviolabilidade do respectivo domicílio se, para 
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além das formalidades previstas no Código de Processo Penal, fossem ainda cumpridas as consignadas 

naquele artigo 16.º, n.º 4, do EMJ. 

     Pelo que, no caso dos autos, não tendo sido cumpridas tais «ressalvas» impostas pela lei, teriam sido 

restringidos os direitos fundamentais da arguida – inviolabilidade do domicílio – em termos que violam a 

autorização constitucional, e que, em consequência, transformam o método de obtenção de prova e o 

meio de prova assim obtido em «provas proibidas» e não em simples nulidade”. 

 

     Vejamos, pois, se assiste razão à arguida nesta sua pretensão. 

      

     A inviolabilidade do domicílio tem sede constitucional, encontrando-se inserta no 

Título II - Direitos, liberdades e garantias - Capítulo I - Direitos, liberdades e garantias 

pessoais – estabelecendo o artigo 34.º da Constituição da República Portuguesa, sob a 

epígrafe “Inviolabilidade do domicílio e da correspondência”:  

1 – O domicílio e o sigilo da correspondência e dos outros meios de comunicação 

privada são invioláveis.  

2 – A entrada no domicílio dos cidadãos contra a sua vontade só pode ser ordenada pela 

autoridade judicial competente, nos casos e segundo as formas previstos na lei.  

3 – ………………………………………………………………………………………. 

4 – ………………………………………………………………………………………. 

 

    A tutela desta garantia encontra assento na Declaração Universal dos Direitos do 

Homem (DUDH) - artigo 12.º -, na Convenção Europeia dos Direitos do Homem e 

Liberdades Fundamentais (CEDH) - artigos 7.º e 8.º - e no Pacto Internacional dos 

Direitos Civis e Políticos (PIDCP) - artigo 17.º. 

    O artigo 26.º da CRP reporta-se à protecção da reserva da intimidade da vida privada 

e familiar, mas o que aqui está em causa é a tutela do domicílio. 

    No plano da lei ordinária, a tutela do domicílio encontra assento no Código Civil, 

como direito de personalidade, sendo previsto no artigo 80.º o direito à reserva sobre a 

intimidade da vida privada e no Código Penal no Livro II - Parte Especial - Título I – 

Dos crimes contra as pessoas - Capítulo VII “Dos crimes contra a reserva da vida 

privada” no artigo 190.º “Violação de domicílio”, artigo 191.º “Introdução em lugar 

vedado ao público” e artigo 192.º “Devassa da vida privada”. 
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     Sobre o conceito constitucional de domicílio debruçaram-se os acórdãos do 

Tribunal Constitucional n.º 507/94, de 14 de Julho de 1994, in Acórdãos do Tribunal 

Constitucional (ATC), volume 28, pág. 463; n.º 67/97, de 4 de Fevereiro de 1997, 

proferido no processo n.º 602/96 da 1.ª Secção, in BMJ n.º 464, pág. 75 e ATC, volume 

36, pág. 247; n.º 364/2006, de 8 de Junho de 2006, processo n.º 289/06-1.ª, in ATC 

volume 65, págs. 443 a 457 e n.º 274/2007, de 2 de Maio de 2007, proferido no 

processo n.º 360/07, da 2.ª Secção, publicado no Diário da República, II Série, de 18 de 

Junho de 2007 e ATC volume 69, págs. 121 a 142. 

     E pronunciando-se sobre a não inconstitucionalidade do artigo 176.º, n.º 1 e 2, do 

CPP, o acórdão n.º 16/97, proferido no processo n.º 821/95, da 1.ª Secção, in Diário da 

República, II Série, n.º 50, de 28 de Fevereiro de 1997 e BMJ n.º 463, pág. 112. 

       Sobre o mesmo conceito, José Martins da Fonseca, O Conceito de Domicílio, face 

ao Artigo 34.º da Constituição da República, in Revista do Ministério Público, n.º 45, 

1991, págs. 45 e segs. 

     E sobre conceito de domicílio e busca domiciliária, Ana Luisa Pinto, Aspectos 

problemáticos do regime das buscas domiciliárias, in Revista Portuguesa de Ciência 

Criminal, Ano 15, n.º 3, Julho/Setembro 2005, págs. 415 a 456.  

  

    A busca é, segundo a própria sistemática do Código de Processo Penal, Parte I, 

Livro III - Da Prova, Título III - Dos meios de obtenção de prova, Capítulo II - Das 

revistas e buscas, um meio de obtenção de prova que visa a recolha da informação 

relativa a um crime indiciado. 

    Não deve confundir-se os meios de prova e meios de obtenção de prova, já que estes 

últimos são meios que procuram possibilitar o contacto com a prova propriamente dita, 

que deva ser carreada para o processo e que nos leva a aceder à verdade material. 

    Estabelece o artigo 174.º, n.º 2, do Código de Processo Penal, que a busca pode ser 

ordenada para se realizar em local reservado ou não livremente acessível ao público, 

quando haja indícios (e não meras suspeitas) de que os objectos relacionados com um 

crime ou que possam servir de prova, ou o arguido ou outra pessoa que deva ser detida, 

se encontram nesse local. 
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    Naturalmente que esta situação coloca um problema óbvio de compatibilização de 

direitos. Com efeito, sendo a busca realizada em “local reservado ou não livremente 

acessível ao público”, adensam-se aqui os problemas de concordância prática entre o 

interesse do Estado na perseguição dos agentes que praticam crimes e da própria 

realização da justiça, por um lado, e a reserva de intimidade da vida privada dos 

cidadãos (artigo 26.º, n.º 1, da Constituição da República Portuguesa, artigo 8.º da Convenção Europeia 

dos Direitos do Homem, artigo 12.º da Declaração Universal dos Direitos do Homem e Cidadão e artigo 

17.º do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos) e, em alguns casos, o próprio direito 

que cada cidadão tem à inviolabilidade do seu domicílio, por outro (artigos 34.º, n.º 1, da 

Constituição da República Portuguesa, 82.º a 88.º do Código Civil quanto ao regime do domicílio e 190.º 

do Código Penal). 

     É neste contexto de necessidade de limitar ao necessário a violação de direitos 

fundamentais que temos de entender o recorte legislativo processual do regime das 

buscas.  

     De resto, é com alicerce nesta ideia que o artigo 126.º, n.º s 1 e 3, do CPP, consagra a 

nulidade da prova (infra veremos com que alcance) quando obtida com intromissão abusiva 

na vida privada e domicílio, o que, de resto, é uma concretização na lei processual 

ordinária do que já se impunha pelo preceituado no artigo 32.º, n.º 8, da Lei 

Fundamental.  

     Assim, a perseguição punitiva do Estado tem limites óbvios, sendo as regras relativas 

à prova uma manifestação de relevo a atender nesta matéria. 

     No que tange aos requisitos de realização das buscas, a regra, nas não domiciliárias, 

é que as mesmas terão de ser autorizadas ou ordenadas por despacho pela autoridade 

judiciária competente, que deve presidir à diligência, sempre que possível (artigo 174.º, 

n.º 3, do Código de Processo Penal).  

     Quanto às buscas domiciliárias (diversamente do que sucede nas buscas não 

domiciliárias, em que os valores ali em causa não são postos em causa), a 

inviolabilidade do domicílio e a reserva da intimidade da vida privada, com assento 

constitucional, não podem deixar de ter reflexos no desenho de um regime especial para 

as buscas realizadas naquilo que se tenha por “domicílio”. 

     É exactamente sopesando estas preocupações que o artigo 177.º do Código de 

Processo Penal estabelece algumas particularidades de regime no que concerne à busca 
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domiciliária, devendo obedecer ao regime de controlo previsto a fim de evitar 

intromissão abusiva do domicílio. 

     No caso em apreciação, teremos de atender a normas processuais penais com a 

redacção vigente à data da realização da busca impugnada. 

     Como vimos, a busca e apreensões ora em causa foram realizadas no dia 25 de Maio 

de 2007. Ou seja, há que reter desde já que o regime aplicável é anterior ao introduzido 

pelo Decreto-Lei n.º 48/2007, de 29 de Agosto, entrado em vigor em 15 de Setembro de 

2007.  

     As normas processuais penais pelas quais se há-de aferir da sua legalidade serão as 

que se encontravam em vigor à data em que tais meios de obtenção de prova foram 

autorizados, concretizados e validados, tendo-se em conta naturalmente em sede de 

aplicação de direito intertemporal processual, o princípio geral constante do artigo 5.º, 

n.º 1, do Código de Processo Penal. 

     Em Maio de 2007 estava em vigor desde 1 de Janeiro de 1988 a versão do Código de 

Processo Penal, aprovado pelo Decreto - Lei n.º 78/87, de 17 de Fevereiro (com as 

alterações introduzidas pelos Decreto-Lei n.º 387-E/87, de 29-12, Decreto-Lei n.º 212/89, de 30-06, 

Decreto-Lei n.º 17/91, de 10-01, Lei n.º 57/91, de 13-08, Decreto - Lei n.º 423/91, de 30-10, Decreto-Lei 

n.º 343/93, de 01-10, Decreto-Lei n.º 317/95, de 28-11, Lei n.º 59/98, de 25-08, Lei n.º 3/99, de 13-01, 

Lei n.º 7/2000, de 27-05, Decreto-Lei n.º 320-C/2000, de 15-12, Lei n.º 30-E/2000, de 20-12, - 

Declaração de Rectificação n.º 9-F/2001, de 31-03, Lei n.º 52/2003, de 22-08, - Declaração de 

Rectificação n.º 16/2003, de 29-10, e Decreto-Lei n.º 324/2003, de 27-12). 

     De acordo com a versão então vigente do Código de Processo Penal, dispunha o 

artigo 177.º, sobre a busca domiciliária: 

1 - A busca em casa habitada ou numa sua dependência fechada só pode ser ordenada ou 

autorizada pelo juiz e efectuada entre as 7 e as 21 horas, sob pena de nulidade. 

2 - Nos casos referidos no artigo 174.º, n.º 4, alíneas a) e b), as buscas domiciliárias podem 

também ser ordenadas pelo Ministério Público ou ser efectuadas por órgão de polícia criminal. 

É correspondentemente aplicável o disposto no artigo 174.º, n.º 5. 

3 - Tratando-se de busca em escritório de advogado ou em consultório médico, ela é, sob pena 

de nulidade, presidida pessoalmente pelo juiz, o qual avisa previamente o presidente do 

conselho local da Ordem dos Advogados ou da Ordem dos Médicos, para que o mesmo, ou um 

seu delegado, possa estar presente. 
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4 - Tratando-se de busca em estabelecimento oficial de saúde, o aviso a que se refere o número 

anterior e feito ao presidente do conselho directivo ou de gestão do estabelecimento ou a quem 

legalmente o substituir.(sublinhados nossos). 

 

     Trata-se de um regime mais proteccionista, que se estende também às buscas 

realizadas em escritório de advogado e consultórios médicos ou estabelecimentos 

oficiais de saúde, em que urge compatibilizar a perseguição criminal e a realização da 

justiça com o cumprimento de regras deontológicas destes profissionais, sobretudo no 

que ao segredo profissional diz respeito. 

     Não se deixam ainda de acautelar nos mesmos moldes as buscas em 

estabelecimentos bancários, como parece resultar do teor dos artigos 181.º e 268.º, n.º 1, 

alínea c), do Código de Processo Penal, de molde a, também aqui, ser respeitado o sigilo 

bancário. 

     Em legislação avulsa, tal como acontece com o Estatuto dos Magistrados Judiciais 

(EMJ), aprovado pela Lei n.º 21/85, de 30 de Julho (entretanto alterada por catorze vezes, a 

última das quais pela Lei n.º 9/2011, de 12 de Abril ) encontramos idênticos requisitos. 

     Com efeito, o artigo 16.º do EMJ, sob a epígrafe “Prisão preventiva”, estatui no n.º 4 

que: 

     “4 - Havendo necessidade de busca no domicílio pessoal ou profissional de qualquer 

magistrado judicial é a mesma, sob pena de nulidade, presidida pelo juiz competente, o qual 

avisa previamente o Conselho Superior da Magistratura, para que um membro delegado por este 

Conselho possa estar presente”. (sublinhados nossos). 

     Normas similares encontram-se no artigo 91.º, n.º 4, do Estatuto do Ministério 

Público, aprovado pela Lei n.º 47/86, de 15 de Outubro (entretanto alterada por dez vezes, a 

última das quais pela Lei n.º 9/2011, de 12 de Abril), quando os visados com a busca 

domiciliária sejam magistrados do Ministério Público, no artigo 105.º, n.º 1, do Decreto-

Lei n.º 88/2003, de 26 de Abril, quando os visados com a busca domiciliária sejam 

solicitadores, ou no artigo 11.º, n.º 6, do Estatuto dos Jornalistas (Lei n.º 2/99, de 13 de 

Janeiro de 1999, na redacção da Lei n.º 64/2007, de 6 de Novembro), quando os visados 

com a busca domiciliária sejam órgãos de comunicação social. 

     No que concerne a este tipo de buscas, há algumas formalidades acrescidas: as 

buscas devem ser presididas pelo juiz (sob pena de nulidade) e, bem assim, deve estar 
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presente o representante da Ordem respectiva ou do dirigente do serviço, que devem ser 

previamente avisados, como bem atesta o artigo 177.º, n.ºs 3 e 4 e as normas da 

legislação avulsa indicada. 

     Sendo este, em traços gerais, o enquadramento legal das buscas domiciliárias 

resultante da legislação processual penal vigente à data a busca realizada, há que 

reverter ao caso dos autos. 

 

     Compulsado o processado nos autos e o acima exposto, podemos dar como assente 

que nos autos foi realizada uma busca domiciliária à residência da arguida, que é 

magistrada judicial, na presença da mesma, mas sem que de tal se tenha dado prévio 

conhecimento ao Conselho Superior da Magistratura, para que este órgão se pudesse 

fazer representar naquela diligência, do mesmo modo que a busca não foi presidida pelo 

... que autorizou a busca ou por qualquer outro Juiz competente. 

     Tal factualidade traduz-se numa violação clara ao disposto no artigo 16.º, n.º 4, do 

Estatuto dos Magistrados Judiciais, que no caso introduz requisitos acrescidos às 

normas gerais constantes dos artigos 174.º a 177.º do Código de Processo Penal. 

     Neste particular, não podemos deixar de reconhecer que assiste razão à arguida, 

quando defende que na busca domiciliária realizada na sua residência não foram 

cumpridas as formalidades expressamente impostas pela lei. 

     Questão distinta dessa, é a de saber qual a consequência da violação dessas 

formalidades legais: saber se estaremos perante uma nulidade sanável, conforme o 

entendimento subjacente no despacho recorrido de 28 de Maio de 2007, ou se estaremos 

face a uma situação de proibição de prova, como defende a arguida. 

     Começaremos por afirmar que, do ponto de vista meramente formal, não há razão 

relevante para distinguir a situação da arguida, ou dos magistrados judiciais em geral, da 

das restantes classes profissionais em que o legislador entendeu que se deveriam aplicar 

estes mesmos requisitos acrescidos de garantia na realização da busca domiciliária, 

como são os advogados, médicos, magistrados do Ministério Público, solicitadores ou 

jornalistas, posto que a razão de ser da existência dos especiais requisitos é a mesma, 

sendo até da mesma natureza os procedimentos criados para garantir a protecção; a 

diferença estará em alguns dos outros casos estar em causa a salvaguarda de sigilo 

profissional e daí a referência a locais de trabalho, como escritório de advogado, 
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consultório médico, escritório de solicitador ou qualquer outro local onde este faça 

arquivo e em órgãos de comunicação social, ao passo que no caso dos Magistrados 

judiciais e do Ministério Público, para além do profissional está previsto o domicílio 

pessoal, onde se não colocarão problemas de sigilo profissional. 

     Estabelece o artigo 91.º, n.º 4, do Estatuto do Ministério Público, que “havendo 

necessidade de busca no domicílio pessoal ou profissional de magistrado do Ministério Público, 

esta é presidida, sob pena de nulidade, pelo juiz competente, que avisará previamente o 

Conselho Superior do Ministério Público, a fim de que um membro designado por este 

Conselho possa estar presente”. (sublinhado nosso). 

     Do mesmo modo, dispõe o artigo 105.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 88/2003, de 26 de 

Abril, que “A busca e apreensão em escritório de solicitador ou em qualquer outro local onde 

este faça arquivo é, sob pena de nulidade, presidida por um juiz, que avisa previamente o 

solicitador em causa e o presidente regional competente para que o mesmo, ou um seu delegado, 

possa estar presente.”  

     Portanto, em todas estas situações, em que o legislador entendeu que as buscas 

domiciliárias deveriam rodear-se de especiais cautelas – nomeadamente porque em 

praticamente todas as situações assinaladas os potenciais visados com as buscas estão 

sujeitos a um qualquer tipo de segredo profissional – cominou com nulidade a violação 

das regras especiais que consagrou para assegurar a protecção desses interesses. 

 

     O artigo 126.º, n.º 3, do Código de Processo Penal, determina que “ressalvados os 

casos previstos na lei, são igualmente nulas, não podendo ser utilizadas, as provas obtidas 

mediante intromissão na vida privada, no domicílio, na correspondência ou nas 

telecomunicações sem o consentimento do respectivo titular”. 

     É esta utilização da figura da «nulidade» que o nosso legislador penal faz (falando 

em nulidade a propósito do regime das nulidades em geral a que se reportam os artigos 

118.º e seguintes do Código de Processo Penal, mas também quando trata do tema das 

proibições de prova), que torna tão complexa a questão da distinção entre as nulidades 

e as proibições de prova, e que centra a decisão da questão fulcral do presente recurso 

precisamente em saber se quando o legislador se refere a nulidade no âmbito do artigo 

177.º, n.º 3, do Código de Processo Penal, e aos demais casos especiais, incluído o 

artigo 16.º, n.º 4, do Estatuto dos Magistrados Judiciais, está a referir-se a uma mera 
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nulidade, ou estará – como pretende a recorrente – a referir-se a uma situação de 

proibição de prova, posto que aqui está em causa prova obtida mediante intromissão no 

domicílio. 

      

     Impõe-se, assim, que nos debrucemos de forma mais aprofundada sobre a temática 

das proibições de prova, em ordem a tentar alcançar a sua distinção das situações de 

mera nulidade. 

     É abundante a doutrina e jurisprudência que se tem dedicado a esta questão.  

     Na doutrina, a opinião dos autores nem sempre é unânime quanto ao tratamento a dar 

ao regime da proibição de prova, designadamente na distinção entre proibições 

absolutas e proibições relativas de prova e entre estas últimas e o regime das nulidades. 

     Já a jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça tem vindo a encaminhar-se para 

um entendimento praticamente unânime no tratamento da matéria. 

     Vejamos, pois, quais as posições doutrinais e jurisprudenciais em que podemos 

alicerçar a decisão a tomar no caso concreto (sendo que se fará referência quer às 

posições doutrinárias expressas em obras ou artigos publicados, ou citadas em 

jurisprudência, quer à jurisprudência citada em obras doutrinárias, sem atender à 

identidade da situação concreta em análise). 

     Numa primeira aproximação, ainda no domínio do Código de Processo Penal de 

1929, Eduardo Correia, em Les Preuves en Droit Penal Portugais, in Revista de 

Direito e de Estudos Sociais, Ano XIV, n.º 1 e 2, Janeiro-Junho 1967, Atlântida Editora, 

S.A.R.L., Coimbra, nos pontos 35 (págs. 34 a 37) e 40 e 41 (págs. 39 a 41), aborda esta 

temática. 

     Estes ensinamentos são citados no acórdão do Tribunal Constitucional n.º 274/07, de 

2 de Maio de 2007, processo n.º 360/07-2.ª Secção, DR, II Série, de 18 de Junho de 

2007 e ATC, volume 69, págs. 121 a 142, que citando o referido pelo Autor a págs. 8 do 

seu trabalho, afirma: “O Estado está, por isso, igualmente interessado em garantir aos 

indivíduos a sua liberdade contra os perigos de injustiças. Está interessado, desde logo, 

em defendê-los contra agressões excessivas da actividade encarregada de realizar a 

justiça penal”. 
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     Prossegue o acórdão dizendo: “Existe um dever ético e jurídico de procurar a 

verdade material. Mas existe também um outro dever ético e jurídico que leva a excluir 

a possibilidade de empregar certos meios na investigação criminal. 

     A verdade material não pode conseguir-se a qualquer preço: há limites decorrentes 

do dever de respeito pela integridade moral e física das pessoas; há limites impostos 

pela inviolabilidade da vida privada, do domicílio, da correspondência e das 

telecomunicações, que só nas condições previstas na lei podem ser transpostos. E 

existem também regras de lealdade que têm que ser observadas. (…). 

     Numa síntese aproximativa, pode dizer-se, com Eduardo Correia, que determinada 

prova é inadmissível «quando a violação das formas da sua obtenção ou da sua 

produção entra em conflito com os princípios cuja importância ultrapassa o valor da 

prova livre» (cf. ob. cit., p. 40); numa palavra: quando aqueles valores e princípios são 

lesados «a um ponto tal que as razões éticas que impõem precisamente a verdade 

material não podem deixar de a proibir» (ob. cit., p. 35)”. 

   Karl-Heinz Gössel, As proibições de prova no direito processual penal da República 

Federal da Alemanha, Revista Portuguesa de Ciência Criminal, Ano 2, 3.º 

Julho/Setembro 1992, págs. 397 a 442, começa por referir que por doutrina das 

proibições de prova compreende-se a doutrina das proibições de investigação de 

determinados factos relevantes para o objecto do processo, bem como das proibições de 

levar determinados factos ao objecto da sentença e, finalmente, das consequências 

processuais da violação daquelas proibições, sendo hoje generalizadamente aceite a 

distinção formal entre as proibições de produção de prova (limitação já ao nível dos 

próprios factos a investigar) e proibições de valoração de prova (impedindo que 

determinados factos sejam objecto da sentença). 

      Na pág. 410 refere que no domínio de violação de dispositivos processuais relativos 

à prova dos factos, distinguem-se três grandes grupos de proibições de prova: em 

primeiro lugar, na área da investigação relacionada com os atentados aos direitos 

fundamentais; em segundo lugar, as violações dos princípios fundamentais do processo, 

e por último, as infracções dos demais preceitos que regulamentam a produção da 

prova. Em todos estes grupos é fundamentalmente a ponderação entre os interesses 

comunitários da perseguição penal e os interesses do arguido que decide da 
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revisibilidade das violações das normas atinentes à prova e, por vias disso, da existência 

das proibições de valoração. 

      O Autor sublinha o critério da ponderação de interesses, entre os interesses da 

perseguição penal e os direitos fundamentais do arguido, a tutela dos bens jurídicos 

individuais co-envolvidos. 

      Mais adiante, pág. 424/5, a propósito das violações da vida privada refere assumir 

grande significado a teoria das três esferas, distinguindo a área nuclear inviolável da 

conformação da vida privada (esfera íntima) com protecção absoluta do direito 

fundamental, a vida privada dos cidadãos fora desta área nuclear, em que a intromissão 

só será admissível em nome de interesses prevalecentes da comunidade e pressuposta a 

estrita observância do imperativo da proporcionalidade, só podendo ser valorados sem 

quaisquer restrições os registos (filmes, gravações) que não relevam já da esfera privada 

juridicamente tutelada, reportando mais à frente - pág. 435 - o chamado «efeito - à - 

distância das proibições de valoração».   

     Cláudio Lima Rodrigues, em Das proibições de prova no âmbito do direito 

processual penal - o caso específico das proibições de prova no âmbito das escutas 

telefónicas e da valoração da prova proibida pro reo,  

http://www.verbojuridico.proibicaoprovaescutas.pdf, págs. 3 a 13, refere: “A matéria 

das proibições de prova no âmbito do Direito Processual Penal apresenta, desde logo, 

um fundamento jurídico-constitucional, uma vez que o art. 32.º, n.º 8 da CRP dispõe 

que: “São nulas todas as provas obtidas mediante tortura, coacção, ofensa da integridade 

física ou moral da pessoa, abusiva intromissão na vida privada, no domicílio, na 

correspondência ou nas telecomunicações”.  

     Entendeu, assim, o legislador constitucional que, embora, a realização da justiça seja 

um valor com dignidade constitucional, é um valor que não pode ser encarado de forma 

absoluta. Não pode a realização da justiça ser perseguida com um intolerável sacrifício 

para os direitos fundamentais dos cidadãos.  

     Em concretização do preceito constitucional, veio o legislador processual penal 

prescrever no artigo 126.º do CPP, sob a epígrafe “Métodos proibidos de prova” que: “1 

- São nulas, não podendo ser utilizadas, as provas obtidas mediante tortura, coacção ou, 

em geral, ofensa da integridade física ou moral das pessoas”, ao passo que o n.º 3 do 

mesmo artigo dispõe que “Ressalvados os casos previstos na lei, são igualmente nulas, 

http://www.verbojuridico.proibicaoprovaescutas.pdf/
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não podendo ser utilizadas, as provas obtidas mediante intromissão na vida privada, no 

domicílio, na correspondência ou nas telecomunicações sem o consentimento do 

respectivo titular”.  

     Entendeu, no entanto, o legislador ordinário estatuir que se a utilização desses 

métodos proibidos de prova constituir crime, os mesmos podem ser utilizados com o 

fim exclusivo de proceder contra os agentes do mesmo, nos termos do n.º 4 do artigo 

126.º do CPP, cumprindo assim este preceito “a função de avisar órgãos de polícia 

criminal de que ninguém está acima da lei, dizendo alto e bom som que não há 

diferença de estatuto entre os representantes da lei e da ordem e os cidadãos 

delinquentes”. 

     Apurado o fundamento jurídico-constitucional e legal das proibições de prova, 

impõe-se a questão de saber quando é que nos deparamos perante uma proibição de 

prova.  

     Pode-se afirmar, desde já, que ao contrário das meras regras de produção de prova, 

as proibições de prova são verdadeiras barreiras colocadas à determinação dos factos 

que constituem o objecto do processo, assumindo-se como limites à descoberta da 

verdade material. 

     Por sua vez, a delimitação do que constitua uma proibição de prova há-de ser 

encontrada na Constituição. 

     No entanto, a questão passa por saber se a violação de um qualquer direito 

fundamental gera a dita proibição ou, se, pelo contrário, só a violação dos direitos 

abrangidos pelo n.º 8 do artigo 32.º da CRP leva a que estejamos diante de uma 

verdadeira proibição de prova.  

     COSTA ANDRADE parece inclinar-se no sentido da primeira orientação, já que o 

autor afirma que sempre que se viole um direito fundamental, existirá uma proibição de 

prova, dada a força jurídica dos preceitos que os consagram (art. 18.º da CRP). 

     No mesmo sentido vai a doutrina espanhola, tendo por base o art. 11.º, n.º 1 da Lei 

Orgânica do Poder Judicial (doravante LOPJ) que estatui que “não surtem efeito as 

provas obtidas, directa ou indirectamente, de forma violadora dos direitos ou liberdades 

fundamentais”. Segundo ASCENSIO MELLADO, “este preceito, significa que toda a 

prova que se obtenha com violação de um direito fundamental há-de ser considerada 

nula e por consequência a sua valoração, ou tomada em consideração, está vedada, pelo 
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que, em caso algum os tribunais a poderão ter em conta para basear uma sentença 

condenatória”.  

     Entendimento diferente tem, no entanto, HELENA MORÃO, que entende que “a 

proibição de prova em sentido próprio no sistema processual penal português, é somente 

aquela norma probatória proibitiva cuja violação possa redundar na afectação de um dos 

direitos pertencentes ao núcleo eleito do art. 32.º, n.º 8 da Lei Fundamental e que o art. 

126.º do Código de Processo Penal manteve, sem alargar. Não basta a mera violação de 

uma proibição legal em matéria probatória”. Mas logo em seguida, alerta a Autora, para 

o facto de não podermos encarar o art. 32.º, n.º 8, da CRP como fornecendo um elenco 

taxativo de direitos fundamentais, cuja violação gera uma proibição de prova.  

     Deste modo, quando um determinado direito “se encontrar intimamente relacionado 

com a dignidade humana e se situar num contexto de especial fragilidade com o poder 

em matéria probatória, é dever do intérprete proceder à devida aplicação analógica do 

regime constitucional e legal das proibições de prova”.  

     Ou seja, perante esta opinião, somente a violação dos direitos fundamentais 

elencados no art. 32.º, n.º 8 da CRP ou de um outro direito que, embora não pertencendo 

a esse elenco, seja conexo com a dignidade da pessoa humana, pode gerar uma 

proibição de prova. O que significa que a violação de outros direitos 

constitucionalmente protegidos que não pertençam a esse elenco, apenas gera uma 

nulidade do acto violador do mesmo reconduzível ao sistema geral das nulidades 

previstas no Código de Processo Penal. Assim, por exemplo, a violação do art. 134.º, n.º 

2, do CPP não gera uma proibição de prova e por consequência uma nulidade extra-

sistemática. O que está em causa, neste preceito, é essencialmente a protecção das 

relações familiares existentes entre estas categorias de pessoas, pelo que a não 

verificação da advertência da possibilidade de recusa de depoimento gera uma nulidade 

do acto processual em causa, nulidade essa sanável (art. 120.º, n.º 1, e 134.º, n.º 2, do 

CPP), que deve ser arguida antes de o depoimento ter terminado, nos termos do art. 

120.º, n.º 3, alínea a), do CPP. 

     Verificada a existência de uma proibição de prova, cumpre apurar o regime jurídico 

a que a mesma se encontra submetida, nomeadamente pelo facto de haver uma 

“imbricação íntima entre as proibições de prova e o regime jurídico das nulidades”, 
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como resulta do art. 118.º, n.º 3 do, CPP que prescreve: “As disposições do presente 

título não prejudicam as normas deste Código relativas a proibições de prova”. 

     Por conseguinte, esse mesmo acto processual em que se proceda à obtenção da prova 

por métodos proibidos é inválido, no sentido em que existe um “desvio entre as 

disposições processuais e a actividade empreendida, capaz de legitimar uma pretensão 

eliminatória dos efeitos jurídicos produzidos”, sendo que “os actos processuais 

inválidos dão origem a uma pluralidade de tratamentos, que variam em função da 

gravidade e da natureza da violação”.  

     Ora, essa invalidade está relacionada com o sistema de nulidades e irregularidades 

previsto nos artigos 118.º e seguintes do CPP. Desde logo, da análise do art. 118.º, n.º 1 

do CPP chegamos à conclusão de que as nulidades estão submetidas ao princípio da 

legalidade, ou seja, o acto só será nulo nos casos em que a lei expressamente fulmine 

esse desvalor jurídico para o acto em causa, seja nas normas dos artigos 119.º ou 120.º, 

ou em outras disposições dispersas pelo Código de Processo Penal.  

     As nulidades, por sua vez, podem ser insanáveis nos casos elencados no artigo 119.º 

do CPP ou noutras disposições avulsas dispersas pelo Código, desde que a lei 

expressamente a comine para o acto inválido. Esta nulidade, dita insanável, caracteriza-

se pelo facto de poder ser oficiosamente declarada em qualquer fase do procedimento, 

de poder ser invocada por qualquer interessado, mas de não obstar à formação do caso 

julgado.  

     As nulidades sanáveis, ou na terminologia legal, nulidades dependentes de arguição 

encontram-se especificadas no artigo 120.º do CPP, sem prejuízo de outras que se 

encontrem dispersas pelo CPP e que não se reconduzam à figura das nulidades 

insanáveis (art. 120.º, n.º 1 e 2, do CPP). Estas, por sua vez, caracterizam-se pela 

circunstância de só poderem ser conhecidas pelo tribunal no caso de serem arguidas 

pelos interessados, nos prazos previstos nas diversas alíneas do n.º 3 do art. 120.º do 

CPP, podendo, no entanto, ser sanadas pela imediação dos eventos previstos no art. 

121.º do mesmo diploma.  

     Nos casos em que a lei expressamente não comine a nulidade do acto ilegal, o 

mesmo é irregular, por via do já aludido princípio da legalidade que rege em matéria de 

nulidades (art. 118.º, n.º 1 e 2 do CPP). Esta dirige-se sobretudo a actos que perpetram 
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infracções mais leves, quase sempre de carácter formal, estando “sujeitas a causas de 

sanação fulminantes”, nos termos do artigo 123.º do CPP.  

     Visto o sistema das nulidades no Código de Processo Penal, cumpre indagar se não 

haverá, pelo menos, uma outra categoria de nulidade a reger a matéria das proibições de 

prova, face ao disposto no artigo 118.º, n.º 3, do CPP.  

     Tal categoria é preenchida pelas nulidades que a doutrina denomina de nulidades 

extra-sistemáticas, nulidades de prova ou nulidades em sentido forte. 

     Embora o entendimento da doutrina maioritária, entre nós, vá no sentido de 

consagrar a autonomia técnica da nulidade subjacente às proibições de prova, contudo, 

vozes há que não se mostram concordantes.  

     Entendem estes últimos Autores que, no domínio das proibições de prova, temos de 

distinguir duas situações, a saber: as provas obtidas em contravenção do artigo 126.º, n.º 

1 e 2, do CPP, geram uma nulidade insanável, estando assim sujeitas ao regime do 

artigo 119.º do CPP, ao passo que as provas obtidas em violação do artigo 126.º, n.º 3, 

do CPP, apenas geram uma nulidade sanável, sujeita ao regime do artigo 120.º do CPP.  

     O fundamento desta posição parte do entendimento de que o desvalor ético-jurídico 

subjacente à violação do n.º 1 e 2 do artigo 126.º do CPP é superior, e daí a sua 

submissão ao regime mais gravoso das nulidades insanáveis.  

     Por sua vez, a prova obtida em contradição com o artigo 126.º, n.º 3, do CPP 

comporta um menor desvalor ético-jurídico, dado que os direitos aí elencados podem 

sofrer restrições pelo consentimento do seu titular e, como tal, está sujeita ao regime das 

nulidades sanáveis.  

     Mas também porque a elas não se refere o artigo 119.º do CPP, nem outra disposição 

do mesmo diploma as fulmina com a nulidade insanável, pelo que têm de aplicar-se as 

regras relativas às nulidades sanáveis, face ao disposto no artigo 120.º, n.º 1 e 2, do 

CPP.  

     Mas, como atrás demos conta, não é este o entendimento da doutrina maioritária 

entre nós. Desde logo, nota COSTA ANDRADE que “a ligação estreita das proibições 

de prova à doutrina e ao regime das nulidades não deve todavia, ser entendida como a 

homogeneização das duas figuras, reconduzindo-se as proibições de prova a meras 

manifestações de nulidade. Tal entendimento colidiria, com o art. 118.º, n.º 3, que 

deverá ser interpretado como expressão positivada da intencionalidade do legislador de 
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consagrar as proibições de prova, adscrevendo-lhes uma disciplina que transcende o 

regime das nulidades processuais […] ”.  

     É assim, a partir deste inciso legal, que parte a doutrina para a defesa das nulidades 

extra-sistemáticas, a aplicar aos casos em que se verifique a existência de uma proibição 

de prova.  

     Face assim ao citado preceito do CPP entende PAULO DE SOUSA MENDES que 

temos de distinguir três situações, a saber:  

1. A lei consagra um regime especial para alguma das nulidades resultantes da 

violação de normas de prova;  

2. A lei comina expressamente a nulidade insanável;  

3. A lei não comina expressamente a nulidade insanável e estamos perante uma 

nulidade sanável, face ao disposto nos artigos 119.º e 120.º do CPP.  

     Ora, o que se verifica é que o legislador consagrou expressamente esse mesmo 

regime especial, constituído pelas nulidades do artigo 126.º do CPP, brotando a 

autonomia técnica das nulidades associadas às proibições de prova, face ao sistema 

geral de nulidades previsto nos artigos 118.º a 123.º do CPP, por força do artigo 118.º, 

n.º 3, do CPP.  

     A não ser assim, temos igualmente dúvidas de que a nulidade prevista no art. 126.º, 

n.º 1, do CPP pudesse ser configurada como uma nulidade insanável, uma vez que em 

bom rigor, apenas constituem nulidades insanáveis as constantes do art. 119.º do CPP 

e/ou aquelas outras que, embora dispersas pelo Código, sejam expressamente 

cominadas com essa sanção.  

     No entanto, como o artigo 126.º, n.º 1, do CPP, não cominou expressamente essa 

sanção para os casos em que são utilizados métodos de prova que atentam contra esses 

direitos fundamentais e indisponíveis dos cidadãos, não restaria outra hipótese, face ao 

actual regime jurídico das nulidades em vigor, senão a aplicação do regime das 

nulidades sanáveis, nos termos do art. 120.º, n.º 2 do CPP.  

     Pelo que jamais se compreenderia que um método de obtenção de prova que 

colidisse com direitos fundamentais, tanto mais que são direitos indisponíveis, pudesse 

ainda ver a prova por si obtida utilizada, bastando para tal que a respectiva nulidade não 

fosse arguida, ou se verificasse algum dos casos de sanação verificados na lei. Tanto 

mais, que este raciocínio vale igualmente, pelo menos em parte, para os casos em que se 
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considera que estamos perante uma nulidade insanável, isto porque também esta está 

sujeita a uma condição de sanação, o trânsito em julgado da decisão onde aquela prova 

inquinada foi valorada.  

     Por outro lado, também não é líquido que o desvalor ético-jurídico da prova obtida 

em contravenção do art. 126.º, n.º 1, do CPP, seja mais intenso que o desvalor que 

incide sobre a prova violadora no preceituado no art. 126.º, n.º 3, do CPP.  

     Desde logo, porque é a própria Constituição, no art. 32.º, n.º 8, que inclui os direitos 

à reserva da intimidade da vida privada na sua esfera de protecção. Mas, como é bom de 

ver, tanto a Constituição (por exemplo o art. 34.º, n.º 4) como o próprio art. 126.º, n.º 3, 

do CPP admitem a restrição desses direitos, desde que, claro está, seja observado o 

princípio da proporcionalidade (art. 18.º, n.º 2, da CRP) e o seu conteúdo essencial seja 

salvaguardado (art. 18, n.º 3, da CRP). No entanto, “estes casos ficam já de fora das 

proibições de prova, sendo aliás métodos de prova permitidos e regulamentados”. Ou 

seja, observando a investigação criminal as regras processuais penais que permitem o 

recurso aos métodos de obtenção de prova, restritivos desses direitos, não há qualquer 

ilegalidade, não há qualquer proibição de prova. No fundo, não há um desvio entre um 

acto processual e as regras processuais que possam sustentar a sua invalidade.  

     Assim sendo, como o próprio teor literal do artigo 126.º, n.º 3, do CPP sugere, a 

nulidade prevista neste artigo é exactamente idêntica à nulidade do n.º 1 do mesmo 

artigo, ou seja, uma nulidade absoluta, que caracteriza-se pelo facto de poder ser 

conhecida oficiosamente em qualquer estado do processo, dado que se assim não fosse 

o resultado final ficaria na dependência de interesses individuais, quando é hoje tido por 

assente que muitos dos valores subjacentes às proibições de prova apresentam uma 

dimensão que ultrapassa o interesse particular de um indivíduo, e que não se sana com o 

trânsito em julgado da decisão final condenatória, dado que se a força do caso julgado 

permitisse a sua sanação, permitir-se-ia que houvesse uma recuperação do valor de uma 

prova proibida. De tal forma que se a decisão final se basear nessa mesma prova, haverá 

fundamento para a interposição de um recurso extraordinário de revisão, nos termos do 

art. 449.º, n.º 1, alínea e), do CPP.  

     A par das nulidades especiais associadas às proibições de prova, outras violações de 

normas processuais penais em matéria probatória apenas geram nulidades que se 

reconduzem ao sistema geral das mesmas, consagrado nos artigos 118.º e seguintes do 
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CPP. Tal acontece nos casos em que estejamos perante a violação de meras 

formalidades de prova, embora por vezes não seja fácil traçar a fronteira entre as 

normas processuais penais probatórias que ainda visam dar cumprimento à 

Constituição, daquelas outras que somente disciplinam o procedimento de realização da 

prova.  

     Assim, acolhendo a distinção entre proibições de prova (enquanto prescrição de um 

limite à descoberta da verdade) e regras de produção de prova (estas visando tão 

somente disciplinar o procedimento exterior de realização da prova), podemos concluir 

que a violação destas últimas, porque não geradoras de uma proibição de prova e, por 

tal, não consagrando para elas um regime de nulidade especial, face ao art. 118.º, n.º 3 

do CPP, ficam subordinadas ao regime geral da nulidade, sendo essa mesma nulidade 

insanável se a situação se enquadrar no art. 119.º do CPP ou a lei expressamente 

cominar este tipo de nulidade em disposição avulsa do Código, ou caso assim não seja 

e, cominando a lei a nulidade, estamos perante uma nulidade sanável (art. 120.º do 

CPP)”. 

     Para Paulo Pinto de Albuquerque, Comentário do Código de Processo Penal à luz 

da Constituição da República e da Convenção Europeia dos Direitos do Homem, 4.ª 

edição actualizada, Universidade Católica Editora, Lisboa, Abril 2011, nota 3, pág. 335 

“As proibições de prova dão lugar a provas nulas (artigo 32.º, n.º 8, da CRP). A 

nulidade das provas proibidas obedece a um regime distinto da nulidade insanável e 

da nulidade sanável. Trata-se de um regime complexo, que distingue dois tipos de 

proibições de prova consoante as provas atinjam a integridade física e moral da pessoa 

humana ou a privacidade da pessoa humana (assim também, GOMES CANOTILHO e 

VITAL MOREIRA, 2007: 524, que afirmam expressamente: “não podendo tais 

elementos ser valorizados no processo. A interdição é absoluta no caso do direito à 

integridade pessoal (cfr. AcTC n.º 616/98); e relativa nos restantes casos, devendo ter-se 

por abusiva quando efectuada fora dos casos previstos na lei e sem intervenção judicial 

(art. 34.º-2 e 4), quando desnecessária ou desproporcionada ou quando aniquiladora dos 

próprios direitos (cfr. art. 18.º-2 e 3”, e SIMAS SANTOS e LEAL-HENRIQUES, 

2008:838 e 841, e FÁTIMA MATA_MOUROS, 2009: 300 e 307, que entende que a 

reforma de 2007 uniformizou as proibições de prova insanáveis e sanáveis, mas há 
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ainda que diferenciar entre as proibições por violação de formalidades essenciais e 

proibições por violação de formalidades não essenciais, o que a dita reforma não fez)”. 

      Prossegue o mesmo Autor, agora na nota 4, a págs. 335 e 336: “O regime da 

nulidade da prova proibida é o seguinte: a nulidade da prova proibida que atinge o 

direito à integridade física e moral previsto no artigo 126.º, n.º 1 e 2 do CPP é 

insanável; a nulidade da prova proibida que atinge os direitos à privacidade previstos 

no artigo 126.º, n.º 3 é sanável pelo consentimento do titular do direito. A legitimidade 

para o consentimento depende da titularidade do direito em relação ao qual se verificou 

a intromissão legal. O consentimento pode ser dado ex ante ou ex post facto. Se o titular 

do direito pode consentir na intromissão na esfera jurídica do seu direito, ele também 

pode renunciar expressamente à arguição da nulidade ou aceitar expressamente os 

efeitos do acto, tudo com a consequência da sanção da nulidade da prova proibida. Em 

síntese, o artigo 126.º, n.ºs 1 e 2, prevê nulidades absolutas de prova e o n.º 3 prevê 

nulidades relativas de prova (concordantes nestes precisos termos, os Magistrados do 

MP do distrito judicial do Porto, 2009: 324, 325, 329, e acórdão do STJ, de 12.3.2009, 

processo 09P0395, e acórdão do STJ, de 3.3.2010, processo 886/07.8PSLSB.L1.S1, e 

apontando também nesse sentido, DÁ MESQUITA, 2009:205, que reconhece que a 

separação entre nulidades absolutas e relativas de prova permite uma “ponderação dos 

diferentes tipos de valores e exigências protectivas”, mas também sublinha que não 

existe uma necessária subsunção de todas as proibições de prova a essas categorias, pois 

nenhuma teoria geral dispensa a análise de cada específica nulidade de prova que pode 

determinar soluções específicas em termos de sanções à luz da política prosseguida). 

Não tem, por isso, razão a doutrina que sustenta um entendimento “em sentido forte” da 

proibição de prova como “nulidade absoluta” quer no caso do artigo 126.º, n.º 1, quer no 

do n.º 3, ou seja, “como proibição absoluta da sua utilização no processo” (MARQUES 

FERREIRA, 1988: 227, COSTA PIMENTA, 1991: 378 e 398, TEREZA BELEZA, 

1993:151, ALVES MEIREIS, 1999: 190 e 191, CONDE CORREIA, 1999: 160, 

GERMANO MARQUES DA SILVA, 2002: 362, PAULO MENDES, 2004: 148, 

MAIA GONÇALVES, 2005: 295, anotação 5.ª ao artigo 118.º, que contraria a sua 

anterior posição, 1988: 195, e COSTA ANDRADE, 2008: 327 a 331, que admite, 

contudo, a “fecundidade heurística” de um entendimento respeitador do direito do 

visado pelo meio de prova ao domínio sobre a informação, com posição aproximada à 
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de 1992: 88, 89 e 203, e ainda TERESA BRAVO, 2010: 137, e CECÍLIA SANTANA, 

2010:75). Este entendimento não é suportado pelo próprio artigo 34.º, n.ºs 2 e 3, da 

CRP, que estabelece o princípio da relevância da vontade do visado pela busca e do qual 

decorre o princípio da relevância da vontade do visado pelas intromissões nos direitos à 

privacidade (neste sentido, GOMES CANOTILHO e VITAL MOREIA, 2007: 524 e 

541, SIMAS SANTOS e LEAL-HENRIQUES, 1999: 670, SUSANA AIRES DE 

SOUSA, 2003: 1213 e, admitindo em certos casos a relevância da vontade do visado, 

MEDINA DE SEIÇA, 1999: 94, 123 e 124, e HELENA MORÃO, 2006: 615, e, no 

direito germânico, a jurisprudência do Bundesgerichtshof que admite a relevância da 

vontade do arguido quando lhe seja feita uma “advertência qualificada”, qualifizierte 

Belehurung, sobre a invalidade das declarações prestadas anteriormente, e a opinião 

concordante de CLAUS ROXIN/HANS ACHENBACH, 2006: 59). Mais: o 

entendimento “em sentido forte” da proibição de prova contraria a jurisprudência do 

Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, de acordo com a qual não viola o artigo 6.º, 

§ 1.º, da CEDH a utilização da prova fundada na intromissão ilícita na privacidade, 

seja ela uma prova concorrente ou decisiva dos factos, desde que tenha sido 

assegurado o contraditório na audiência (acórdão Schenk v. Suiça, de 12.7.1998, 

seguido pelo acórdão Khan v. Reino Unido, de 12.5.2000, e pelo acórdão P.J. e J.H. v. 

Reino Unido, de 25.9.2001). Ao invés, em nenhuma circunstân cia é admissível a 

utilização da prova violadora da integridade física e moral do agente, mesmo que se 

trate apenas de uma prova concorrente dos factos (acórdãos Ors e Outros v. Turquia, de 

20.6.2006, Jalloh v. Alemanha (GC), de 11.7.2206, Gocmen v. Turqui, de 

17.1010.2006, e Bogumil v. Portugal, de 7.10.2008, e o excelente acórdão do STJ, de 

31.1.2008, proc. 09P4805, seguido pelo acórdão do STJ, de 16.4.2009, proc. 

08P3375)”. 

     Para Helena Mourão, O efeito-à-distância das proibições de prova no direito 

processual penal português, Revista Portuguesa de Ciência Criminal, Ano 16, n.º 4, 

Out./Dez. 2006, págs. 575 a 620, concretamente a págs. 586, não só ao nível da 

jurisprudência, mas também a nível doutrinal, se tem defendido, entre nós, que as 

proibições de prova constituem não só instrumentos de protecção de direitos 

individuais, mas também de interesses de carácter supra-individual, representados pelo 

Estado e pela comunidade, que ultrapassa a esfera jurídica do arguido, e que, enquanto 
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valores do Estado de Direito, consubstanciam barreiras à busca da verdade (Jorge de 

Figueiredo Dias, “Para uma reforma global do processo penal português — Da sua 

necessidade e de algumas orientações fundamentais”, in Para Uma Nova Justiça Penal, 

Coimbra, 1983, pp. 208 e ss.; João Castro e Sousa, A Tramitação do Processo Penal, 

Coimbra, 1985, p. 197, nota 264; Manuel da Costa Andrade, Sobre as Proibições de 

Prova em Processo Penal, pp. 33, 75 e ss. e 142; Germano Marques da Silva, Curso de 

Processo Penal – II, Lisboa, 1999). 

     Distinguindo-se, assim, das meras regras de produção de prova que visam apenas 

disciplinar o procedimento exterior da prova na diversidade dos seus meios e métodos, 

não determinando a sua violação a reafirmação contrafáctica através da proibição de 

valoração (Manuel da Costa Andrade, op. cit., p.84; Jorge de Figueiredo Dias, Direito 

Processual Penal, 1º vol., p. 446; Germano Marques da Silva, op. cit., pp. 118 e ss.; e 

ainda João Conde Correia, op. cit., p. 156, que afirma (em sentido próximo ao de Teresa 

Beleza, “Tão amigos que nós éramos” – O valor probatório do depoimento de co-

arguido no processo penal português”, Revista do Ministério Público, n.º 74, 1998, p. 

45) a “necessidade de distinguir entre a obtenção ou valoração de uma prova proibida e 

a obtenção de provas permitidas, mas logradas sem a observância das respectivas 

formalidades legais. Naquela situação, o vício cometido é a violação de uma proibição 

de prova, conduzindo à eventual proibição da sua valoração. Já, nesta situação, o vício 

cometido pode constituir causa de inexistência, de nulidade ou de mera irregularidade, 

consoante o teor da previsão legislativa”)”. 

     A recorrente em defesa da sua tese convoca também José Souto de Moura, em 

Inexistência e nulidades absolutas em processo penal, in Textos, Centros de Estudos 

Judiciários, 1990-1991, 1 – págs. 119 a 130, motivo pelo qual optámos por atentar na 

globalidade do escrito do mencionado Autor, na parte que aqui assume relevo (págs. 124 

a 126), e segundo o qual “(…) O artigo 118.º do Código de Processo Penal, relativo ao 

princípio da legalidade das nulidades, refere no seu n.º 3 que as disposições do Título V 

do Código exactamente apelidado «Das nulidades», não prejudica as normas relativas a 

proibições de prova. 

     As normas relativas a proibições de prova incluem antes do mais o n.º 6 do artigo 

32.º da Constituição da República, que considera «nulas todas as provas obtidas 

mediante tortura, coacção, ofensa da integridade física ou moral da pessoa, abusiva 
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intromissão na vida privada, no domicílio, na correspondência ou nas 

telecomunicações». Depois, o artigo 126.º do Código de Processo Penal integrado nas 

disposições gerais relativas à prova, indica um conjunto de métodos proibidos de prova 

que no fundo concretizam e ampliam a disciplina constitucional. Por último, várias 

normas dispersas pelo Código consagram hipóteses em que a produção de prova se 

revela ineficaz por a dita prova não poder ser utilizada. É o caso dos artigos 58.º n.º 3, 

59.º n.º 3, 129.º n.º 1, 147.º n.º 4, 148.º n.º 3, 156.º n.º 4, 167.º, 179.º n.º 3 e 355.º. 

     Parte muito significativa da doutrina considera que os métodos proibidos de prova 

configuram situações de nulidade. E assim M. Gonçalves, parte do facto da Constituição 

falar de provas nulas no seu artigo 32.º n.º 6, tal como o n.º 1 do artigo 126.º do Código 

de Processo Penal, para chegar à defesa da seguinte tese: os n.ºs 1 e 2 do artigo 126.º do 

Código de Processo Penal revelam métodos proibidos de prova que consagram 

nulidades absolutas, insanáveis e de conhecimento oficioso. O n.º 3 do preceito revelará 

métodos de arguição. Isto porque a lei, nos casos dos n.ºs 1 e 2 diz que as provas são 

nulas e acrescenta que não poderão ser utilizadas, o que não ocorre nos casos do n.º 3. 

     Já Marques Ferreira entende que, a partir da redacção do n.º 6 do artigo 32.º da 

Constituição da República se deverá chegar à conclusão, de que todos os casos previstos 

no artigo 126.º do Código de Processo Penal serão sem distinção de nulidade absoluta. 

Uma coisa são nulidades absolutas ou relativas e outros métodos de prova 

absolutamente ou apenas relativamente proibidos. Os métodos absolutamente proibidos 

impõem-se inclusivamente ao titular dos direitos que se querem proteger. Serão pois 

estes, direitos irrenunciáveis. No n.º 3 do artigo 126.º do Código de Processo Penal 

consagrar-se-iam métodos que para serem usados exigem a anuência de quem possa por 

eles ser atingido na sua intimidade ou privacidade. Mas as consequências do uso dum 

método absolutamente proibido de prova ou dum método só relativamente proibido, 

mas sem o consentimento devido, seriam as mesmas. A expressão do n.º 3 do artigo 

126.º do Código de Processo Penal é: «são igualmente nulas…» Acresce que o n.º 6 do 

artigo 32.º da Constituição da República abrange todos os casos tanto dos n.ºs 1 e 2 

como do n.º 3 do artigo 126.º citado, e diz de todos que são caso de prova nula e nada 

mais. 
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     De qualquer maneira, a questão que queríamos abordar será a de saber se os métodos 

de prova serão casos de vícios de actos processuais ou de inexistência de actos 

processuais, ou pelo contrário não têm nada a ver com isso. 

     Propendemos a defender esta última posição. 

     Uma coisa é uma inquirição, outra um depoimento e ainda outra a força probatória 

desse depoimento. Os métodos proibidos de prova estão estabelecidos em normas de 

direito probatório material, não em normas que contemplem os vícios de actos 

processuais. Se uma inquirição é um acto de processo que pode estar viciado à luz dos 

preceitos do Código, o depoimento é uma prova pessoal que pode não valer como tal 

nada, mas à luz doutros preceitos do Código. E por isso é que os métodos proibidos de 

prova estão fora do Título relativo às nulidades e do Livro relativo aos actos 

processuais, integrando-se no Livro relativo à prova. 

     Tanto a Constituição como o Código dizem que são nulas as provas, e não os actos 

processuais em que elas foram produzidas e é exactamente por isso que o n.º 3 do artigo 

118.º do Código de Processo Penal se viu obrigado a ressalvar. Esta «nulidade» é 

evidentemente um termo usado fora de qualquer sentido técnico. Prova «nula» é 

sinónimo de prova de valor nulo. E quando se diz que não se poderá utilizar, ou que 

nenhum efeito produz a prova «nula», não é porque o acto em que ela se obteve esteja 

viciado. É tão só porque a decisão que se produzisse a partir dessas provas seria uma 

decisão assente em factos completamente por provar. 

     No nosso ponto de vista pois, prova nula é a prova de valor nulo e nada tem a ver 

com os actos ou com o seu regime. Se as nulidades de actos têm que ser declaradas, as 

provas «nulas» não exigem qualquer declaração de que o são, sob pena de 

eventualmente valerem plenamente até ser proferida essa declaração (…)”. 

     A recorrente apela igualmente a texto de João Conde Correia, no concreto 

Contributo para a análise da inexistência e das nulidades processuais penais, in 

Boletim da Faculdade de Direito, Stvdia Ivrudica 44, Universidade de Coimbra, 

Coimbra Editora, 1999, págs. 156 a 160, que aqui se deixa também num enquadramento 

mais amplo, de modo a permitir o alcance do entendimento do Autor sobre o tema: “Já 

nos referimos, por diversas vezes, à autonomia dogmática das proibições de prova e à 

necessidade de distinguir entre a obtenção ou valoração de uma prova proibida e a 

obtenção de provas permitidas, mas logradas sem a observância das respectivas 
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formalidades legais. Naquela situação, o vício cometido é a violação de uma proibição 

de prova, conduzindo à eventual proibição da sua valoração. Já, nesta situação, o vício 

cometido pode constituir causa de inexistência, de nulidade ou de mera irregularidade, 

consoante o teor da previsão legislativa. 

     Ciente desta problemática e das suas consequências, o legislador português 

prescreveu, no art. 118, n.º 3, do C.P.P., a autonomia técnica das proibições de prova, 

estabelecendo, de forma expressa, que «as disposições do presente título não prejudicam 

as normas deste Código relativas a proibições de prova». Ou seja, que as regras gerais 

sobre as nulidades processuais penais não se aplicam às proibições de prova. 

     Neste contexto, a principal missão do jurista consiste em identificar as provas 

proibidas pelo ordenamento jurídico e em evitar a sua violação ou, uma vez violadas, 

em rejeitar os elementos probatórios assim recolhidos. Em primeiro lugar, pesquisando 

na Constituição da República Portuguesa que, enquanto «estatuto fundamental da ordem 

jurídica geral» encerra os princípios, os valores, as opções fundamentais do 

ordenamento processual penal, mas também conforma normativamente muitos dos seus 

aspectos mais decisivos. Em vez de definir apenas a estrutura geral, as linhas mestras do 

sistema, a Constituição regulou, de forma expressa, as suas questões essenciais. No 

domínio das proibições de prova prescrevendo, desde logo, a nulidade de «todas as 

provas obtidas mediante tortura, coacção, ofensa da integridade física ou moral da 

pessoa, abusiva intromissão na vida privada, no domicílio, na correspondência ou nas 

telecomunicações» e criando um amplo catálogo de direitos fundamentais, 

concretizadores da ideia de dignidade da pessoa humana e cuja restrição obedece a 

mecanismos pré definidos e muito restritivos. Do ponto de vista constitucional são 

proibidas todas aquelas provas ilegais, abusivas ou que restrinjam de forma 

inadmissível e intolerável os direitos, liberdades e garantias fundamentais e, como tal, 

atentem contra a «dignidade da pessoa humana» ou contra a sua «integridade moral». 

Em segundo lugar, pesquisando na lei ordinária que oferece muitos exemplos de provas 

proibidas. É o caso paradigmático, mas não absoluto, pois acaba por comportar 

numerosas excepções, das provas estigmatizadas com a ilicitude penal. De facto, não 

parece legítimo que o Estado, embora no intuito de perseguir criminosos, pratique ele 

próprio crimes, por vezes, ainda mais graves. (…) A própria Constituição remeteu para 

o legislador ordinário a conformação normativa das proibições de prova nos domínios 
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da reserva da vida privada e da inviolabilidade da correspondência e das 

telecomunicações. De tal forma que, as provas obtidas sem a observância destes 

mecanismos, ou são abusivas ou restringem os direitos, liberdades e garantias de forma 

inadmissível e, portanto, também são proibidas. 

     A compreensão dos mecanismos constitucionais de restrição aos direitos, liberdades 

e garantias é, neste plano, fundamental para distinguir entre provas proibidas e provas 

admissíveis, mas obtidas sem a observância das formalidades legais. São proibidas 

todas as provas obtidas mediante uma compressão dos direitos fundamentais em termos 

não consentâneos com a autorização constitucional, ainda que aparentemente a prova 

seja admissível e apenas tenham sido violadas as formalidades processuais necessárias 

para a levar a cabo. É o caso de todas aquelas situações em que o processo penal, 

explicitando os princípios constitucionais, permite a realização da diligência e a 

consequente agressão àqueles direitos fundamentais, mas subordina-a à verificação de 

certos requisitos, tendentes a reduzir a margem de risco e sem os quais a restrição não é 

admissível e a prova não se pode considerar permitida. 

     Acontece porém que, certamente por força da terminologia constitucional, o 

legislador processual penal, utiliza muitas vezes o termo «nulidade» querendo significar 

uma verdadeira proibição de prova. Só que esta utilização do termo num sentido não 

técnico, para além de ser incorrecto do ponto de vista dogmático, tem ainda o 

inconveniente de suscitar dúvidas interpretativas, com consequências desastrosas ao 

nível da tutela dos direitos, liberdades e garantias individuais. Muita jurisprudência, e, 

mesmo, alguma doutrina, à revelia da mens legislatoris e do próprios texto legal, têm 

defendido que estas «nulidades» podem ser sanadas, conseguindo aquilo que, quer a 

Constituição da República, quer o próprio legislador processual quiseram evitar: a 

utilização de provas obtidas mediante uma compressão abusiva dos direitos, liberdades 

e garantias individuais.”  

     Luís Pedro Martins de Oliveira, em Da autonomia do regime das proibições de 

prova – trabalho inserto na obra colectiva Prova Criminal e Direito de Defesa, Estudos 

sobre teoria da prova e garantias de defesa em processo penal, com coordenação de 

Teresa Pizarro Beleza e Frederico de Lacerda da Costa Pinto, Almedina, Janeiro de 

2010 – a págs. 258, começa por assinalar a ambiguidade (realce nosso) com que o 

regime das proibições de prova foi consagrado, salientando que aquela deve-se, em 
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grande medida, à incipiente discussão doutrinária e jurisprudencial que a temática 

merecera até à entrada em vigor do actual CPP, em 1987, diferentemente do que 

acontecera nos EUA e na Alemanha, onde o problema é amplamente debatido desde o 

início do século passado. 

     Não é clara nem pacífica a questão de saber se o efeito associado às proibições de 

prova é, efectivamente, o da nulidade. De facto, no artigo 118.º, n.º 3, que se enquadra 

num Título – o V – dedicado inteiramente às nulidades dos actos processuais (Das 

Nulidades), estabelece-se que “As disposições do presente título não prejudicam as 

normas deste Código relativas a proibições de prova”. 

     Daqui resulta que as proibições de prova não se reconduzem à figura das nulidades. 

     Como diz o Autor, “por um lado, a CRP e o CPP estabelecem a nulidade como o 

efeito decorrente da obtenção de uma prova que a lei proíbe, o que faria com que o 

regime das nulidades fosse aplicável. Por outro lado, no mesmo CPP, tem-se a 

preocupação de esclarecer que as normas relativas às nulidades não lesam as normas 

referentes a proibições de prova, o que aponta para uma divergência de regimes.”  

     A págs. 280/1, refere o Autor que o regime das proibições de prova não está em 

oposição directa ao regime das nulidades, focando as mais importantes diferenças 

encontradas: 

“ (i) As proibições de prova têm como fundamento básico o princípio da dignidade da 

pessoa humana, enquanto as nulidades se reportam à legalidade e a questões formais ou 

ligadas à economia processual; 

(ii) O desvalor jurídico das proibições de prova produz-se ex lege, sem necessidade de 

qualquer acto posterior, o que não acontece com as nulidades, que têm de ser 

declaradas;  

(iii) As proibições de prova resistem ao caso julgado, havendo lugar a recurso 

extraordinário de revisão quando se descubra que foi utilizada uma prova proibida, 

enquanto as nulidades, mesmo as insanáveis, se consolidam na ordem jurídica com o 

trânsito em julgado;  

(iv) A arguição das proibições de prova não está sujeita a qualquer prazo, o que não 

sucede com as nulidades, que por vezes têm de ser arguidas em prazos muito curtos;  

(v) A concepção do regime das proibições de prova serve-se de conceitos 

indeterminados para abranger todo o tipo de situações que diminuam os bens jurídicos 
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por ela tutelados, ao passo que o regime das nulidades é taxativo, sendo nulo apenas o 

acto que a lei cominar expressamente com a nulidade (artigo 118.º, n.º 1)”. 

     Conclui que “as proibições de prova não são uma su...pécie de nulidade. São, isso 

sim, uma espécie de invalidade, tal como o são as nulidades. Esse é o seu verdadeiro 

referente comum”.    

    Recentemente, Santos Cabral, Código de Processo Penal Comentado, Almedina, 

2014, págs. 441 a 455, em anotação ao artigo 126.º do Código de Processo Penal, 

escreve: “(…) é nítido o diferente recorte que assumem, no preceito citado, e em termos 

de tonalidade ético-normativa, a proibição de provas obtidas mediante tortura, coacção 

ou, em geral, ofensa da integridade física, ou moral, em relação àquelas que têm por 

fundamento a intromissão na vida privada, no domicílio, na correspondência ou nas 

telecomunicações. Se, na primeira hipótese, estamos perante uma proibição absoluta, 

insusceptível de qualquer concessão, pois que está em causa o próprio núcleo dos 

direitos de personalidade, já no segundo caso é a própria norma – ao referir os casos 

ressalvados na lei – que admite a compressão de direitos constitucionais, porquanto tal é 

razoável e admissível, numa lógica de proporcionalidade, é exigido pelo próprio 

interesse do Estado no funcionamento da justiça penal. 

        2. As proibições de prova dão lugar a provas nulas (artigo 32.º, n.º 8, da 

Constituição da República). Porém, a nulidade das provas proibidas obedece a um 

regime próprio, distinto da nulidade insanável e da nulidade sanável. Trata-se de uma 

regime complexo que distingue dois tipos de proibições de prova consoante atinjam a 

integridade física e moral da pessoa humana ou a privacidade da pessoa humana (…). 

      3. Aprofundando o regime das proibições de prova uma referência importante a 

estabelecer é a divisão entre nulidades processuais e proibições de prova. Nesta tarefa é 

pressuposto que o processo penal se configura necessariamente como justo no sentido 

de que circunscreve a forma de obter a verdade material no respeito da legalidade o que 

não é mais do que a manifestação do exercício do contraditório. Na verdade, é 

consabido o princípio de que só uma verdade adquirida por forma processualmente 

válida é admissível num Estado de Direito. 

      Porém, se é certo que até aqui existe uma convergência entre as duas figuras 

processuais, evidente na sua sujeição aos limites impostos pelo processo justo e 
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equitativo, começam então as divergências, que mais não são do que a consequência de 

sua diversa natureza e da própria etiologia. Existe, na verdade, uma destrinça 

fundamental entre nulidade processual e meio proibido de prova que se reflecte no 

respectivo regime jurídico. 

      Ultrapassando as dessintonias impostas pelo apelo a critérios meramente formais na 

distinção entre as duas figuras, os quais não contêm qualquer virtualidade em termos de 

elucidação, importa encontrar a referência substancial da mesma distinção. No que 

concerne, e seguindo de perto a proposta formulada por Conde Correia (Contributo para 

a análise da inexistência e das nulidades processuais penais, Studia Jurídica Coimbra 

1999, Coimbra Editora, pág. 194 e seg.) estamos em crer que a distinção a estabelecer 

arranca do facto de as proibições de prova derivarem, fundamentalmente, das opções 

constitucionais em matéria de investigação penal e de protecção dos direitos, liberdades 

e garantias individuais. Assim, o cerne da delimitação da área da prova proibida 

inscreve-se no texto constitucional, seja na identificação das provas absolutamente 

proibidas seja, sobretudo, na identificação das provas relativamente proibidas que a 

Constituição autoriza. A compreensão dos mecanismos constitucionais de restrição dos 

direitos liberdades e garantias é o ponto essencial da mesma distinção. 

     Por seu turno a nulidade processual vai ancorar em razões de índole processual que 

não estão directamente ligadas com a norma constitucional”. 

     Em consonância com Martins de Oliveira, conclui que “ as proibições de prova não 

são uma su...pécie de nulidade. São uma espécie de invalidade, tal como o são, também 

as nulidades. Como refere Conde Correia (Contributo… pág. 102) «A invalidade é um 

conceito unitário, que exprime todos os desvios entre as disposições processuais e a 

actividade empreendida, capazes de legitimar uma pretensão eliminatória dos efeitos 

jurídicos produzidos. (…) Tal unidade não significa uniformidade nas suas 

consequências. Antes pelo contrário, os actos processuais penais inválidos dão origem 

a uma pluralidade de tratamentos, que variam em função da gravidade e da natureza 

da violação». 

     É justamente em função da gravidade e natureza da violação dos bens jurídicos que 

pretendem proteger, que as proibições de prova merecem um tratamento diferenciado”. 

     Prossegue no ponto 4, pág. 446, dizendo: “Acrescente-se, ainda, que, a nosso ver, 

não merece aplauso o entendimento de alguns autores no sentido de que, para além das 
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provas proibidas por intrínseca ilegitimidade objectiva, teríamos as provas proibidas por 

ilegitimidade procedimental. Neste entendimento assim sucederia se o caminho não foi 

correcto e se, no processo concreto de restrição dos direitos fundamentais, não foram 

observados todos os requisitos – ainda que aparentemente de carácter formal – 

constitucionalmente imprescindíveis à legitimidade da intervenção. 

     Na verdade, uma coisa é a autorização judicial, que corporiza a ultrapassagem de um 

direito constitucionalmente assegurado em função de outros interesses igualmente 

legítimos e outra, totalmente distinta, é o incumprimento de regras formais, ou 

procedimentais, em relação a uma autorização já concedida. Aqui não está em causa 

nenhum dos pressupostos que informaram o juízo de proporcionalidade formulado pelo 

juiz ao conceder a respectiva autorização judicial para “quebra” de uma garantia 

constitucional, mas única e simplesmente uma regra procedimental que visa conformar 

a forma como aquela autorização judicial se concretiza processualmente, ou seja, uma 

regra de produção de prova”. 

      

     Ainda sobre esta matéria, podem ver-se Helena Moniz em Os problemas jurídico-

penais da criação de uma base de dados genéticos para fins criminais, in Revista 

Portuguesa de Ciência Criminal (RPCC), Ano 12, 2, Abril/Junho 2002, págs. 237 a 264, 

no item As proibições de prova, de págs. 251 a 257, Pedro Verdelho, A Obtenção de 

Prova no Ambiente Digital, Revista do Ministério Público, Ano 25, n.º 99, 

Julho/Setembro 2004, páginas 117 a 136 e Sónia Fidalgo, em Determinação do perfil 

genético como meio de prova em processo penal, in RPCC, Ano 16, 1.º, Janeiro/Março 

2006, págs. 115 a 148, no item Os métodos proibidos de prova, a págs. 132 a 134. 

     

     Para além do exposto quanto à análise doutrinal do tema, passaremos a considerar o 

que tem sido entendido pela jurisprudência do Tribunal Constitucional, na 

perspectiva de nulidades e proibições de prova, abrangendo casos de comunicações e do 

Supremo Tribunal de Justiça, onde aquela e outra doutrina vem igualmente 

mencionada. 

      

     Tribunal Constitucional 
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     Na jurisprudência deste tribunal podem ver-se os seguintes acórdãos:  

n.º 7/87, de 9 de Janeiro de 1987, proferido no processo n.º 302/86-2.ª Secção, o qual 

procedeu à fiscalização preventiva de diversas normas do CPP – daí emergindo o 

diploma aprovado pelo Decreto-Lei n.º 78/87, de 17 de Fevereiro – publicado no Diário 

da República, I Série, n.º 33 (Suplemento) de 9 de Fevereiro de 1987, no BMJ n.º 363, 

págs. 110 a 162 (com interesse os pontos sumariados XII a XVI) e em Acórdãos do 

Tribunal Constitucional (ATC), volume 9, pág. 7;  

n.º 407/97, de 21 de Maio de 1997, processo n.º 649/96-2.ª, publicado in Diário da 

República, II Série, de 18 de Julho de 1997 e BMJ, n.º 467, pág. 199 e Acórdãos do 

Tribunal Constitucional (ATC), volume 37;  

n.° 192/2001, de 8 de Maio de 2001, publicado no Diário da República, II Série, de 17 

de Julho de 2001 e ATC, volume 50, pág. 295;  

n.° 347/2001, de 10 de Julho de 2001, publicado no Diário da República, II Série, de 9 

de Novembro de 2001 e ATC, volume 50; 

n.° 411/2002, de 10 de Outubro de 2002, publicado no Diário da República, II Série, de 

16 de Dezembro de 2002; 

n.° 528/2003, de 31 de Outubro de 2003, publicado no Diário da República, II Série, de 

21 de Julho de 2004 e ATC, volume 57; 

n.º 379/2004, de 1 de Junho de 2004, processo n.º 181/04-1.ª Secção, Diário da 

República, II Série, de 21 de Julho de 2004, e ATC, volume 59, pág. 525; 

n.º 426/2005, de 25 de Agosto de 2005, processo n.º 487/05-2.ª Secção, Diário da 

República, II Série, de 5 de Dezembro de 2005 e ATC, volume 62, págs. 1173 a 1227; 

n.º 364/2006, de 8 de Junho de 2006, processo n.º 289/06-1.ª Secção, in ATC, volume 

65, págs. 443 a 457 (não julga inconstitucionais as normas constantes do artigo 177.º, do 

n.º 2 do artigo 174 e do n.º 3 do artigo 126.º do CPP - quartos anexos a discoteca);  

 n.º 274/2007, de 2 de Maio de 2007, processo n.º 360/07-2.ª Secção, Diário da 

República, II Série, de 18 de J unho de 2007 e ATC, volume 69,  págs. 121 a 142;  

n.º 278/2007, de 2 de Maio de 2007, processo n.º 397/07-2.ª Secção, Diário da 

República, II Série, de 20 de Junho de 2007 e ATC, volume 69 págs. 221 a 241;  

n.º 285/2007, de 8 de Maio de 2007, processo n.º 180/07-2.ª Secção, Diário da 

República, II Série, de 27 de Junho de 2007 e ATC, volume 69 págs. 243 a 260 (este, 
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como o anterior, não julga inconstitucionais as normas constantes do n.º 5 do artigo 

174.º,  e da parte final do n.º 2 do artigo 177.º do CPP).  

 

      Na jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça, começaremos por citar o 

acórdão de 23 de Abril de 1992, proferido no processo n.º 42 565, in BMJ n.º 416, 

pág. 536, nos termos do qual “a nulidade de busca domiciliária é uma nulidade relativa, 

prevista no art. 120.º, n.º 3, do CPP, e não uma nulidade insanável, prevista no art. 119.º 

do mesmo diploma legal”. 

     O acórdão de 8 de Fevereiro de 1995, proferido no processo n.º 47 084, in BMJ n.º 

444, pág. 358 e CJSTJ (1995), Tomo I, págs. 194 e ss., que cita o anterior, diz que: 

 “I - É nula a busca domiciliária levada a cabo por agentes policiais sem autorização da competente 

autoridade judiciária e sem que se verifique qualquer das situações previstas nas alíneas do n.º 4 do art. 

174.º do CPP, designadamente o consentimento do visado. 

   II - Esse consentimento tem que ser dado por quem seja visado com a diligência e seja titular do direito 

à inviolabilidade do domicílio, não bastando a mera disponibilidade do lugar da habitação. 

   III – As provas obtidas por métodos absolutamente proibidos não podem nunca ser utilizadas no 

processo, mesmo com o consentimento do visado; as provas obtidas por métodos apenas relativamente 

proibidos, por susceptíveis de consentimento relevante do respectivo titular, são da mesma forma nulas, 

mas essa nulidade, por ser sanável, depende de arguição do interessado. 

   IV - Por isso, não pode ser arguida em recurso a nulidade das provas obtidas no inquérito durante busca 

domiciliária sem autorização da autoridade judiciária ou do visado”. 

     O acórdão de 18 de Maio de 2006, n.º 06P1394 (in www.dgsi.pt, como os demais 

que se citarão), refere que “A Constituição da República Portuguesa protege o direito à reserva da 

vida privada (art.º 26.º, n.º 1) e a lei só pode restringir os direitos, liberdades e garantias nos casos 

expressamente previstos na Constituição, devendo as restrições limitar-se ao necessário para salvaguardar 

outros direitos ou interesses constitucionalmente protegidos (art.º 18.º, n.º 2). 

    São nulas todas as provas obtidas mediante tortura, coacção, ofensa da integridade física ou moral da 

pessoa, abusiva intromissão na vida privada, no domicílio, na correspondência ou nas telecomunicações 

(art.º 32.º, n.º 8, da CRP, com realçados nossos). 

    E finalmente, ainda no domínio constitucional, o art.º 34.º, sob a epígrafe “Inviolabilidade do domicílio 

e da correspondência”, estabelece a proibição de toda a ingerência das autoridades públicas na 

correspondência, salvos os casos previstos na lei em matéria de processo criminal. 

      No cumprimento destes preceitos constitucionais, o CPP determina que ressalvados os casos previstos 

na lei, são igualmente nulas as provas obtidas mediante intromissão na vida privada, no domicílio, na 

http://www.dgsi.pt/
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correspondência ou nas telecomunicações sem o consentimento do respectivo titular (art.º 126.º, n.º 3). 

(…) 

     Na verdade, não deve confundir-se a nulidade dos actos processuais, previstas nos art.ºs 118.º a 123.º 

do CPP, com a nulidade dos meios de prova, pois o próprio art.º 118.º, n.º 3, estabelece que as disposições 

do presente título (nulidades) não prejudicam as normas desse Código relativas a proibições de prova. 

    E, assim, enquanto que a nulidade de um acto pode ser sanável ou insanável, a nulidade do meio de 

prova dá lugar à proibição de ser usado para esse fim (de prova)”. 

       De acordo com o acórdão de 20 de Setembro de 2006, proferido no processo n.º 

2321/06, da 3.ª Secção, in CJSTJ 2006, tomo 3, pág. 189, versando busca domiciliária, 

leitura de cartão de telemóvel e SMS “do art.º 126.º, do CPP, resulta que os métodos proibidos de 

prova são de duas categorias, consoante a disponibilidade ou indisponibilidade dos bens jurídicos 

violados: os absolutamente proibidos e os relativamente proibidos; aqueles, pelo uso de tortura, coacção 

ou em geral ofensas à integridade física ou moral, na forma dos n.ºs 1 e 2, nunca podem em caso algum 

ser utilizados, mesmo com o consentimento dos ofendidos; os últimos – n.º 3 – meios relativamente 

proibidos de prova respeitam ao uso de meios de prova com intromissão na correspondência, na vida 

privada, domicílio ou telecomunicações, sem consentimento do respectivo titular.  

    Esta locução “sem o consentimento do respectivo titular” tem sido usado como pedra de toque para o 

estabelecimento da dicotomia prova absolutamente nula e prova relativamente nula.  

     Se o consentimento do titular afasta a nulidade, então esta não é insanável e o decurso do prazo de 

invocação preclude o direito à declaração de invalidade do acto e dos que dela dependerem, no caso 

vertente até 5 dias sobre a notificação de encerramento de inquérito - n.º 3, do art.º 120.º, do CPP – cfr. 

BMJ 416, 536 e segs. e Ac. da Rel. Lisboa , de 21.2.95 , in CJ , XX , TI , 165 .  

     O legislador constitucional, escreve Conde Correia, in Contributo para a análise da inexistência e das 

nulidades processuais penais “ Studia Juridica, 44, Coimbra, 1999, 194, “…consagrou um regime de 

invalidades segundo o qual quanto maior for a gravidade do vício de que enferma o acto, maior deve ser a 

sanção processual aplicável e menor a possibilidade de sobrevivência do acto ser praticado (…) e em que 

os casos mais graves são enumerados expressa e restritivamente, ao lado de uma cláusula geral válida 

para outras situações”.  

     Os métodos absolutamente proibidos de prova, por se referirem a bens absolutamente indisponíveis, 

determinam que a prova seja fulminada de nulidade insanável, a qual está consagrada na expressão 

imperativa “não podendo ser utilizadas” em uso no art.º 126.º n.º 1, do CPP.  

     Há casos de atentados extremos à pessoa humana em que os direitos fundamentais comportam uma 

dimensão tal que, em vista da protecção do cidadão ante o Estado e como forma de assegurar a sua 

subsistência e a convivência em segurança e polidireccionada dos cidadãos, com respeito pela dignidade 

respectiva e o justo equilíbrio entre a contribuição de todos e cada um para o bem comum, de tal modo 

que os meios de prova obtidos com violação daqueles é intolerável; há no entanto, outros em que, 

mediante certos condicionalismos, não repugna admitir a sua violação, abandonando o legislador 
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ordinário aquela tutela absoluta e incontornável, para cair numa inadmissibilidade meramente relativa de 

tais meios de prova, como forma de salvaguardar “valores de irrecusável prevalência e transcendentes aos 

meros interesses da perseguição penal” nas palavras do Prof. Costa Andrade, in Sobre os Meios de Prova 

em Processo Penal, pág. 45; cfr. ainda Conde Correia , in R M .º P.º, Ano 20, Julho /Setembro, 1999, n.º 

79, pág. 53 e Manuel Monteiro Guedes Valente, op. cit . pág. 121, que seguimos, com a devida vénia, de 

perto .  

     Essa nulidade relativa resulta do facto de a proibição de utilização não se compendiar entre as 

nulidades insanáveis – art.º 119.º, do CPP -, atendendo a lei, quanto a tal meio de prova poder ser usado, à 

vontade do seu titular, ao seu consentimento, segundo o princípio “volenti non fit injuris”, dependente de 

arguição do interessado, em prazo fixado por lei - art.º 120 .º n.º 3 c) e 121.º , do CPP. Esta a posição 

sustentada por Maia Gonçalves, in Meios de Prova; Jornadas de Direito Processual Penal - O Novo 

Código de Processo Penal, 1989, pág. 115 e o citado AC. deste STJ, de 8.2.95 .  

     Os métodos de proibição absoluta ou relativa de prova constituem limites, obstáculos absolutamente 

ou relativamente intransponíveis à descoberta da verdade, e têm a ver com a inadmissibilidade ou 

admissibilidade da sua valoração no processo, com a consequência da nulidade insanável da prova ou a 

simples anulabilidade, respectivamente”. 

      Já o acórdão de 7 de Março de 2007, proferido no processo n.º 4997/06, da 3.ª 

Secção (que também surge como 313/10.0JABRG!), refere que “(…)num plano doutrinário, 

e retomando a temática do meio proibido de prova, este é uma prescrição de um limite à descoberta da 

verdade, uma barreira colocada à determinação dos factos que constituem o objecto do processo, por 

razões múltiplas, consagradas nos artigos 126º nº 3 do Código de Processo penal, 32º nº 8 e 34º nº 4 da 

Constituição da República Portuguesa, onde se não inclui a inobservância do ritualismo enunciado no 

artigo 188º do Código de Processo Penal. 

    (…) E não nos cruzamos com um meio proibido de prova, em caso de preterição de tais formalidades, 

porque se a escuta foi autorizada por um juiz, (…) ainda assim se acautela, com tal preterição, aquele 

núcleo, aquele mínimo do direito fundamental do arguido em não ver devassada a sua palavra falada, que 

fica intocado, situando-se a compressão de tal direito num limiar mínimo. 

    As infracções às regras relativas à obtenção de tais meios de prova, configuram meras prescrições 

ordenativas de produção de prova, no dizer do Professor Figueiredo Dias, Processo Penal, 446. 

    Em Amelung, citado in Sobre as Proibições de Prova, pág. 84, do Professor Costa Andrade, vemos que 

“o vício não é tão grave que haja de impor o recuo do interesse pelo conhecimento do facto”: do que se 

trata é de disciplinar, tão somente, os procedimentos e modos como a prova deve ser legalmente 

adquirida; são normas instrumentais, procedimentais. 

     Em nosso ver não se justifica o regime draconiano da nulidade absoluta, insanável, mais adequado à 

inobservância dos vícios de mais gravidade, na total acepção da palavra, havendo que distinguir, na 

cominação estabelecida no artigo 189º do Código de Processo Penal, que fala genericamente em nulidade 

para a infracção às regras prescritas no artigos 187º e 188º, do Código de Processo Penal, entre 
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pressupostos substanciais de admissão das escutas, com previsão no artigo 187º do Código de Processo 

Penal e condições processuais de sua aquisição, enunciadas no predito artigo 188º do Código de Processo 

Penal, para o efeito de assinalar ao vício que atinja os primeiros nulidade absoluta; à infracção às 

segundas o de nulidade relativas, sanável, sujeita à invocação até ao momento temporal previsto no artigo 

120 nº 3 c) do Código de Processo Penal, dependente de arguição do interessado na sua observância. A 

jurisprudência deste STJ, não descortinando a preterição das regras do artigo 188º, do Código de Processo 

Penal, no âmbito das nulidades insupríveis, confina-as às nulidades relativas, sanáveis (…). 

     Posto isto, temos que, por um lado, há que distinguir as nulidades processuais de que tratam os artigos 

118º e seguintes dos “meios proibidos de prova”, de que trata o artigo 126º do Código de Processo Penal. 

    A nulidade cominada no artigo 126º nº 3 não pode ser vista como uma nulidade dos actos processuais, 

nem lhe cabe o regime processual dos artigos 118º e seguintes, pois o próprio artigo 118º nº 3 ressalva as 

disposições relativas a proibições de prova. 

    A nulidade dos métodos proibidos de prova importa sempre, quanto à sua admissibilidade, a proibição 

da sua utilização, e quanto ao seu valor, a irrelevância dos métodos proibidos porventura utilizados. 

    No caso em apreço, estando-se perante escutas que foram autorizadas por juiz, mas em relação às quais 

não foram cumpridas as formalidades constantes do artigo 188º do Código de Processo Penal, não 

falamos de um método ou meio proibido de prova, mas antes de uma prova nula. Ou melhor, de uma 

prova susceptível de ser declarada nula – assim seja arguida em tempo a respectiva nulidade pelo 

interessado – porquanto não foram cabalmente observadas as disposições da lei processual penal. 

Estamos, pois, perante uma nulidade relativa ou sanável (…).” 

      No acórdão de 15 de Março de 2007, processo n.º 659/07, da 5.ª Secção, consta 

“(…) a semelhança dos indivíduos sujeitos ao acto de identificação não é um requisito essencial da 

validade do acto, pois o que se pede é que as pessoas (duas, pelo menos) que se chamam ao acto 

apresentem as maiores semelhanças possíveis, inclusive no vestuário, com a pessoa a identificar (art.º 

147.º, n.º 2). Assim, para além de se poder dizer que a “semelhança” nem sempre é objectivável, também 

nem sempre são possíveis as condições necessárias para a obter. E, por isso, a alegada ausência de 

semelhança dos indivíduos sujeitos ao reconhecimento não torna nula a prova obtida, de resto só existente 

quando se usam os meios proibidos de prova enunciados no art.º 126.º do CPP, antes acarreta uma maior 

fragilidade na livre apreciação que o julgador deve fazer das provas obtidas, nos termos do art.º 127.º do 

CPP, a ponto de poder nem ter qualquer valor (art.º 147.º, n.º 4)”. 

      O acórdão de 26 de Setembro de 2007, processo n.º 1890/07, da 3.ª Secção, refere 

que “existe uma incorrecta compreensão de conceitos que radica na sobreposição conceptual da prova 

obtida através de intromissão nas telecomunicações, sem autorização de qualquer tipo, em relação à prova 

obtida através da intercepção telefónica que não obedeceu aos requisitos legais. 

   (…) Existe uma diferença qualitativa entre a intercepção efectuada à revelia de qualquer autorização 

legal e a que, autorizada nos termos legais, não obedeceu aos requisitos a que alude o artigo 187º do 

Código de Processo Penal. Nesta hipótese o meio de prova foi autorizado, e está concretamente 
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delimitado em termos de alvo, prazo e forma de concretização, e se os pressupostos de autorização 

judicial forem violados estamos em face de uma patologia relativa a uma regra de produção de prova. 

    A imperfeição do acto processual penal poderá apresentar cambiantes diversas consoante a gravidade 

do vício que lhe está na génese e que se poderá situar entre a mera irregularidade e a inexistência. Entre 

os dois extremos encontram-se os vícios que dão lugar á nulidade que, por sua vez, se subdivide em 

nulidade insanável e nulidade dependente de arguição. 

    Seguindo de perto o entendimento proposto por JCC (Contributo para a análise da inexistência e das 

nulidades processuais) dir-se-á que o nosso Código de Processo Penal veio consagrar um sistema de 

nulidades taxativas. O princípio está denunciado de forma inequívoca - artigo 118 do Código referido - e 

é complementado por uma rigorosa delimitação geral e especial das causas de nulidade, sejam elas 

insanáveis ou dependentes de arguição. Mesmo a existência de uma cláusula geral que, sob a epígrafe 

irregularidades abarca todas as imperfeições que não constituem nulidade, não é óbice á sua afirmação.  

    Efectivamente, seguindo uma tendência enraizada na legislação e doutrina portuguesas o C.P.P. trata as 

irregularidades como uma su...pécie das nulidades submetendo-as, entanto, a um regime de arguição 

muito limitado. Mais do que a figura dogmática das irregularidades, que não afectam a validade nem a 

eficácia dos actos processuais praticados este regime revela uma figura distinta do género das nulidades 

das quais se distingue do ponto de vista penal e, principalmente, processual. No plano substancial 

correspondem-lhe vício de menor gravidade.  

     No plano formal as irregularidades denotam mecanismos de arguição muito limitados quer em termos 

temporais, quer em termos pessoais. O seu poder destrutivo acaba por ser drasticamente reduzido. Em 

muitas situações, apesar do termo utilizado pelo legislador, estamos perante outra forma de 

funcionamento da invalidade que não se confunde com as nulidades insanáveis, nem com as nulidades 

dependentes de arguição nem, ainda, com a figura dogmática da irregularidade. 

     Questão distinta da nulidade processual é a da utilização de meio proibido de prova. 

     A recorrente tenta transpor tal questão como tema central de recurso neste segmento invocando a 

existência de uma indevida valoração de prova proibida chamando á colação o artigo 126 nº3 do Código 

de Processo Penal. 

     Pensamos que existe uma incorrecta compreensão de conceitos que radica na sobreposição conceptual 

da prova obtida através de intromissão nas telecomunicações, sem autorização de qualquer tipo, em 

relação á prova obtida através da intercepção telefónica que não obedeceu aos requisitos legais. Na 

verdade não tem sido objecto de uma destrinça concisa as situações que caem na alçada do artigo 126 nº 3 

em relação ao definido no artigo 189 do Código de Processo Penal. 

     Existe uma diferença qualitativa entre a intercepção efectuada à revelia de qualquer autorização legal e 

a que, autorizada nos termos legais, não obedeceu aos requisitos a que alude o artigo 187 do Código de 

Processo Penal. Nesta hipótese o meio de prova foi autorizado, e está concretamente delimitado em 

termos de alvo, prazo e forma de concretização, e se os pressupostos de autorização judicial forem 

violados estamos em face de uma patologia relativa a uma regra de produção de prova.  
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    Reportando-nos ao ensinamento de Costa Andrade entende-se que a necessária delimitação temática e 

precisão conceitual obriga a referenciar e tentar clarificar a fronteira separa as proibições de prova das 

meras regras de produção da prova (Beweisregelungen ou Beweisverfahrensregeln).  

     Invocando Gossel, acentua o mesmo Autor, que as proibições de prova são «barreiras colocadas à 

determinação dos factos que constituem objecto do processo». Mais do que a modalidade do seu 

enunciado, o que define proibição de prova é a prescrição de um limite à descoberta da verdade.  

    Normalmente formulada como proibição, a proibição de prova pode igualmente ser ditada através de 

uma imposição e, mesmo, de uma permissão. É que, como assinala, toda a regra relativa à averiguação 

dos factos proíbe ao mesmo as vias não permitidas de averiguação.  

     Diferentemente, as regras de produção da prova - cfr. v. g. o artigo 341.° do CPP - visam apenas 

disciplinar o procedimento exterior da realização da prova na diversidade dos seus meios e métodos, não 

determinando a sua violação a reafirmação contrafáctica através da proibição de valoração. As regras de 

produção da prova configuram, na caracterização de FIGUEIREDO DIAS, «meras prescrições 

ordenativas de produção da prova, cuja violação não poderia acarretar a proibição de valorar como prova 

(...) mas unicamente a eventual responsabilidade (disciplinar, interna) do seu autor». Umas vezes pré-

ordenadas à maximização da verdade material (como forma de assegurar a solvabilidade técnico-

científica do meio de prova em causa), as regras de produção da prova podem igualmente ser ditadas para 

obviar ao sacrifício desnecessário e desproporcionado de determinados bens jurídicos.  

    Resumidamente, e dito com Peters, as regras de produção prova são «ordenações do processo que 

devem possibilitar e assegurar a realização da prova. Elas visam dirigir o curso da obtenção da prova sem 

excluir a prova. As regras de produção da prova têm assim a tendência oposta à das proibições de prova. 

Do que aqui se trata não é de estabelecer limites à prova como sucede com as proibições prova, mas 

apenas de disciplinar os processos e modos como a prova deve ser regularmente levada a cabo».  

   Na caracterização convergente de Amelung: «muitas normas de conduta que os órgãos perseguição 

penal têm de observar nos actos de intromissão na informação, não tutelam, porém, o domínio sobre a 

informação do portador do direito atingido, mas outros interesses. Daí que a inobservância de tais normas 

de conduta não determine, só por si, uma distribuição ilícita da informação. 

   É essa compreensão que terá de estar subjacente a qualquer análise do regime legal das escutas 

telefónicas não confundindo as patologias que colidem com étimos e princípios inultrapassáveis, pois que 

integram o cerne dos direitos individuais com inscrição constitucional, e aquelas que se traduzem por 

mera irregularidade produzida no contexto amplo de um meio de prova que foi autorizado. 

   Quando o que está em causa é forma como foram efectuadas as intercepções telefónicas produzidas no 

âmbito de meio de prova autorizado e perfeitamente definido carece de qualquer fundamento, sendo 

despropositada, a referência a uma prova proibida e/ou viciada por violação da Constituição”.  

     Este texto é seguido de muito perto no acórdão de 02 de Abril de 2008, proferido no 

processo n.º 08P578.  
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    O acórdão de 15 de Novembro de 2007, processo n.º 3236/07, da 5.ª Secção, 

(publicado somente em sumário), refere que: 

“I - Há que distinguir as nulidades processuais de que tratam os art.ºs 118.º e segs. dos «meios proibidos 

de prova», de que trata o art.º 126.º. 

II - A «nulidade» cominada pelo art. 126.º, n.º 3, do Código de Processo Penal não pode ser vista como 

uma «nulidade dos actos processuais» nem lhe cabe o regime processual dos art.ºs 118.º e ss., pois o 

próprio art.º 118.º sublinha expressamente, no seu n.º 3, que «as disposições do presente título não 

prejudicam as normas deste Código relativas a proibições de prova». 

III - A «nulidade» dos métodos proibidos importa sempre, quanto à sua «admissibilidade», a «proibição 

da sua utilização» e, quanto ao seu «valor», a «irrelevância» dos métodos proibidos porventura 

utilizados». 

IV - De acordo com o art.º 355.º do CPP, não valem em julgamento, nomeadamente para o efeito de 

formação da convicção do tribunal, quaisquer provas que não tiverem sido produzidas ou examinadas em 

audiência, com ressalva das provas contidas em actos processuais cuja leitura, visualização ou audição em 

audiência sejam permitidas. E, em princípio e salvo excepções que não vêm aqui ao caso, só podem ser 

lidos na audiência os autos de inquirição prestados perante o juiz (art.º 356.º).  

V - Assim, o tribunal recorrido não devia ter mencionado, ainda que para fundamentar a sua convicção, as 

inquirições prestadas por certas testemunhas em sede de inquérito, como sendo contraditórias com as 

prestadas na audiência. 

VI – Não se podem considerar como “factos” as imputações genéricas, em que não se indica o lugar, nem 

o tempo, nem a motivação, nem o grau de participação, nem as circunstâncias relevantes, mas um 

conjunto fáctico não concretizado, pois a aceitação dessas afirmações para efeitos penais inviabiliza o 

direito de defesa e, assim, constitui uma grave ofensa aos direitos constitucionais previstos no art.º 32.º da 

Constituição. Por isso, essas imputações genéricas não são “factos” susceptíveis de sustentar uma 

condenação penal”. 

       Segundo o acórdão de 31 de Janeiro de 2008, processo n.º 4805/06, da 5.ª Secção, 

“De qualquer modo, «será justamente no âmbito dos efeitos à distância dos “métodos proibidos de prova” 

que se poderá dar consistência prática à distinção entre os métodos previstos no n.º 1 do art. 126.º e [como 

no caso] os previstos no n.º 3, pois que, enquanto os meios radicalmente proibidos de obtenção de provas 

inutilizará – expansivamente – as provas por eles directa e indirectamente obtidas, já deverá ser mais 

limitado - em função dos interesses conflituantes – o efeito à distância da «inutilização» das provas 

imediatamente obtidas através dos demais meios proibidos de obtenção de provas (ofensivos não do 

«valor absoluto da dignidade do homem», mas de «interesses individuais não directamente contendentes 

com a garantia da dignidade da pessoa», como a «intromissão sem consentimento do respectivo titular» 

na «vida privada», «no domicílio», na «correspondência» ou nas «telecomunicações»).  

     E de acordo com o acórdão de 2 de Abril de 2008, processo n.º 578/08, da 3.ª 

Secção, “As proibições de prova são «barreiras colocadas à determinação dos factos que constituem 
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objecto do processo. A proibição de prova em sentido próprio no sistema processual penal português é 

somente aquela norma probatória proibitiva cuja violação possa redundar na afectação de um dos direitos 

pertencentes ao núcleo eleito no art 32.º, n.º 8, da Lei Fundamental, e que o art. 126.º do CPP antevê, sem 

alargar. Lateralmente, importa, ainda, referir que o recorrente ultrapassa a invocação da mera nulidade 

para invocar a existência de eventual prova proibida valorada em sede decisão recorrida com a inevitável 

referência de inconstitucionalidade”.  

      A partir daqui o acórdão segue de muito perto o de 26 de Setembro de 2007, 

proferido no processo n.º 1890/07, do mesmo relator, supra mencionado. 

      No acórdão de 3 de Março de 2010, processo n.º 886/07.8PSLSB.L1.S1, da 3.ª 

Secção, foi abordada de forma muito aprofundada a questão da afectação da intimidade 

da vida privada pelo facto de se ter acedido aos números de telefone do recorrente – 

violação de correspondência ou de telecomunicações –, o que, na sua perspectiva, constitui 

uma afronta ao artigo 126.º, n.º 3, do Código de Processo Penal, focando o acórdão a proibição 

de obtenção de meios de prova mediante intromissão na vida privada, o sigilo das 

telecomunicações, o reconhecimento realizado em audiência, o depoimento indirecto, os 

diferentes perfis que pode assumir o conceito de intimidade e as dificuldades na definição do 

direito da intimidade e o seu conteúdo, versando as soluções do Tribunal Constitucional Alemão 

e nacional, com enfoque no Acórdão n.º 278/95 (publicado no Diário da República II Série, de 

28 de Julho de 1995), que refere que o texto constitucional “não estabelece o conteúdo e alcance 

do direito à reserva da intimidade, nem define o que deva entender-se por intimidade como bem 

jurídico constitucionalmente protegido”, acrescentando: “Assim, na proficiente síntese 

elaborada pelo Acórdão do Tribunal Constitucional 594/03, pode afirmar-se que tanto a doutrina 

como a jurisprudência têm entendido que o direito à reserva da intimidade da vida privada não 

deixa de redundar na tutela jusfundamental de uma “esfera pessoal íntima” (cf. os Acórdãos n.ºs 

456/93 e 355/97, publicados, respectivamente, no Diário da República I-A Série, de 9 de 

Setembro de 1993 e de 7 de Maio de 1997) e “inviolável” (cf. o Acórdão n.º 319/95, publicado 

no Diário da República II Série, de 2 de Novembro de 1995), de “um núcleo mínimo onde 

ninguém penetre salvo autorização do próprio titular” (cf. Acórdão n.º 264/97), que abrange, 

“no âmbito desse espaço próprio inviolável” (cf. Acórdão n.º 355/97), inter alia, os aspectos 

relativos à vida pessoal e familiar da pessoa, designadamente, “os elementos respeitantes à vida 

(...) conjugal, amorosa e afectiva da pessoa (tais como, por exemplo, os projectos de casamento 

e separação, as aventuras amorosas, as amizades, afeições e ódios)”.  
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     Como se escreveu no acórdão de 14 de Julho de 2010, proferido no processo n.º 

149/07.9JELSB.E1.S1, por nós relatado “A questão da prova proibida é encarada sob 

duas perspectivas: a da nulidade por intercepção não consentida ou autorizada e a da 

nulidade por violação da intimidade e correspondência”. 

      Em causa estava a obtenção e junção aos autos de dados sobre a localização celular 

ou de registos da realização de conversações ou comunicações. (…)  

      “Por sua vez, o artigo 126.º, n.º 3, do mesmo diploma legal, na redacção dada pela Lei n.º 48/2007, 

sob a epígrafe «Métodos proibidos de prova», estabelece que “Ressalvados os casos previstos na lei, são 

igualmente nulas, não podendo ser utilizadas, as provas obtidas mediante intromissão na vida privada, no 

domicílio, na correspondência ou nas telecomunicações sem o consentimento do respectivo titular”. 

A expressão “não podendo ser utilizadas” foi introduzida em 2007. 

As proibições de prova dão lugar a provas nulas – artigo 38.º, n.º 2, da CRP. 

A lei portuguesa proíbe as provas fundadas na violação da integridade física e moral do agente e as 

provas que violem ilicitamente a privacidade.  

Maia Gonçalves, Meios de Prova, Jornadas de Direito Processual Penal, 1989, pág. 195, a propósito dos 

n.ºs 1 e 3 do artigo 126.º, referia tratar-se em seu entender de dois graus de desvalor de provas obtidas 

contra as cominações legais, sendo maior o desvalor ético-jurídico das provas obtidas mediante os 

processos referidos no n.º 1 e tal diferente grau de desvalor tem reflexo nas nulidades cominadas; 

«enquanto as provas obtidas pelos processos referidos no n.º 1 estão fulminados com uma nulidade 

absoluta, insanável e de conhecimento oficioso, que embora como tal não esteja consagrada no art.º 119.º 

e está neste art.º 126.º, através da expressão imperativa não podendo ser utilizadas, já as provas obtidas 

mediante o processo descrito no n.º 3 são dependentes de arguição, e portanto sanáveis, pois que não são 

apontadas como insanáveis no art. 119.º ou em qualquer outra disposição da lei. Em relação a estas 

últimas provas, obtidas mediante os processos aludidos no n.º 3, a lei atendeu de algum modo à vontade 

do titular do interesse ofendido e ao princípio volenti non fit injuris».  

    Como expende Paulo Pinto de Albuquerque, Comentário do Código de Processo Penal, UCE, 

Dezembro 2007, pág. 326, anotação 3 “A nulidade das provas proibidas obedece a um regime distinto da 

nulidade insanável e da nulidade sanável. Trata-se de um regime complexo, que distingue dois tipos de 

proibições de provas consoante as provas atinjam a integridade física e moral da pessoa humana ou a 

privacidade da pessoa humana”.  

    E no ponto 4 – quanto ao regime da nulidade da prova proibida – diz que há que distinguir: “a nulidade 

da prova proibida que atinge o direito à integridade física e moral previsto no artigo 126.º, n.ºs 1 e 2 do 

CPP é insanável; a nulidade da prova proibida que atinge os direitos à privacidade previstos no artigo 

126.º, n.º 3 é sanável pelo consentimento do titular do direito. A legitimidade para o consentimento 

depende da titularidade do direito em relação ao qual se verificou a intromissão ilegal. O consentimento 

pode ser dado ex ante ou ex post facto. Se o titular do direito pode consentir na intromissão na esfera 
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jurídica do seu direito, ele também pode renunciar expressamente à arguição da nulidade ou aceitar 

expressamente os efeitos do acto, tudo com a consequência da sanação da nulidade da prova proibida. 

     Em síntese, o artigo 126.º, nºs 1 e 2, prevê nulidades absolutas de prova e o n.º 3 prevê nulidades 

relativas de prova.”. 

     Assim também Gomes Canotilho e Vital Moreira, in CRP Anotada, 2007, em anotação XV ao artigo 

32.º, pág. 524: A interdição é absoluta no caso do direito à integridade pessoal e, relativa, nos restantes 

casos, devendo ter-se por abusiva a intromissão quando efectuada fora dos casos previstos na lei e sem 

intervenção judicial (art. 34.º-2 e 4), quando desnecessária ou desproporcionada ou quando aniquiladora 

dos próprios direitos. 

     Simas Santos-Leal Henriques, in Código de Processo Penal Anotado, 3.ª edição, 2008, volume I, pág. 

832, distinguem entre os métodos proibidos de prova, os absolutos (proibidos mesmo com 

consentimento), abrangendo as provas obtidas mediante tortura, coacção e ofensa à integridade física ou 

moral, e os relativos (proibidos apenas sem consentimento), abrangendo as provas obtidas mediante 

intromissão na vida privada, no domicílio, na correspondência e nas telecomunicações. 

    Os n.ºs 1 e 2 enunciam os métodos de prova que o legislador considera proibidos em termos absolutos, 

pois que atentam contra direitos indisponíveis para o seu próprio titular e em relação aos quais é 

irrelevante o consentimento. 

    Os métodos proibidos de carácter relativo abrangem os casos em que se utilizam processos de recolha 

de prova sem o consentimento dos respectivos titulares. 

     Aqui, já não existe uma proibição absoluta, mas meramente relativa, uma vez que, estando apenas em 

causa direitos disponíveis, é sempre possível utilizar os meios de prova aí referidos se houver 

consentimento válido para tal ou a situação esteja prevista na lei. 

     A propósito da questão de saber se a nulidade contemplada no n.º 3, 2.ª parte, é ou não sanável, 

consideram – pág. 840 - que a última alteração legislativa pôs fim à dúvida, ao acrescentar que, em tais 

casos as provas obtidas em desrespeito da lei não podem ser utilizadas.  

     Na obra colectiva Prova Criminal e Direito de Defesa, Almedina, 2010, no trabalho Da Autonomia do 

Regime das Proibições de Prova, págs. 257 e seguintes, afirma-se que as proibições de prova não estão 

numa mera relação de especialidade face às nulidades. São, antes, tal como as nulidades, uma espécie de 

invalidade, que constitui o padrão comum a que se reportam ambas as figuras. 

     Sendo uma espécie autónoma de invalidade, o efeito associado às proibições de prova tem de ser 

distinto das nulidades. E conclui-se que esse efeito é a inexistência jurídica.  

     A afirmação da autonomia das proibições de prova em relação às nulidades e a destrinça entre métodos 

absoluta e relativamente proibidos estava já presente no acórdão deste Supremo Tribunal, de 08-02-1995, 

processo n.º 47.084, in CJSTJ 1995, tomo 1, pág. 194, estando em causa nulidade das provas obtidas 

através de busca domiciliária e a interpretação do artigo 126.º, n.º 3, do Código de Processo Penal e em 

cujo sumário se pode ler: As provas obtidas por métodos absolutamente proibidos não podem nunca ser 

utilizadas no processo, mesmo com o consentimento do visado; as provas obtidas por métodos apenas 
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relativamente proibidos, por susceptíveis de consentimento relevante do respectivo titular, são da mesma 

forma nulas, mas essa nulidade, por ser sanável, depende da arguição do interessado.  

     Por isso, não pode ser arguida em recurso a nulidade das provas obtidas no inquérito durante busca 

domiciliária sem autorização da autoridade judiciária ou do visado.  

     Aí se afirmava a autonomia das proibições de prova relativamente às nulidades: «Apesar da ligação 

estreita entre o regime das nulidades e as proibições da prova, trata-se de figuras ou realidades autónomas 

(…).  

     Como refere João Conde Correia, no trabalho Qual o significado de abusiva intromissão na vida 

privada, no domicílio, na correspondência e nas telecomunicações (art. 32.º, n.º 8, 2.ª parte da C.R.P.)? in 

Revista do Ministério Público, ano 20, n.º 79, págs. 51/3, o direito ao sigilo da correspondência e de 

outros meios de comunicação privada, consagrado no art. 34.º, n.º 1 da CRP e arts 75.º a 78.º do Código 

Civil protege toda a espécie de comunicação interpessoal, privada ou não, efectuada por intermédio da 

correspondência e das telecomunicações, independentemente do meio técnico utilizado e do seu 

conteúdo, impedindo a sua violação ou devassa por terceiros ou pelo Estado.  

     No conflito entre esse direito e o interesse punitivo do Estado e os valores que lhe estão subjacentes, 

como sejam, entre outros, a vida, a integridade física ou bens patrimoniais de elevado montante, a 

primeira via de redução desse conflito é o consentimento do ofendido, um espaço de consenso ou 

ausência de conflito, em observância do princípio volenti non fit injuria, como expressão da autonomia 

pessoal, constitucionalmente tutelada”.  

      Para o Acórdão de 30 de Junho de 2011, processo n.º 83/08.5JAFUN.L1.S1, da 5.ª 

Secção, “Nos termos do art. 32.º, n.º 8 da Constituição, «são nulas todas as provas obtidas mediante 

tortura, coacção, ofensa da integridade física ou moral da pessoa, abusiva intromissão na vida privada, no 

domicílio, na correspondência ou nas telecomunicações.» E o art. 34.º, n.º 1, postula que «o domicílio e o 

sigilo de correspondência e dos outros meios de comunicação privada são invioláveis, determinando o seu 

n.º 2 que «a entrada no domicílio dos cidadãos contra a sua vontade só pode ser ordenada pela autoridade 

judicial competente, nos casos e segundo as formas previstas na lei.»  

Com essas garantias constitucionais relaciona-se o art. 126.º do CPP, que se refere aos métodos proibidos 

de prova.  

De acordo com tal normativo, são nulas as provas obtidas mediante tortura, coacção ou, em geral, ofensa 

da integridade física ou moral, não podendo tais provas ser utilizadas (n.º 1).  

No n.º 2, precisa-se o conceito de provas consideradas ofensivas da integridade física ou moral, que são as 

obtidas por qualquer dos meios enumerados nas suas várias alíneas, não sendo o consentimento do lesado 

relevante para afastar a sua proibição.  

No n.º 3, estabelece-se que, «ressalvados os casos previstos na lei, são igualmente nulas, não podendo ser 

utilizadas, as provas obtidas mediante intromissão na vida privada, no domicílio, na correspondência ou 

nas telecomunicações sem o consentimento do respectivo titular.»  
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No capítulo dos meios de obtenção da prova, adquirem particular relevo, pela incidência que podem ter 

no campo das provas proibidas, os arts. 174.º e ss. do CPP. O art. 174.º refere-se, de um modo geral, às 

buscas efectuadas em lugar reservado, exigindo que as mesmas «sejam autorizadas ou ordenadas por 

despacho pela autoridade judiciária competente, devendo esta, sempre que possível, presidir à diligência.» 

(n.º 4).  

Desta exigência, ressalvam-se «as buscas efectuadas por órgão de polícia criminal nos casos: « (…) b) em 

que os visados consintam, desde que o consentimento prestado fique, por qualquer forma, documentado.»  

A busca domiciliária está regulada no art. 177.º, a qual tem de ser autorizada ou ordenada pelo juiz e 

efectuada entre as 7 e as 21 h., mas podendo ser realizada entre as 21 e as 7 h. nos casos excepcionais 

referidos nas diversas alíneas do n.º 2, com destaque (para o que nos interessa agora), para a hipótese em 

que os visados consintam na busca, «desde que o consentimento fique, por qualquer forma 

documentado».  

Revertendo ao art. 126.º, que consagra um regime de proibições de prova (e também, 

consequencialmente, de proibições de valoração) com alcance diverso em situações diferenciadas, o que 

não admira num domínio marcado pela heterogeneidade, logo no que toca aos métodos proibidos, como 

acentua COSTA ANDRADE (Sobre As Proibições De Prova, livraria Almedina, 1996, p. 210).  

No primeiro caso (n.ºs 1 e 2), em que estão em causa direitos indisponíveis, contendendo com a dignidade 

da pessoa humana e valores impostergáveis, a todos os títulos, enquanto inerentes ao núcleo fundamental 

do Estado de direito democrático, as provas obtidas ilegalmente (provas proibidas) não podem ser 

utilizadas (valoradas), mesmo que o titular do direito consinta na violação. O consentimento é irrelevante.  

Na segunda hipótese (n.º 3), para além de se ressalvarem os casos previstos na lei, a proibição de prova 

pode ser afastada mediante o consentimento do titular do direito. São aquelas situações em que há 

intromissão na vida privada, no domicílio, na correspondência ou nas telecomunicações. Trata-se de um 

domínio, este, sem dúvida pertinente à área dos direitos fundamentais, mas em que releva a 

disponibilidade dos respectivos titulares, que podem consentir validamente no acto, em princípio lesivo 

desses direitos. Aqui, todo o relevo é conferido à vontade do titular, segundo o princípio volenti non fit 

injuria (não se comete injúria, ou não se prejudica a quem consente).  

A primeira hipótese configura uma proibição absoluta; a segunda, uma proibição relativa.  

Quando, porém, se obtenha a prova sem o consentimento do titular (caso da segunda hipótese), a 

consequência é a mesma que é assinalada à primeira: proibição de valoração dessa prova – consequência 

hoje (quer dizer, a partir das alterações introduzidas pela Lei n.º 48/2007, de 29 de Agosto) clarificada 

pelo acrescento da expressão “não podendo ser utilizadas” (são igualmente nulas, não podendo ser 

utilizadas as provas obtidas mediante intromissão na vida privada, no domicílio, na correspondência ou 

nas telecomunicações sem o consentimento do respectivo titular).  

Esta inovação, todavia, na expressão de COSTA ANDRADE, configura um gesto pura e simplesmente 

inútil, uma vez que a proibição de valoração era já uma evidência à luz do direito anterior 

(“«Bruscamente no verão passado» a reforma do Código de Processo Penal”, Revista de Legislação e 

Jurisprudência, Ano 137.º, n.º 3951, p. 328). Ou seja, não é o facto de não poderem ser utilizadas as 
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provas obtidas sem consentimento do titular que distingue o diverso alcance das duas modalidades de 

proibições de prova. É a relevância ou irrelevância do consentimento, o que nos parece retirar alguma 

validade à teoria defendida por MAIA GONÇALVES, pelo menos na medida em que enfatizava aquela 

expressão não podendo ser utilizadas, para considerar as provas proibidas dos n.ºs 1 e 2 como 

constituindo nulidades insanáveis, e as do n.º 3, como nulidades sanáveis (Cf. «Meios de prova», 

Jornadas De Direito Processual Penal, organizadas pelo Centro de Estudos Judiciários, Livraria 

Almedina, 1991, pp. 194/195).  

     Ora, o regime das nulidades é autónomo do regime das proibições de prova, como acentua, de um 

modo geral, a doutrina, não podendo estas ser reconduzidas ao regime daquelas: nulidades 

sanáveis/nulidades insanáveis, como aliás, resulta do art. 118.º, n.º 3 do CPP, inalterado desde a versão 

originária do Código (para além de COSTA ANDRADE, nas obs. cits., GERMANO MARQUES DA 

SILVA, Curso De Processo Penal II, Editorial Verbo, 3.ª edição, 2002, pp. 125 e ss. e TERESA 

BELEZA, A Prova – Apontamentos de Direito Processual Penal, 1992, 2.º T., pp. 151/152).  

     A jurisprudência que tem dominado no STJ (Cf., por todos, o Acórdão de 20-09-2006, Proc. n.º 

2321/06, da 3.ª Secção e jurisprudência aí citada, CJ- ACS STJ, Ano XIV – 2006, T. III, p. 189 e ss.) 

sobre tal questão, girando em torno e abonando-se muitas vezes naquela teoria de MAIA GONÇALVES, 

de nulidades sanáveis/nulidades insanáveis, coincidindo as primeiras com as proibições de prova relativas 

e as segundas, com as proibições absolutas, não pode mais manter-se, sobretudo depois do referido 

acrescento ao n.º 3 do art. 126.º do CPP (são igualmente nulas, não podendo ser utilizadas), pese embora 

a inutilidade da alteração, na opinião de COSTA ANDRADE – inutilidade que não tem, obviamente, o 

significado de dever prevalecer aquela orientação jurisprudencial, mas apenas o de, segundo a doutrina já 

então dominante, todas as provas proibidas contempladas no art. 126.º terem como consequência a 

proibição da sua valoração.  

     Todavia, MAIA GONÇALVES estará certo quando afirma, na ob. cit., que existem «dois graus de 

desvalor ético-jurídico das provas obtidas contra as cominações legais, sendo maior o desvalor ético-

jurídico das provas obtidas mediante os processos referidos no n.º 1 e tal diferente grau de desvalor tem 

reflexo nas nulidades cominadas.» Não ao nível das nulidades ditas sanáveis e insanáveis, mas no sentido 

de que, no caso de intromissão na vida privada, no domicílio, na correspondência e nas telecomunicações, 

sem consentimento, tratando-se como se trata de direitos disponíveis, a respectiva nulidade não ser de 

conhecimento oficioso, sendo de exigir que o titular do direito lesado o requeira (nesse sentido, também 

PAULO PNTO DE ALBUQUERQUE, Comentário do Código de Processo Penal, Universidade Católica 

Editora, 4.ª edição actualizada, p. 337).  

    (…) Ora, o recorrente podia e devia ter colocado a questão da nulidade no tribunal de 1.ª instância, para 

que este se pronunciasse sobre ela de modo específico e não, por mero tacticismo processual ou por outra 

razão idêntica, guardar para o momento que mais lhe conviesse a colocação dessa questão aos tribunais 

superiores.  

   Atitudes processuais como a do recorrente, deixando arrastar a situação ao longo do processo até ser 

proferida decisão final, e jogando conforme as conveniências, ora negando que a residência buscada fosse 
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a sua, ora afirmando que a tinha arrendado apenas para nela residirem alguns trabalhadores da sua 

“empresa”, dizendo desconhecer o motivo por que lá foram encontrados documentos que lhe diziam 

respeito, e, por último, deixando apenas para o recurso da decisão final a questão da nulidade da busca, 

invocando ser o titular do direito à habitação da residência buscada, atenta contra o princípio da lealdade 

e da equidade processual ou do justo processo (due processo of law), decorrente do Estado de direito e da 

legalidade democrática.  

    Sendo um dos princípios estruturantes do processo penal democrático, «o processo equitativo, como 

justo processo, supõe que os sujeitos processuais usem os direitos e cumpram os seus deveres processuais 

com lealdade, em vista da realização da justiça e da obtenção de uma decisão justa.» (Acórdão de 29-04-

2003, Proc. n.º 243/03, da 3.ª Secção)”.  

    O acórdão de 10 de Abril de 2013, proferido no processo n.º 

224/06.7GAVZL.C1.S1, desta Secção, versando sobre acordo negociado de sentença, 

não admitido no direito processual português, afirma constituir uma prova proibida a 

obtenção da confissão do arguido mediante a promessa de um acordo negociado de 

sentença entre o Ministério Público e o mesmo arguido no qual se fixam os limites 

máximos da pena a aplicar.  

    Sobre intromissão na vida privada e nulidades, podem ver-se os acórdãos de 15 de 

Fevereiro de 1995, processo n.º 44 846, BMJ n.º 444, pág. 373 e de 27 de Janeiro de 

1998, processo n.º 1045/97, BMJ n.º 473, pág. 166, e sobre meios proibidos de prova e 

efeito à distância, podem ver-se os acórdãos deste Supremo Tribunal de 31 de Janeiro 

de 2008, processo n.º 4805/06-5.; de 20 de Fevereiro de 2008, processo n.º 4553/07-3.ª; 

de 21 de Fevereiro de 2008, processo n.º 4805/06-5.ª; de 12 de Março de 2009, processo 

n.º 395/09-3.ª; de 16 de Abril de 2009, processo n.º 3375/08-5.ª; de 15 de Julho de 2009, 

processo n.º 200/02.9JELSB.S1-3.ª; de 18 de Março de 2010, processo n.º 

1131/02.8GISNT.S1-5.ª e de 18 de Março de 2010, processo n.º 538/00.0JACBR-

B.C1.S1-5.ª; de 17 de Janeiro de 2013, processo n.º 1202/10.7PILRS.L1.S1-3.ª; de 18 

de Abril de 2013, processo n.º 180/05.9JACBR.C1.S1- 5.ª (valoração de depoimento 

das testemunhas afectadas por temor); de 24 de Outubro de 2013, processo n.º 

780/10.5JAPRT.S1-5.ª (tecnologia GPS e busca). 

      E sobre provas proibidas em recurso de revisão, o acórdão de 14 de Março de 2013, 

por nós relatado no processo n.º 158/09.3GBVV-B.S1 e de 3 de Abril de 2013, processo 

n.º 157/05.4JELSB-N.S1 desta Secção. 
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      Revertendo ao caso concreto. 

 

      Feita a precedente incursão pelas disposições legais aplicáveis, pela doutrina e pela 

jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça, centrada na matéria das proibições de 

prova e do seu confronto com o regime das nulidades, voltemos ao caso que nos ocupa. 

     Embora os diversos autores e arestos citados possam discordar quanto a concretos 

pontos da matéria em apreciação, alguns outros existem que serão por todos entendidos 

como consensuais. 

      A realização de uma busca domiciliária, sem que a mesma tivesse sido autorizada 

previamente por despacho judicial, constituiria uma afronta ao direito da arguida, com 

consagração constitucional, de inviolabilidade do seu domicílio. 

      E nessa situação, cairíamos, sem margem para dúvidas no campo de aplicação do 

artigo 126.º, n.º 3, do Código de Processo Penal, que determina que será nula a prova 

obtida através desse meio intromissivo no domicílio, desde que não tenha havido 

consentimento do respectivo titular. 

     O que poderíamos discutir depois era qual o regime concreto desta «nulidade» que o 

legislador entendeu introduzir no âmbito do regime das proibições de prova. 

      Sucede que, no caso que nos ocupa, a busca domiciliária foi autorizada pelo juiz 

competente, foram emitidos os necessários mandados de busca, e foi na sequência 

destes que a busca foi realizada. 

      Essa busca não cumpriu todas as formalidades impostas pelo artigo 177.º, n.º 3, do 

Código de Processo Penal, e pelo artigo 16.º, n.º 4, do Estatuto dos Magistrados 

Judiciais. Mas essa preterição de formalidade (no caso a presidência da busca por juiz e 

a comunicação da realização da mesma ao Conselho Superior da Magistratura, para que 

este órgão se pudesse fazer representar), de modo algum se pode reconduzir a uma 

compressão grave do direito à inviolabilidade do domicílio por parte da arguida, por 

forma a merecer a tutela do artigo 126.º, n.º 3, do Código de Processo Penal, preceito 

intrinsecamente ligado ao correspondente normativo constitucional. 

      As normas jurídicas violadas no caso concreto são normas que apenas disciplinam 

as formalidades especiais que devem ser cumpridas nas particulares situações em que 
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possa estar em causa a garantia do sigilo profissional. E a violação de normas desta 

natureza é sancionada com o regime geral das nulidades. 

      No caso dos autos, como em todos aqueles em que apenas são preteridas normas que 

constituem meras regras de produção de prova ou de disciplina de procedimentos de 

realização de prova, não podemos falar, pois, em qualquer proibição de prova. 

      Concluindo-se que a nulidade a que se reporta o artigo 177.º, n.º 3, do Código de 

Processo Penal (aplicável também ao artigo 16.º, n.º 4, do Estatuto dos Magistrados 

Judiciais) cai no regime das nulidades gerais dos artigos 118.º e ss. do Código de 

Processo Penal, e por não se tratar de nenhuma das situações expressamente referidas no 

artigo 119.º do mesmo Código - nulidades insanáveis -, estamos perante uma nulidade 

sanável ou dependente de arguição, cujo regime vem consagrado no artigo 120.º do 

Código de Processo  Penal. 

      Nos termos do artigo 120.º, n.º 3, alínea a), do Código de Processo Penal, tratando-

se de nulidade de acto a que o interessado assista, a nulidade deve ser arguida antes que 

o acto esteja terminado.  

      Na situação que nos ocupa, a arguida esteve presente no decorrer da busca e 

apreensões em que a nulidade que agora suscita (e que pretendia ver tratada como 

proibição de prova) ocorreu, posto que a ela assistiu e pôde constatar que a ela não 

estava a presidir nenhum magistrado judicial, assim como não se encontrava presente 

nenhum representante do Conselho Superior da Magistratura. 

      Até ao final dessa busca a arguida, ora recorrente, nunca arguiu a nulidade 

decorrente da preterição daquelas formalidades, o que, aliás, só veio a fazer no recurso 

que agora se aprecia. 

      Consequentemente, a nulidade em causa ficou sanada com a falta atempada da sua 

arguição por parte da arguida. 

 

     No caso presente foi respeitada a exigência de despacho proferido por autoridade 

judicial a ordenar a busca, de fundamentação do mesmo, de emissão de mandado, bem 

como a imposição de horário que respeite a protecção nocturna do domicílio, tendo a 

execução da busca sido feita em tempo seguido, realizada de imediato, sem soluções de 

continuidade, ou seja, não há qualquer questão relacionada com distanciamento da 

realização em relação ao despacho de autorização, por terem deixado de subsistir os 
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pressupostos em que assentou o despacho, o qual não perdeu a validade pelo decurso do 

tempo, pois não foi revogado.  

     Na verdade, não está em causa o elemento incontornável, essencial, fulcral, que é a 

prolação de despacho judicial – pelo JIC – de autorização, pois “é o conteúdo do próprio 

despacho de autorização que actua como garante dos direitos fundamentais das partes e 

não a mera e necessária intervenção do juiz, pelo que aquele deve respeitar certos 

requisitos para que possa ser assegurada a legalidade de prova obtida por este meio” – 

assim Ana Rita Fidalgo, em Autorização judicial e legalidade nas buscas 

domiciliárias, na colectânea denominada “Prova Criminal e Direito de Defesa, Estudos 

sobre teoria da prova e garantias de defesa em processo penal”, com coordenação de 

Teresa Pizarro Beleza e Frederico de Lacerda da Costa Pinto, Almedina, Janeiro de 

2010, pág. 168.  

      O núcleo central das exigências para a busca em domicílio foi observado; a 

realização da busca obedeceu ao que é central, não se desfeiteando o respeito pela 

obediência a um juízo de proporcionalidade (adequação, necessidade e 

proporcionalidade em sentido estrito), e respeitado sendo o regime de controlo do artigo 

177.º do CPP. 

       Os casos paralelos de exigência de presidência pessoal da busca por juiz e aviso 

prévio ao presidente do conselho local da Ordem dos Advogados ou da Ordem dos 

Médicos, ou ao presidente regional competente no caso dos solicitadores, ou ainda ao 

presidente da organização sindical dos jornalistas com maior representatividade, para 

que os mesmos ou um seu delegado possa estar presente, verificam-se em locais que 

não são a habitação dos visados, antes em escritório de advogado, ou em consultório 

médico, no geral em locais de trabalho de profissionais que estão sujeitos a segredo 

profissional.        

          

        Por outro lado, não deve ter-se por despicienda a posição ulterior da recorrente. 

     Com efeito, na contestação enviada por correio electrónico em 10 de Janeiro de 

2011, mais de três anos e meio, transcorridos sobre a realização da questionada busca, e 

subsequente apreensão, a arguida refere a aquisição do veículo Jeep nos artigos 165 a 

172 (fls. 4809 e 4810, do 17.º volume). 
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     Diz a arguida no artigo 165 da contestação: “É verdade que a arguida adquiriu o 

veículo identificado no artigo 1558 da acusação, pelo valor de € 69.013,26”. 

     Nos artigos seguintes, afirma a recorrente ter dado para retoma a carrinha Chrysler, 

de matrícula 08-38-RJ,que lhe estava a dar problemas, cujo preço foi deduzido ao preço 

de compra, ficando o valor da compra do Jeep, reduzido a € 50.013,26, tendo na mesma 

altura vendido o ligeiro Saab por € 12.500,00, valor que depositou na conta de sua irmã 

(este depósito é referido no artigo 143, pág. 4801 ao fundo), adiantando por outro lado, 

as razões porque o Jeep foi registado no nome de seu Pai. Não explica a razão porque o 

supostamente utilitário novo Jeep, que já não serviria para o transporte dos dois 

enormes cães de raça russos, teve cor escolhida, grafite, e tecto de abrir electrónico.  

     Esta argumentação é retomada de pleno no recurso do acórdão recorrido, sem 

qualquer resguardo de eventual declaração de inconstitucionalidade, procurando a 

recorrente com a impugnação apresentada uma modificação da matéria de facto, no 

sentido por si propugnado, isto é, no sentido de fazer vencimento a sua tese das razões 

da compra do veículo, suas condições com retoma e depósito do valor conseguido, bem 

como das razões porque a verdade registral quanto a titularidade do veículo não 

coincidiu com a verdade real, sendo que esta viatura não foi registada, ao inverso das 

anteriores, em nome da empresa em off shore, sediada no Estado americano de 

Delaware, então co-pertença da arguida.  

     Estando em causa a defesa da reserva da privacidade, a recorrente na declaração de 

manutenção do interesse e da utilidade do recurso retido, emitida nos termos do 

disposto no n.º 5 do artigo 412.º do CPP, deixou claro que nessa busca tinha sido 

“apreendida documentação que permitiu identificar o veículo adquirido pela arguida”.      

     A tal compra, porém, chegar-se-ia como se chegou, através da análise da conta da 

irmã – vertida no Facto Provado 292 – pois destinando-se tal conta, conforme declarado 

pela recorrente, a pagar a credores, não deixaria de suscitar curiosidade a menção da 

empresa comercial … Com. Veículos Auto SA, como destino da verba de € 50.013,26, 

transferida em 10 de Outubro de 2006, quer no extracto, quer no quadro de Débitos 

/Saídas, a págs. 1633 e 1635, para além do mail em que BB, dirigindo-se a HH, se 

refere em termos críticos à compra do Jeep. 
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     Foi assegurado o contraditório, tendo a arguida falado sobre o assunto em audiência, 

e quanto a este aspecto, remete-se para Paulo Albuquerque, Comentário…, ao focar a 

jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, ponto 4, pág. 336. 

     Pelo exposto, julga-se improcedente a pretensão da arguida de verificação de uma 

situação de proibição de prova, decorrente da ausência do juiz competente na busca 

realizada e da falta de aviso prévio ao Conselho Superior da Magistratura, para se fazer 

representar, nos termos do disposto no artigo 16.º, n.º 4, do Estatuto dos Magistrados 

Judiciais e do artigo 126.º, n.º 3, do Código de Processo Penal. 

* 

     II Questão - Inconstitucionalidade do artigo 126.º, n.º 3, do Código de Processo Penal, e do 

artigo 16.º, n.º 4, do Estatuto dos Magistrados Judiciais, quando interpretados no sentido de 

que as provas obtidas mediante intromissão no domicílio de um juiz, sem que a busca 

domiciliária seja presidida pelo juiz competente e sem que previamente seja avisado o 

Conselho Superior da Magistratura para que um membro respectivo esteja presente, estão 

apenas feridas de nulidade dependente de arguição. 

 

     No entender da recorrente, esta interpretação viola o princípio da inviolabilidade do 

domicílio por consubstanciar uma compressão e limitação inaceitáveis desse direito 

fundamental, e do seu núcleo essencial – a dignidade da pessoa humana – traduzindo-se, 

assim, na violação do disposto nos artigos 18.º, n.ºs 1 e 2, 26.º, n.º 2, 32.º, n.º 8, e 34.º 

n.ºs 1 e 2, da Constituição da República Portuguesa. 

     O artigo 32.º, n.º 8, da Constituição da República Portuguesa, dispõe que são nulas 

todas as provas obtidas mediante tortura, coacção, ofensa da integridade física ou moral 

da pessoa, abusiva intromissão na vida privada, no domicílio, na correspondência ou nas 

telecomunicações. 

     Segundo Gomes Canotilho e Vital Moreira, Constituição da República Portuguesa 

Anotada, Artigos 1.º a 107.º, Coimbra Editora, 2007, pág. 524), “Os interesses do 

processo criminal encontram limites na dignidade humana (art. 1.º) e nos princípios 

fundamentais do Estado de direito democrático (art. 2.º), não podendo, portanto, valer-
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se de actos que ofendam direitos fundamentais básicos. Daí a nulidade das provas 

obtidas sob tortura ou coacção (nulidade e não mera irregularidade. Cfr. AcTC n.º 

528/03) obtidas com ofensa da integridade pessoal, da reserva da intimidade da vida 

privada, da inviolabilidade do domicílio e da correspondência ou das telecomunicações 

(n.º 8; cfr. arts. 25º-1 e 34º), não podendo tais elementos ser valorizados no processo. A 

interdição é absoluta no caso do direito à integridade pessoal (cfr. AcTC n.º 616/98); e, 

relativa, nos restantes casos, devendo ter-se por abusiva a intromissão quando efectuada 

fora dos casos previstos na lei e sem intervenção judicial (art. 34º-2 e 4), quando 

desnecessária ou desproporcionada ou quando aniquiladora dos próprios direitos (cfr. 

art. 18.º-2 e 3)” 

     O artigo 34.º, n.º 2, da Constituição da República Portuguesa, determina que a 

entrada no domicílio dos cidadãos contra a sua vontade só pode ser ordenada pela 

autoridade judicial competente, nos casos e segundo as formas previstos na lei. 

    Conforme observam Gomes Canotilho e Vital Moreira (op. cit, pág. 542) “Nos 

termos do n.º 2, a entrada no domicílio sem o consentimento do seu titular só pode ser 

ordenada por autoridade judicial (reserva de juiz) e nos casos e formas previstos na lei 

(reserva de lei), não estando limitada a motivos penais”. 

     Temos, assim, que a própria lei constitucional estabelece excepções à entrada no 

domicílio sem o consentimento do seu titular, designadamente quando essa entrada é 

autorizada por autoridade judicial – como ocorreu no caso dos autos. 

     Ou seja, o legislador constitucional, para além de tutelar bens individuais, como são 

a inviolabilidade do domicílio, também tutela outros valores, como seja o do Estado na 

realização da justiça. Confrontado com interesses conflituantes, terá que admitir a 

compressão de alguns deles, em nome da realização de outros, sempre assegurando 

determinadas garantias.  

     No caso, a compressão do direito à entrada no domicílio sem o consentimento do 

titular só pode ser autorizada por uma autoridade judicial, a garantia que o legislador 

constitucional encontrou para que a compressão daquele direito não ocorra de forma 

intolerável ou indiscriminada. 

     Mas uma vez autorizada por juiz – como acontece quando o juiz competente emite 

um mandado de busca domiciliária – essa garantia está assegurada. 
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     O que a arguida pretende é que a interpretação que acima se fez – de entender não 

aplicar o regime das proibições de prova (mormente o artigo 126.º, n.º 3, do Código de 

Processo Penal) quando estejam em causa meras preterições de formalidades na 

produção de prova, designadamente ao caso concreto em que foi violado o artigo 177.º, 

n.º 3, do CPP, e o artigo 16.º, n.º 4, do EMJ – viola os normativos constitucionais agora 

citados. 

     Vimos já que a Constituição apenas impede – e aí sim estaríamos a FALar de uma 

violação da nossa lei fundamental – a entrada no domicílio sem consentimento do 

proprietário, se ela não for autorizada por juiz. Sendo autorizada por juiz, não há 

violação de qualquer normativo constitucional. 

     Quanto ao mais, remete-se para tudo quanto já se deixou dito aquando da apreciação 

da 1.ª questão suscitada pelo recurso da arguida, designadamente doutrina e 

jurisprudência aí citada e fundamentos pelos quais se entende ser de afastar o 

entendimento de que em semelhante caso se estaria perante uma situação de proibição 

de prova. 

     Aliás, indo ainda mais longe, podemos concluir que a interpretação feita dos 

normativos em apreço é conforme com a nossa Lei Constitucional, assim como com a 

Convenção Europeia dos Direitos do Homem. 

     Nos termos do disposto no artigo 8.º, n.º 1, da Convenção Europeia dos Direitos do 

Homem, qualquer pessoa tem o direito ao respeito da sua vida privada e familiar, do seu 

domicílio e da sua correspondência. Segundo o n.º 2 do mesmo artigo, não pode haver 

ingerência da autoridade pública no exercício deste direito senão quando esta ingerência 

estiver prevista na lei e constituir uma providência que, numa sociedade democrática, 

seja necessária para a segurança nacional, para a segurança pública, para o bem-estar 

económico do país, a defesa da ordem e a prevenção das infracções penais, a protecção 

da saúde ou da moral, ou a protecção dos direitos e das liberdades de terceiros. 

     Irineu Cabral Barreto, A Convenção Europeia dos Direitos do Homem, Coimbra 

Editora, 2010, pág. 258, em anotação ao art. 8.º, refere que “Relativamente às buscas 

domiciliárias, a legislação e a prática devem oferecer ao indivíduo garantias adequadas 

e suficientes contra os abusos – Acórdão Keegan, de 18 de Julho de 2006, R06-X, pág. 

72, § 34. 
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     E quando o direito nacional habilita a administração a levar a cabo uma busca 

domiciliária sem mandado judicial, a vigilância dos órgãos da Convenção deve ser 

redobrada: a protecção dos indivíduos contra a arbitrariedade do poder público 

relativamente aos direitos garantidos pelo artigo 8.º reclama um enquadramento legal e 

uma limitação mais estrita de tais poderes – Acórdãos Camenzind, R97-VIII, pág. 2893, 

§ 45.” 

     E em anotação ao artigo 6.º da mesma Convenção, e do direito amplo conteúdo do 

direito a um processo equitativo assegurado por esse normativo, escreve o mesmo Autor 

(op. cit., págs. 174 e 175): “As considerações precedentes exigem que se aprofunde a 

questão da recolha e uso das provas. 

     O Tribunal reconhece que a admissibilidade das provas releva, em primeiro lugar, 

das regras do direito interno e cabe, primeiramente, às jurisdições nacionais, apreciar os 

elementos por elas recolhidos. 

     O papel do Tribunal consiste em analisar se o processo no seu conjunto, – neste se 

compreendendo o modo de apresentação e da avaliação das provas –, reveste ou não um 

carácter equitativo. Isto implica a necessidade de examinar se o processo, aí se 

compreendendo o modo como os elementos de prova foram obtidos e produzidos, foi 

equitativo na sua globalidade, o que exige o exame da legalidade ou ilegalidade da 

«prova» em causa. 

    A jurisprudência do Tribunal, com algumas oscilações, pode ser assim resumida. 

    Primeiro e relativamente à utilização de meios coercivos, o Tribunal veio precisar que 

o grau de coerção nunca se poderá traduzir num tratamento que venha a infringir o 

artigo 3.º da Convenção” (ninguém poderá ser submetido a torturas, nem a penas ou 

tratamentos desumanos ou degradantes). 

     “(…) No que respeita as provas recolhidas de uma forma «ilegal», seja porque não 

foi respeitada a lei interna seja porque se ofendeu nessa recolha a Convenção, o 

Tribunal tem admitido, por princípio e em abstracto, que não há violação do artigo 6.º se 

o processo no seu conjunto apresenta um carácter equitativo, com garantias apropriadas 

do contraditório”. 

     Vê-se, pois, que a jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem tem 

até uma interpretação menos garantística do que a nossa Constituição, no que à violação 

da domicílio privado se refere, designadamente quando estão em confronto outros 
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interesses igualmente preponderantes, como seja o interesse do Estado na recolha da 

prova. Neste sentido veja-se a referência feita no final da questão anterior. 

    Conclui-se, assim, não haver qualquer inconstitucionalidade na interpretação das 

normas dos artigos 177.º, n.º 3, do Código de Processo Penal, e 16.º, n.º 4, do Estatuto 

dos Magistrados Judiciais, quando se entende que a respectiva violação não constitui 

uma situação de proibição de prova, motivo pelo qual improcede a inconstitucionalidade 

suscitada pela arguida. 

* 

 

     III Questão - Subsidiariamente, para o caso de se entender que se está perante uma 

nulidade relativa, o prazo de arguição da mesma será o do artigo 120.º, n.º 3, alínea  c), do 

Código de Processo Penal, o qual no caso, não estaria ultrapassado no momento em que a 

arguida suscitou a presente questão. 

 

     Defende a arguida que “mesmo que se tratasse de uma nulidade relativa e portanto 

dependente de arguição, nunca a mesma poderia considerar-se sanada logo que a busca 

terminou (artigo 120.º, n.º 3, alínea a), do Código de Processo Penal). 

Isto porque a busca e as apreensões ocorreram durante a fase processual do inquérito. 

As nulidades respeitantes ao inquérito devem ser arguidas até ao encerramento do debate 

instrutório ou, não havendo lugar a instrução, até 5 dias após a notificação do despacho que tiver 

encerrado o inquérito (cf. artigo 120.º, n.º 3, alínea c), do Código de Processo Penal). 

Se devessem ser arguidas nos termos da alínea a) daquela disposição legal, o legislador, na 

alínea c) seguinte – em que regula o prazo de arguição das nulidades do inquérito e da instrução 

– teria ressalvado os caso da alínea a) imediatamente anterior, e o certo é que não o fez. 

Nem se perceberia, por outro lado, que o legislador ordinário, em matéria tão importante como a 

da restrição dos direitos, liberdades e garantias, se bastasse com a implementação de um prazo 

tão curto para a arguição do respectivo vício. 

Mais, em matéria de direitos fundamentais nunca o legislador ordinário há-de ter querido impor 

para a arguição do respectivo vício um prazo igual ao previsto para a arguição de 

irregularidades (artigo 123.º do Código de Processo Penal). É por demais evidente que não há-

de ter sido essa a pretensão do legislador. 
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Por conseguinte, mesmo a entender-se que o vício em questão seria o da nulidade relativa, ainda 

assim à arguida sempre seria permitido arguir a nulidade no prazo previsto na alínea c) do n.º 3 

do artigo 120.º do Código de Processo Penal e, por isso, tal vício não estaria sanado”. 

 

     Já deixámos patentes os motivos pelos quais se entende, in casu, estarmos perante 

uma nulidade sanável ou relativa. 

     A essas nulidades aplica-se o regime do artigo 120.º do Código de Processo Penal. 

     Este preceito, no seu n.º 3, tem duas alíneas que aqui estão em análise: a alínea a), 

que determina que tratando-se de nulidade de acto a que o interessado assista a nulidade 

deve ser arguida antes que o acto esteja terminado; e a alínea c), que refere que, 

tratando-se de nulidade respeitante ao inquérito, a nulidade deve ser arguida até cinco 

dias após a notificação do despacho que tiver encerrado o inquérito. 

     Apesar dos argumentos que a arguida invoca em defesa da tese, que lhe seria 

seguramente mais favorável, o certo é a ela não tem suporte na letra da lei. 

     Aquelas duas alíneas, tal como o legislador expressamente as consagrou, têm que ser 

interpretadas de forma conjugada. Assim, parece óbvio que a alínea c) só se aplica em 

relação a nulidades respeitantes ao inquérito, que não tenham sido praticadas em 

diligências ou actos a que o arguido ou o seu advogado tenha assistido. 

     Quanto às demais – às nulidades ocorridas em actos a que o arguido ou seu defensor 

tenham assistido – independentemente de ocorrerem na fase de inquérito ou noutra, o 

que o legislador expressamente quis foi que a nulidade fosse arguida naquele acto. 

     E não se diga que se trata de nulidades tão graves como as demais pelo que se 

justificaria o mesmo prazo de arguição, porque o prazo de arguição nas situações da 

alínea c) só é alargado porque se desconhece em que momento do inquérito é que o 

arguido teve conhecimento da nulidade. Porque a gravidade da nulidade pode ser a 

mesma e é, em regra, a que corresponde ao regime das nulidades sanáveis. 

     Veja-se, neste mesmo sentido, a opinião de Paulo Pinto de Albuquerque, 

Comentário, pág. 322, assim como os acórdãos do Tribunal Constitucional n.ºs 429/95, 

208/2003 e 203/2004, que pronunciando-se sobre situações em que se verificavam 

nulidades cujo prazo de arguição era precisamente o da alínea a) do n.º 3 do artigo 120.º 

do Código de Processo Penal, não encontrou nesta norma alguma violação da 

Constituição decorrente da consagração de um prazo curto para arguição da nulidade. 
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     Pelo exposto, improcede igualmente esta pretensão subsidiária da recorrente. 

 

* 

     Questão última – falsidade do auto de constituição de arguida. 

 

     Em causa a arguição da falsidade do auto de constituição de arguida, constante de 

fls. 1249 dos autos (4.º volume). 

     A recorrente aproveitou o presente recurso para arguir a falsidade do auto de 

constituição de arguida, uma vez que, nas suas palavras, não prescindiu, naquele acto, 

da presença de defensor, sendo abusiva e não consentida a referência ali feita de que 

prescindiu de defensor. 

     Acrescenta que nada lhe teria sido perguntado nesse sentido e a mesma nada referiu 

quanto a essa questão. 

     O auto seria, por isso, falso, com todas as consequências daí decorrentes. 

     Relembrando a última conclusão do presente recurso: 

     “X - O auto de constituição de arguido é falso na parte em que se referiu que a arguida disse 

prescindir de defensor”. 

 

     O Ministério Público nada disse quanto a esta concreta questão, à semelhança, aliás, 

do que fez em relação às restantes questões suscitadas pela recorrente no recurso 

interlocutório. 

          

     Analisado o auto de constituição de arguida de fls. 1249 dos autos, elaborado a 25 de 

Maio de 2007, na sequência da busca domiciliária à residência da arguida, dele consta, 

efectivamente, aposta a seguinte menção “Defensor: Prescinde para este acto”. 

     Do mesmo documento consta a assinatura da arguida, cuja autoria, genuinidade e 

fidedignidade não é posta em causa. 

     Desde logo, importa salientar que o objecto do presente recurso é o despacho 

recorrido – o despacho de fls. 1255 e 1255 verso –, como, aliás, a própria arguida indica 

no seu requerimento de interposição de recurso, a fls. 1304 dos autos, onde refere que 

“Não se conformando com o despacho de fls. 1255 e verso que validou a busca e apreensões 

dos autos, dele pretende interpor recurso para o Supremo Tribunal de Justiça”. 
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     Em seguida, no corpo da motivação é sempre aquele despacho que é alvo de 

consideração, sendo o tema único a busca e apreensão, de fls. 1 a 18 do requerimento de 

recurso, sendo que apenas na parte final da motivação (fls. 18 daquele e fls. 1321 dos 

autos), a arguida refere o tema da falsidade em três ligeiros parágrafos: 

     “Por fim, argui-se aqui expressamente a FALSIDADE do auto de constituição de arguido 

dos autos, uma vez que a arguida não prescindiu, naquele acto, da presença de defensor, sendo 

abusiva e não consentida a referência ali de que prescindiu de defensor. 

     À arguida nada foi perguntado nesse sentido e a mesma nada referiu quanto a essa questão. 

     O auto é, por isso, FALSO, com todas as consequências daí decorrentes.” 

 

     A terminar a motivação pede a revogação do despacho recorrido, referenciando 

apenas a busca e apreensão, e em consonância com tal posição, no final pede a 

revogação do despacho recorrido, não retirando qualquer consequência da arguida 

falsidade. 

     A arguida entendeu aproveitar a impugnação dirigida a um despacho, a uma decisão 

desfavorável, para, nas respectivas alegações, vir arguir a falsidade do auto de 

constituição de arguida, ou seja, vir ilidir a presunção de autenticidade/veracidade de 

um documento autêntico, de forma parcial, já que circunscrita a tal aspecto, ou suscitar 

um “incidente de falsidade”. 

     A questão da falsidade do auto de constituição de arguida, uma vez que foi suscitada 

no âmbito de um recurso interlocutório interposto para o Supremo Tribunal de Justiça 

(admitido, por despacho de 26 de Junho de 2007, a subir e ser instruído e julgado 

conjuntamente com o recurso interposto da decisão que tiver posto termo à causa, 

conforme fls. 1357), não foi, nem podia assim ser, objecto de apreciação pelo Tribunal 

da Relação de Lisboa, nem mais foi mencionado ao longo de todo o processo pela 

arguida, que se limitou a arguir a falsidade naquela sede. 

     No âmbito do presente recurso – e porque não estamos perante um recurso interposto 

de uma decisão final, de uma decisão que ponha termo à causa, mas sim no âmbito de 

um recurso interlocutório em que a arguida sindica um despacho de validação de busca 

domiciliária e apreensões – a questão da falsidade é apresentada em primeira mão, uma 

vez que não foi nem, aliás, podia ter sido apreciada pelo tribunal a quo na decisão 

recorrida, até porque à data da sua prolação o recurso “repousava”, à espera de oportuna 
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declaração de interesse no seu prosseguimento, nos termos do n.º 5 do artigo 412.º do 

CPP.  

    

     Antes de avançarmos há que reter que o documento alegadamente inquinado é um 

documento autêntico, como tal definido nos termos do direito probatório material no 

Código Civil - artigo 363.º, n.º 2. 

     Sobre o valor probatório dos documentos autênticos em processo penal, rege o artigo 

169.º do CPP, que constitui uma das limitações ao princípio da livre apreciação da 

prova definido no artigo 127.º do CPP. 

     Estabelece o artigo 169.º do CPP: “Consideram-se provados os factos materiais 

constantes de documento autêntico ou autenticado enquanto a autenticidade do 

documento ou a veracidade do seu conteúdo não forem fundadamente postas em causa”.  

     Como ilidir esta presunção de autenticidade do documento ou a veracidade do seu 

conteúdo, de forma a colocar uma e outra em causa e de forma fundada é a questão que 

se coloca, havendo que indagar do acerto do meio processual de que lançou mão a 

recorrente.  

     Por outras palavras, como adjectivar uma tentativa de impugnação da força 

probatória de documento autêntico em processo penal, como suscitar uma falsidade, no 

caso parcial, do termo de constituição de arguida, é o que há que indagar. 

     No domínio do CPP de 1929 estava previsto para o efeito um processo incidental. 

     No Livro II, Título I - Disposições gerais, Capítulo IV - Dos incidentes, Secção II - 

Da falsidade, estava previsto o incidente de falsidade nos artigos 118.º a 124.º. 

     O CPP de 1987 não prevê incidente de falsidade devido à intenção do legislador de 

imprimir maior celeridade processual, eliminando formalismos que retardassem o 

andamento do processo.    

     A falsidade de documento é objecto de um procedimento de via reduzida, que tem 

lugar no próprio processo, como decorre do artigo 170.º, que estabelece:  

1 – O tribunal pode, oficiosamente ou a requerimento, declarar no dispositivo da 

sentença, mesmo que esta seja absolutória, um documento junto aos autos como falso, 

devendo, para tal fim, quando o julgar necessário e sem retardamento sensível do 

processo, mandar proceder às diligências e admitir a produção da prova necessárias. 
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    Segundo o n.º 2: “Do dispositivo relativa à falsidade de um documento pode recorrer-

se autonomamente, nos mesmos termos em que poderia recorrer-se da parte restante da 

sentença”. 

     A arguição pode ser objecto de apreciação com produção de prova, desde que se não 

traduza em retardamento sensível do processo, podendo recorrer-se autonomamente do 

dispositivo relativo à falsidade, constituindo decisão autónoma a integrar no n.º 2 do 

artigo 403.º: “Para efeito do disposto no número anterior, é autónoma, nomeadamente, a 

parte da decisão que se referir”, in casu, ao dispositivo em causa. 

     Estando previsto o processamento da falsidade documental, havendo regulamentação 

própria no CPP, não há qualquer necessidade de convocação das normas do CPC, as 

quais de resto, sempre seriam de dificílima adaptação, por concebidas para processo de 

partes em que impera o dispositivo. 

     Isso mesmo decidiu já em 1995 o STJ em acórdão de 24 de Maio, processo n.º 47 

159, in CJSTJ 1995, tomo 3, pág. 174, repetindo posição do acórdão de 30 de 

Novembro de 1994, processo n.º 46 803, afirmando que o actual CPP não permite o 

incidente de falsidade, pelo que não é lícito recorrer às disposições do CPC para 

pretender utilizá-lo. 

     No mesmo sentido, Paulo Pinto de Albuquerque, Comentário do Código de Processo 

Penal, UCE, 4.ª edição actualizada, Abril de 2011, pág. 467 

     A arguição deveria ter tido lugar no processo em tempo útil, de modo a suscitar 

decisão recorrível nos termos do artigo 170.º, n. º 2, do CPP. 

     Note-se que a arguida não forneceu sequer ao tribunal qualquer elemento de prova 

nem requereu qualquer diligência que pudesse habilitar o julgador a decidir pela 

falsidade de uma declaração aposta por um órgão de polícia criminal num auto de 

constituição de arguido, nem adianta nenhum motivo que justificasse tal actuação 

contrária às obrigações e deveres profissionais daquele (actuação essa que o poderia 

fazer incorrer mesmo em responsabilidade disciplinar ou criminal). 

     Certo é que, por outro lado, o auto de constituição de arguido se mostra assinado 

pela recorrente, que não questiona a veracidade e genuinidade da firma aposta, e sendo 

... de direito tem perfeita noção do alcance do teor, do conteúdo do documento que 

assina. 



S. R. 
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 

2539 
 

     Certamente que assinou o termo depois de o ler, sendo certo que não é invocado 

preenchimento tardio, posterior à aposição da assinatura. 

     Ademais, a arguida, um ano antes, mais exactamente, em 26 de Maio de 2006, já 

fora interrogada no âmbito do processo n. 632/06.3TDLSB e já antes no processo n.º 

583/06.1TDLSB, tendo naquele dia 26 de Maio de 2006 assinado termo de constituição 

de arguida, estando presente o advogado V...B... de Azevedo e TIR – fls. 721 a 726 do 

3.º volume. 

     Não tendo sido oferecido qualquer meio de prova, a arguição poderia ser rejeitada 

por manifestamente improcedente. Mesmo que assim não fosse, presentes estariam as 

versões da arguida e do inspector que preencheu o termo, e eventualmente dos outros 

dois, caso tivessem presenciado a tomada do termo. A arguida, a afirmar que nada lhe 

foi perguntado quanto a presença de defensor nem nada referiu quanto a tal questão, e 

este(s) o contrário. 

     Por outro lado, a arguição sempre seria intempestiva, pois que datando a prática do 

acto de 25 de Maio de 2007, estando a arguida presente, o prazo geral de 10 dias - artigo 

105 do CPP – já se mostrava expirado à data da interposição do recurso que teve lugar 

em 18 de Junho.      

     Pelo exposto, improcede a arguida falsidade do auto de constituição de arguida 

suscitada pela recorrente. 

  

                                                          

                                                      ************* 

 

     Apreciadas e decididas as questões colocadas no âmbito do retido recurso 

interlocutório, que agora, definitivamente sim, não reveste qualquer interesse [pode 

desde já, adiantar-se, face ao que mais adiante se verá (atento o deliberado pelo presente 

Colectivo, no que tange a proveniência - lícita ou ilícita - dos dinheiros que 

proporcionaram a controversa aquisição do Jeep, no valor final de mais de sessenta mil 

euros, municiado, a pedido, com tecto de abrir, GPS e cor escolhida (opção controversa, 

pelo menos, e de forma expressa, por BB, em email dirigido ao Advogado HH) e por 

força, adiante-se igualmente, da aplicação do princípio in dubio pro reo – nodal no 

conspecto é a reformulação do FP 1689.º-A – que a aquisição do Jeep não teve na sua 
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base, face ao “non liquet” firmado neste Supremo Tribunal, origem em dinheiro sujo,] 

de modo tal que, efectivamente, argumentar-se-á, eventualmente, não se justificaria tão 

extenso discursivo texto, justificativo da opção tomada por este Supremo Tribunal. 

     Porém, importa afirmar que há que responder às questões colocadas, que não meros 

argumentos, o que não era de todo o caso, pelo que o acórdão estará salvaguardado em 

relação a uma qualquer inopinada, inesperada invocação de nulidade por omissão de 

pronúncia. 

                                                                                                     

                                                                                   ********** 

 

      Avançando. 

           

  

         Da impugnação da matéria de facto 

     Enquadramento do tema, tendo em atenção a especificidade do presente 

recurso   

        

 

      No caso presente, pela sua especificidade, atenta a qualidade funcional da 

arguida/recorrente, há que reter que o Supremo Tribunal de Justiça, num exercício 

não comum, ou se quisermos, fora dos normais padrões de intervenção a nível de 

reapreciação em recurso, funcionando, aqui e agora, não como mera instância de revista, 

com a suprema função de “dizer o direito”, mas num esporádico/incomum requerido 

exercício como primeira instância de recurso – no caso de recurso directo do acórdão 

do Colectivo do Tribunal de Comarca o Supremo Tribunal também é a primeira, mas 

simultaneamente, a última instância de recurso –, mas tendo por objecto acórdão 

proferido pelo Tribunal da Relação em primeira instância, pode/deve conhecer de 

matéria de facto (aqui por “extensão” da norma do artigo 428.º do Código de Processo 

Penal, que estatuindo sobre “Poderes de cognição”, estabelece que “As relações 

conhecem de facto e de direito”). 
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      Os poderes de cognição do Supremo Tribunal de Justiça, em sede de matéria de 

facto no presente caso, não se cingem, como é normal, corrente, habitual, a uma 

perspectiva de limitada sindicância, em cirúrgica intervenção, de modo oficioso, e de 

jeito a garantir o substrato fáctico imprescindível a uma boa decisão de direito, a dispor 

de uma base factual escorreita, sem a presença de vícios decisórios na matéria de facto, 

em ordem a estabelecer a coerência interna do decidido, a harmonia das premissas do 

silogismo judiciário, das quais é central, absolutamente nodal, a facticidade apurada. 

      No caso em reapreciação, há autorizado, porque solicitado/requerido, nos termos do 

artigo 412.º, n.º 3 e 4, do Código de Processo Penal, acesso directo às provas produzidas 

em audiência de julgamento, em registo de imediação e oralidade, e que foram 

gravadas, com a amplitude requerida/traçada pela recorrente, sem embargo de, por 

hialinas razões, o Tribunal ad quem, poder/dever ir mais além do proposto campo 

temático de reapreciação da matéria de facto, delineado pelo obviamente interessado 

recorrente, conforme consentido é, no conspecto, pelo avisado legislador, na parte final 

do n.º 6 do aludido artigo 412.º, havendo que reconhecer que neste plano, bem andou a 

recorrente no segmento das conclusões “B) Impugnação da decisão proferida sobre a 

matéria de facto (artigo 412.º, n.º 3, do C. P. Penal), por via da reapreciação da prova 

gravada”, sub segmento B) 2, conclusão 126.ª, a fls. 11.078 dos autos, ao referir que 

seria importante e mais esclarecedor que o seu depoimento fosse ouvido na íntegra, 

outrotanto, não se podendo afirmar, relativamente ao, diremos, nesta parte, 

surpreendente - e acrescentaríamos - perfeitamente escusado, requerimento apresentado 

pós audiência da renovação da prova, a tentar lembrar (?) ao Colectivo do Supremo 

Tribunal, que há que atender à globalidade de determinado depoimento, ao que é dito, 

não dito, ou desdito, nas várias sessões, como se o presente Colectivo não fosse, 

efectivamente, um Colectivo julgador com alguma experiência em instância recursiva,  

um Colectivo de julgadores, por mero acaso e pelo menos desde os primeiros anos deste 

século,  dedicados a reapreciação de deliberações em causas criminais. 

      Dizem as regras da matemática que a soma maior é a soma das parcelares e a visão 

mais ampla, vasta, compreensiva, só pode ser alcançada, ter sucesso, se enquadrada 

numa visão panorâmica, o mais abrangente possível.   

      No caso presente, pôde/teve este Supremo Tribunal de Justiça, inclusive, de efectuar 

a renovação da prova produzida no julgamento realizado na primeira instância, in 
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casu, no Tribunal da Relação de Lisboa, pois que a recorrente requereu – conclusões 

174.ª e 192.ª – a renovação da prova, em via subsidiária e reduzida, certo é, apenas para 

a hipótese de em caso de condenação, vir a ser aplicada uma pena de multa, atenta a 

insuficiência da matéria de facto para fixação da respectiva medida (não colhida na 

primeira instância, certamente, para além de outras razões, por considerada 

desnecessária na lógica do decidido - condenação em pena de prisão), tratando-se de 

uma intervenção muito limitada e circunscrita, sendo que tal renovação da prova teve 

lugar, com a audição da recorrente sobre o campo temático traçado no despacho de fls. 

11.255 e 11.256.  

      Funcionando, pois, no presente recurso, o Supremo Tribunal de Justiça, face a um 

acórdão tirado em primeira instância por um Colectivo de Desembargadores (julgadores 

de matéria de facto e de direito, tal como um Colectivo julgador numa qualquer 

Comarca), como um Tribunal da Relação funciona, normalmente, face a um acórdão de 

Tribunal Colectivo tirado na primeira instância, há que “assumir estas novas vestes”, et 

pour cause, porque tendo de assumir outros inusitados mais amplos poderes de 

cognição – leia-se, de intervenção directa e mais alargada conducente a uma real, 

efectiva e ampla cognição da facticidade julgada, dando cumprimento ao comando do 

artigo 32.º, n.º 1, da Constituição da República – ter presentes as regras por que se rege 

a intervenção do Tribunal da Relação, não no quadro excepcional de julgamento em 

primeira instância, como ocorreu na versão aprecianda, mas antes do normal e corrente 

desempenho de reapreciação de decisão de primeira instância julgadora, em primeira 

instância recursiva, em que a impetrada intervenção a nível de apreciação da 

impugnação da matéria de facto tem/pode ter, exactamente, as mesmas balizas com que 

ora nos confrontamos. 

      Por outras palavras: no caso presente, o Supremo Tribunal de Justiça funcionará 

como última instância no reexame, na reapreciação da matéria de facto, fechando-se 

aqui o ciclo de cognição da matéria de facto, conforme o comando do artigo 428.º do 

Código de Processo Penal. 

        Como precisa J. M. Damião da Cunha, in O Caso Julgado Parcial, Teses, 

Publicações Universidade Católica, Porto 2002, pág. 528, no caso de impugnação de 

matéria de facto “os poderes de cognição do tribunal de recurso abrangem matéria de 

«produção de prova» (ou melhor de «conteúdo» de prova)”. 
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     Este tipo de intervenção constitui justamente uma das excepções à regra da restrição 

da capacidade cognitiva do Supremo Tribunal a matéria de direito, como decorre do 

disposto no artigo 434.º do Código de Processo Penal “ Sem prejuízo do disposto nos n.º 

2 e 3 do artigo 410.º, o recurso interposto para o Supremo Tribunal de Justiça visa 

exclusivamente o reexame de matéria de direito” e no artigo 33.º da Lei Orgânica e do 

Funcionamento dos Tribunais Judiciais (LOFTJ), aprovada pela Lei n.º 58/2008, de 28 

de Agosto, de acordo com a qual (repetindo a anterior LOFTJ, aprovada pela Lei n.º 

3/99, de 3 de Janeiro), “Fora dos casos previstos na lei, o Supremo Tribunal de Justiça 

apenas conhece de matéria de direito”. 

        

     Posto isto, há que ter presente o tema possível do recurso, o que em linha recta nos 

conduz à delimitação do campo cognitivo possível no presente caso, o que naturalmente 

trará ínsitas naturais limitações ao campo da manifestação da discordância da recorrente 

em relação à matéria de facto fixada, tendo em conta que a recorrente, na vertente da 

impugnação de facto, lança mão da via reduzida de impugnação traduzida na invocação 

dos vícios decisórios previstos no n.º 2 do artigo 410.º do Código de Processo Penal, 

para além da invocação de violação do princípio in dubio pro reo na conclusão 33.ª, e 

também, da mais ampla possibilidade de impugnação, consentida pelo artigo 412.º, n.º 

3 e 4, do CPP, e ainda, com assinalável frequência – conclusões 78.ª, 84.ª, 94.ª, 102.ª, 

103.ª, 111.ª, 112.ª, 121.ª, n.º 19, 140.ª – manifestando a sua discordância em relação à 

forma como o Colectivo da 5.ª Secção do Tribunal da Relação de Lisboa valorou as 

provas produzidas, procurando o assentamento do que, em seu entendimento, considera 

ter resultado como provado. 

     Aliás, há que anotar a adopção por parte da recorrente, de uma dúplice forma de 

manifestação de divergência em relação ao que ficou consignado como assente, já que num 

exercício de duplo afrontamento da facticidade dada por provada, sem alegação de 

subsidiariedade, num primeiro plano, manifesta a sua discordância ao nível do preliminar erro 

notório na apreciação da prova, e depois, sobre o mesmo segmento decisório, lança mão de 

outra forma de impugnação, nos termos do artigo 412.º, n.º 3, do CPP, o que ocorre, por 

exemplo, com a impugnação das respostas dadas aos artigos 40 e 52 a 54 da contestação, 

repetindo no segmento B. B)1, Conclusão 121.ª – Artigos da contestação não respondidos – 
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pontos n.º 26, 27, 28 e 29, o que se contém no segmento A)2, nas conclusões 76.ª, 77.ª e 90.ª, 

voltando à matéria, mais à frente, na conclusão 129.ª.   

       

     Feito este prévio, mas necessário enquadramento, explicativo da razão de ser e nosso modo 

de intervenção, face à peculiar impetrada reapreciação, há que avançar, assumida a posição de 

que este Colectivo no Supremo Tribunal, acostumado à intervenção de apenas “dizer o direito”, 

funcionará, por força das circunstâncias do concreto caso, como um Colectivo de uma Secção 

Criminal de Tribunal da Relação avançaria para a abordagem do thema probandum e do thema 

decidendum, nos termos do artigo 428.º do CPP, ou, seja, como um tribunal de recurso com 

poderes de cognição em matéria de facto. 

  

     Sobre a evolução legislativa e os contributos jurisprudenciais, maxime, deste Supremo 

Tribunal de Justiça, acerca da definição do âmbito do recurso em matéria de facto e da 

capacidade cognitiva das Relações, quer no domínio do processo civil, como no processo 

criminal, neste com particular ênfase na transição do Código de Processo Penal de 1929 para o 

Código de Processo Penal de 1987, pode ver-se o Acórdão de Fixação de Jurisprudência, de 8 

de Março de 2012, proferido no processo n.º 147/06.0GASJP.P1.S1, desta 3.ª Secção, por nós 

relatado, publicado, sob a designação de Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça n.º 

3/2012, no Diário da República, 1.ª Série, n.º 77, de 18 de Abril de 2012 (págs. 2068 a 2099), no 

qual se tiveram em conta as expressões antes consignadas a propósito do tema, nos acórdãos de 

10 de Março de 2010, proferido no processo n.º 112/08.2GACDV.L1.S1, publicado in CJSTJ 

2010, tomo 1, pág. 212, e de 25 de Março de 2010, proferido no processo n.º 

427/08.0TBSTB.E1.S1, igualmente relatados pelo ora relator, versando, num plano de direito 

intertemporal, a norma do artigo 665.º do Código de Processo Penal de 1929, a recriação de 

norma, ao abrigo do artigo 10.º, n.º 3, do Código Civil, nos acórdãos deste Supremo Tribunal, 

de 18 de Dezembro de 1991 (BMJ n.º 412, pág. 378) e de 22 de Janeiro de 1992 (BMJ n.º 413, 

pág. 119), em que, para além de se acolherem soluções advindas do processo civil, maxime, 

artigo 712.º do Código de Processo Civil, se introduziram as “novidades” conceptuais do erro 

notório na apreciação da prova e da renovação da prova [questão abordada anteriormente pelo 

relator no acórdão do Tribunal da Relação de Évora, de 1 de Fevereiro de 2000, no processo 

de querela n.º 659/99, em que se versou a redacção originária do citado artigo do CPP de 

1929, a nova redacção introduzida pelo Decreto com força de Lei n.º 20147, de 1 de Agosto de 

1931, bem como, brevitatis causa, a opção definida pelo Assento do Supremo Tribunal de Justiça 

de 29 de Junho de 1934 (Diário do Governo, I Série, de 11 de Julho de 1934 – o Assento tem assento 
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igualmente na Revista de Legislação e Jurisprudência, Ano 67, pág. 92), para além do expendido nos 

acórdãos do Tribunal Constitucional, n.º 219/89, de 15 de Fevereiro de 1989 (Diário da 

República, 2.ª série, n.º 148, de 30-06-1989 e BMJ n.º 384, pág. 265), n.º 124/90, de 19 de Abril de 

1990 (Diário da República, 2.ª série, de 08-02-1991 e BMJ n.º 396, pág. 141), n.º 340/90, tirado em 

Plenário, de 19 de Dezembro de 1990 (Diário da República, 1.ª série, n.º 65, de 19-03-1991 e BMJ 

n.º 402, pág. 169), n.º 236/91, de 23 de Maio de 1991, n.º 335/91, de 3 de Julho de 1991, n.º 

401/91, de 30 de Outubro de 1991 (Diário da República, 1.ª série - A, n.º 6, de 08-01-1992 e BMJ 

n.º410, pág. 236), n.º 190/94, tirado em Plenário de 23 de Fevereiro de 1994 (Diário da República, 

2.ª série, n.º 285, de 12-12-1985 e BMJ n.º 434, pág. 231), n.º 430/94, de 25 de Maio de 1994, n.º 

184/96, proferido em Plenário de 27 de Fevereiro de 1996 (Diário da República, 2.ª série, n.º 118, 

de 21-05-1996 e BMJ n.º 454, pág. 298), n.º 420/96, de 7 de Março de 1996 (referido no acórdão 

n.º 291/98), n.º 264/98, de 5 de Março de 1998 (Diário da República, 2.ª série, n.º 259, de 09-11-

1998), n.º 291/98, de 28 de Abril de 1998, proferido em plenário (Diário da República, 2.ª série, n.º 

287, de 14-12-1998), n.º 181/99, de 10 de Março de 1999 (Diário da República, 2.ª série, n.º 174, de 

28-07-1999)], abrangendo, a par e passo, a evolução do tema de impugnação da matéria de facto 

e dos poderes cognitivos das Relações, quer no âmbito do processo criminal (Lei n.º 59/98, de 

25 de Agosto e Lei n.º 48/2007, de 29 de Agosto), como no âmbito do processo civil (Decreto-

Lei n.º 39/95, de 15 de Fevereiro, Decreto-Lei n.º 329-A/95, de 12 de Dezembro e Decreto-Lei 

n.º 180/96, de 25 de Setembro, Decreto-Lei n.º 375-A/99 de 20 de Setembro, Decreto-Lei n.º 

183/00, de 10 de Agosto e Decreto-Lei n.º 303/2007, de 24 de Agosto).   

       

     Face a esta especial/peculiar/extraordinária forma de intervenção do Supremo 

Tribunal de Justiça, há que tomar devida nota de que a presente impetrada reapreciação 

da deliberação do Tribunal da Relação de Lisboa (5.ª Secção), incluindo o reexame da 

matéria de facto, se há-de situar exactamente ao nível em que o Tribunal da Relação 

intervém em casos paralelos, face a deliberações tomadas na primeira instância por 

tribunais colectivos ou de júri, e daí termos de ter presentes os mesmos parâmetros de 

intervenção, de análise, avaliação e reexame, ora em primeira instância recursiva, 

convindo, pois, para assentamento e clarificação dos exactos termos em que se há-de 

desenvolver a nossa actuação/intervenção reapreciativa, incluídos os limites das 

mesmas, passar em revista o “normal/corrente” regime aplicável nesta sede, quando o 

Tribunal da Relação, como é comum, funciona como instância recursória.  

 



S. R. 
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 

2546 
 

 

     Do tipo de intervenção do Tribunal da Relação, enquanto instância de recurso, 

em sede de fundamentação de facto 

     Fundamentação derivada - Artigo 425.º, n.º 4, do CPP (em conjugação com o 

artigo 374.º, n.º 2, do mesmo Código)      

 

      Ainda nesta sede de abordagem da delimitação do preciso âmbito da presente 

incomum actuação deste Supremo Tribunal, enquanto instância de recurso, mas 

abrangendo reexame de matéria de facto fixada pela Relação, e tendo em conta 

eventuais anomalias que à decisão a proferir possam vir a ser assacadas, porque 

precauções e caldos de galinha, nunca mal fizeram a ninguém, para a hipótese de vir a 

ser assacado, a posteriori, o vício de omissão de pronúncia, há que ter em atenção a 

exacta matéria sobre que deve incidir pronúncia por parte deste Supremo Tribunal, pois 

como é sabido, e de forma firme, continuada, consolidada, sedimentada, não há que 

tomar posição sobre tudo quanto alegado é no manifesto recursivo.  

      Inserto no Capítulo II - “Da tramitação unitária”, do Título I - “Dos recursos 

ordinários” do Código de Processo Penal, estabelece o artigo 425.º, sob a epígrafe 

(Acórdão), que: 

      (…) 

      4 – É correspondentemente aplicável aos acórdãos proferidos em recurso o disposto 

nos artigos 379.º e 380.º, sendo o acórdão ainda nulo quando for lavrado contra o 

vencido, ou sem o necessário vencimento”. 

      Este n.º 4 foi introduzido pela reforma operada pela Lei n.º 59/98, de 25 de Agosto, 

a qual alterou e republicou o Código de Processo Penal, tendo modificado a redacção do 

n.º 2 e aditado os n.º s 3, 4 e 5, regulando pontos em que a versão originária se mostrava 

omissa, sendo por isso necessário recorrer a dispositivos do processo civil, 

contrariamente à orientação geral do Código de 1987, com a inicial proclamação de 

autonomia e auto suficiência regulamentadora.  

     O referido n.º 4 teve por fonte o artigo 716.º, n.º 1, do Código de Processo Civil 

(actual artigo 666.º), o qual sob a epígrafe “Vícios e reforma do acórdão”, dispunha: “É 

aplicável à 2.ª instância o que se acha disposto nos artigos 666.º a 670.º (actualmente, 
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artigos 613.º a 617.º), mas o acórdão é ainda nulo quando for lavrado contra o vencido 

ou sem o necessário vencimento”. 

     Ora, os artigos 666.º a 670.º do Código de Processo Civil reportam-se aos vícios e 

reforma da sentença, abrangendo rectificação de erros materiais, nulidades da sentença, 

esclarecimento ou reforma da sentença e suprimento de omissão ou de nulidades.  

     Com o Decreto-Lei n.º 320-C/2000, de 15 de Dezembro, foi alterado o n.º 5, cujo 

teor passou a constituir o n.º 6.  

     O artigo 425.º veio a ser de novo alterado pela Lei n.º 48/2007, de 29 de Agosto, a 

qual alterou os n.º s 1, 2, 3 e 7, mantendo imodificado o n.º 4, inalterado nas 

subsequentes modificações.    

     Se é certo que por força do n.º 4 do artigo 425.º do CPP é correspondentemente 

aplicável aos acórdãos proferidos em recurso o disposto no artigo 379.º, ou seja, a 

arguição ou o conhecimento oficioso de nulidade (por violação da injunção contida no 

n.º 2 do artigo 374.º, ou por o tribunal ter deixado de pronunciar-se sobre questões que 

devesse apreciar - alíneas a) e c) do n.º 1 daquele artigo 379.º), não menos verdade será 

que tal aplicabilidade terá os limites decorrentes da própria natureza da intervenção do 

tribunal de recurso a nível da fundamentação de facto e, mais especificamente, da 

motivação e do exame crítico das provas, que têm lugar na 1.ª instância, com amplas 

possibilidades de cognição e investigação, actuando em registo de oralidade, imediação 

e concentração, o que não acontece na Relação. 

     Sobre a norma em equação, em caso de confirmação total do decidido, pronunciou-

se o acórdão do Tribunal Constitucional n.º 281/2005, de 25 de Maio de 2005, 

proferido no processo n.º 894/04, da 2.ª Secção, publicado in Diário da República, II 

Série, de 6 de Julho de 2005 e Acórdãos do Tribunal Constitucional (ATC), volume 62, 

pág. 505 – cfr. acórdão n.º 387/2005, de 13 de Julho, proferido no processo n.º 414/03-

2.ª, in  Diário da República, II Série, de 19 de Outubro de 2005, donde se extrai que não 

é exigível ao tribunal de recurso que tenha de «refazer e deixar expresso todo o processo 

de avaliação e de ponderação dos meios de prova levada a cabo pela decisão de 1.ª 

instância, cuja correcção apreciava».  

     Sobre este preceito, veja-se o comentário de Pereira Madeira no Código de 

Processo Penal Comentado, Almedina, 2014, págs. 1475/1483. 
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     A injunção do artigo 374.º, n.º 2, do Código de Processo Penal, nos tribunais de 

recurso 

       

     Como é sabido, a intervenção do tribunal de recurso em sede de matéria de facto não 

constitui um segundo julgamento, questão que se abordará com mais detalhe, neste 

segmento, mais à frente, a propósito da impugnação da matéria de facto, nos termos do 

artigo 412.º, n.º s 3 e 4, do CPP.  

     Como se pode ler no acórdão deste Supremo Tribunal de 13 de Novembro de 2002, 

in Sumários de Acórdãos do STJ, Gabinete de Assessoria (SASTJ), n.º 65, pág. 60, 

“aplicada aos tribunais de recurso, a norma do artigo 374.º, n.º 2, do CPP, não tem 

aplicação em toda a sua extensão, nomeadamente, não faz sentido a aplicação da parte 

final de tal preceito “exame crítico das provas que serviram para formar a convicção do 

tribunal”, quando referida a acórdão confirmatório proferido pelo Tribunal da Relação, 

ou quando referida a acórdão do STJ funcionando como tribunal de revista. 

     Se a Relação, reexaminando a matéria de facto, mantém a decisão da primeira 

instância, é suficiente que do respectivo acórdão passe a constar esse reexame e a 

conclusão de que, analisada a prova respectiva, não se descortinaram razões para 

exercer censura sobre o decidido”.  

     E conforme se colhe dos acórdãos de 14 de Janeiro de 2009, proferido no processo 

n.º 3183/08 e de 21 de Janeiro de 2009, proferido no processo n.º 4026/08, ambos desta 

3.ª Secção e do mesmo relator “Como este STJ vem decidindo, as exigências de 

fundamentação da sentença, prescritas no n.º 2 do artigo 374.º do CPP, não são 

directamente aplicáveis aos acórdãos proferidos pelos tribunais superiores, por via de 

recurso, mas tão só por força da aplicação correspondente do art. 379.º, ex vi art. 425.º, 

n.º 4, do CPP, razão pela qual aquelas decisões não são elaboradas nos precisos termos 

previstos para as sentenças proferidas em 1.ª instância, o que bem se percebe, visto que 

o seu objecto é a decisão recorrida e não directamente a apreciação do objecto do 

processo.  

     Os recursos não têm por finalidade a prolação de uma segunda ou nova decisão, 

antes e tão-só a sindicação da já proferida”.  
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     No mesmo sentido, podem ver-se os acórdãos de 13 de Fevereiro de 2008, proferido 

no processo n.º 4729/07; de 7 de Maio de 2008, processos n.ºs 294/08 e 1132/08; de 25 

de Junho de 2008, processo n.º 2046/07, como aqueles da 3.ª Secção, onde se aduz: “a 

fundamentação decisória da Relação é exercida sobre uma outra decisão que, por seu 

turno, já motivou a convicção; nesse sentido, não é uma fundamentação originária, mas 

uma fundamentação derivada, sendo-lhe lícito recorrer à fundamentação da decisão 

recorrida para justificar as suas próprias soluções”; de 10 de Setembro de 2008, 

proferido no processo n.º 2506/08; de 8 de Outubro de 2008, processo n.º 3068/08; de 

15 de Outubro de 2008, proferido no processo n.º 2864/08, em que interviemos como 

adjunto; de 22 de Outubro de 2008, processo n.º 215/08; de 27 de Maio de 2009, 

processo n.º 1511/05.7PBFAR.S1-3.ª; de 7 de Abril de 2010, processo n.º 

2792/05.1TDLSB.L1.S1; de 19 de Maio de 2010, processo n.º 459/05.0GAFLG.G1.S1; 

de 23 de Setembro de 2010, processo n.º 65/09.0JACBR.C1.S1, todos desta 3.ª Secção. 

     Como se diz no acórdão de 6 de Janeiro de 2011, proferido no processo n.º 

355/09.1JAAVR.C1.S1, da 5.ª Secção, em matéria de fundamentação da decisão, a 

posição hierárquica do tribunal recorrido que é um Tribunal da Relação (um tribunal de 

recurso, que tendo embora competência para conhecer de facto e de direito, exerce um 

poder de controle sobre a decisão recorrida numa óptica de reexame do decidido, com 

vista a detectar erros in judicando ou in procedendo, mas não a proceder a um segundo 

julgamento), tem reflexos que se traduzem em o artigo 374.º, n.º 2, do CPP, no que 

respeita ao exame crítico dos meios de prova, não poder ser directamente transposto 

para a fase de recursos, o que é evidente, por uma razão elementar: o tribunal de recurso 

não procede a um julgamento com subordinação aos princípios da imediação e da 

oralidade, não estabelecendo contacto directo com as provas produzidas, 

nomeadamente, com as provas pessoais, nem com os participantes do processo, salvo 

casos pontuais de renovação da prova; a fundamentação exigida quanto ao exame crítico 

da prova não pode, pois, ser do mesmo tipo da que se exige para a 1.ª instância. 

     O artigo 374.º só indirectamente é aplicável, através do artigo 379.º, mas com as 

devidas adaptações (correspondentemente), sendo que essas adaptações têm de levar em 

conta que os tribunais da relação, embora tenham competência em matéria de facto não 

apreciam directamente a prova produzida e não a apreciam nos mesmos termos da 1.ª 

instância, pelo que a fundamentação exigida para as suas decisões tem de estar em 



S. R. 
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 

2550 
 

consonância com a natureza do seu objecto, que é a reapreciação de uma outra decisão, 

no universo de questões levantadas pelo recurso. 

     Fundamentalmente, ao tribunal de recurso cabe verificar se a decisão recorrida 

fundamentou a sua opção em matéria de decisão de forma consistente, lógica e racional 

e de acordo com as regras da experiência comum, isto é, se tal opção decisória se mostra 

convincente do ponto de vista da lógica interna da explicitação da sua motivação, 

referindo criticamente os meios de prova decisivos para a formação da respectiva 

convicção, e se mostra consentânea com as máximas, os princípios e os ensinamentos 

da vida, segundo a experiência normal das coisas.   

     Como se extrai do acórdão de 13 de Janeiro de 2011, proferido no processo n.º 

316/07.5GBSTS.G2.S1, da 5.ª Secção, citando o acórdão de 10 de Dezembro de 2009, 

proferido no processo n.º 22/07.0GACUB.S1, da 3.ª Secção, a omissão de pronúncia, no 

âmbito da impugnação de decisão proferida sobre matéria de facto, só ocorre quando o 

Tribunal da Relação, em lugar de responder com precisão à interpelação feita pelo 

recorrente sobre factos considerados provados, em relação à prova produzida, se remete 

a uma enunciação genérica, sem qualquer correspondência com as questões concretas 

que lhe são colocadas, não tomando posição sobre os diversos pontos da materialidade 

considerada provada que são impugnados nem analisando a prova que, quanto a eles, foi 

produzida.  

     Segundo o acórdão de 7 de Fevereiro de 2013, proferido no processo n.º 

727/10.9GGSNT.L1.S1, da 5.ª Secção, os acórdãos proferidos pelos tribunais superiores 

em recurso não são elaborados nos precisos termos previstos para as sentenças 

proferidas em 1.ª instância, o que bem se percebe, visto que o seu objecto é a decisão 

recorrida e não directamente a apreciação do objecto do processo. (Sublinhado nosso). 

     Como se colhe do acórdão de 12 de Dezembro de 2013, proferido no processo n.º 

3/00.5TELSB.C1.S1, da 3.ª Secção, a norma do n.º 2 do artigo 374.º do CPP não tem 

aplicação em toda a sua extensão no âmbito do recurso em matéria de facto, 

nomeadamente, não faz sentido a aplicação da parte final deste preceito (exame crítico 

das provas que serviram para formar a livre convicção do tribunal), quando referida a 

acórdão confirmatório proferido pelo Tribunal da Relação ou quando referida a acórdão 

do STJ funcionando como tribunal de revista. 
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     Omissão de pronúncia – Nulidade 

 

     Constitui princípio geral do direito processual que o tribunal deve resolver todas as 

questões que as partes tenham submetido à sua apreciação, como decorre da primeira 

parte do n.º 2 do artigo 660.º do Código de Processo Civil (actualmente, artigo 608.º, 

mantendo-se inalterada a redacção do n.º 2 antigo), aplicável ex vi do artigo 4.º do 

Código de Processo Penal. 

     Omitindo o tribunal este dever de julgamento, quando o juiz/tribunal deixe de 

pronunciar-se sobre questões que devesse apreciar, a respectiva decisão é nula – artigo 

668.º, n.º 1, alínea d), do Código de Processo Civil [actualmente, artigo 615.º, 

mantendo a alínea d) a redacção da antiga alínea)] e artigo 379.º, n.º 1, alínea c), do 

Código de Processo Penal.     

     A omissão de pronúncia significa, na essência, ausência de posição ou de decisão do 

tribunal em caso ou sobre matérias em que a lei imponha que o juiz tome posição 

expressa sobre questões que lhe sejam submetidas, ou que o juiz oficiosamente deve 

apreciar. Por sua vez, o excesso de pronúncia significa que o tribunal conheceu de 

questão de que não lhe era lícito conhecer.  

     Neste sentido, o acórdão de 27 de Outubro de 2010, proferido no processo n.º 

70/07.0JBLSB.L1.S1, em que interviemos como adjunto.      

     O Supremo Tribunal de Justiça já se pronunciou pela verificação de nulidade de 

acórdão da Relação por omissão de pronúncia, nos termos do artigo 379.º, n.º 1, alínea 

c), aplicável por força do artigo 425.º, n.º 4, do Código de Processo Penal.  

     Assim, o acórdão de 17 de Maio de 2007, proferido no processo n.º 1397/07, da 5.ª 

Secção, publicado na CJSTJ 2007, tomo 2, pág. 197, elaborado antes, pois, da reforma 

de Setembro de 2007, que anulou a decisão recorrida, cujo sumário se passa a 

transcrever:  

     “Havendo impugnação da matéria de facto, o Tribunal da Relação tinha de proceder 

a uma efectiva reapreciação dos pontos da matéria de facto cuja sindicância foi pedida, 

através dos meios de prova transcritos, não bastando tecer comentários sobre princípios 

processuais ou baseados apenas na fundamentação da sentença recorrida.        
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     Se houver o entendimento de que os recorrentes não obedeceram completamente aos 

comandos previstos no art.º 412.º, n.º s 3 e 4, deverá o Tribunal da Relação mandar 

aperfeiçoar as conclusões, a fim de assegurar um segundo grau de recurso em matéria 

de facto. 

     Assim não tendo acontecido, está-se perante uma situação de omissão de pronúncia, 

que leva à anulação da decisão objecto de recurso”. 

     No acórdão de 11 de Outubro de 2007, proferido no processo n.º 3330/07-5.ª Secção, 

pode ler-se que a não apreciação da questão de facto devidamente suscitada constitui 

omissão de pronúncia.  

     Como referiu o acórdão de 9 de Janeiro de 2008, proferido no processo n.º 2075/07, 

da 3.ª Secção: “no recurso da matéria de facto pede-se ao tribunal superior uma 

intromissão no julgamento daquela matéria, situando-se a alienidade a ela numa postura 

de muito clara denegação do direito ao recurso nessa sede”, considerando por outro lado 

que uma adesão meramente formal aos fundamentos usados para alicerce da decisão 

recorrida corresponde ao inverso do percurso a seguir (na exigência da lei), concluindo 

pela omissão de pronúncia e consequente nulidade do acórdão da Relação.  

     Do mesmo relator, o acórdão de 5 de Março de 2008, proferido no processo n.º 

3259/08, onde se afirma: “Quando à Relação se pede o reexame da matéria de facto, 

reexame necessariamente segmentado, não da totalidade da matéria de facto, tal 

reponderação envolve um julgamento parcelar, de via reduzida, mas que não dispensa 

nem o exame, ou seja, a análise dos factos, nem a crítica, ou seja o mérito ou demérito 

dos vários meios de prova que alicerçam a convicção probatória posta em crise ex post à 

elaboração da sentença recorrida, nos termos do art. 374.º, n.º 2, do CPP, a razão porque 

uns são credíveis e outros não.  

     A reapreciação parcelar da matéria de facto, se não impõe uma avaliação global, 

também não se pode bastar com meras declarações e afirmações gerais quanto à 

razoabilidade do decidido na decisão recorrida, requerendo – sempre nos limites 

traçados pelo objecto do recurso – a reponderação especificada, um juízo autónomo, da 

força e compatibilidade probatória dos elementos que serviram de suporte à convicção 

em relação aos factos impugnados, considerando que uma adesão meramente formal aos 

fundamentos usados para alicerce da decisão recorrida é o inverso do percurso a seguir, 

invocando o acórdão do Tribunal Constitucional n.º 116/07, in Diário da República, II 
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Série, de 23 de Abril de 2007, que julgou inconstitucional o artigo 428.º do CPP, e 

convocando acórdão de 23 de Maio de 2007, proferido no processo n.º 1498/07. 

     Seguido de perto no acórdão de 14 de Maio de 2008, processo n.º 1139/08, da 3.ª 

Secção (e mesmo relator), mas versando recurso interposto ainda na vigência do 

anterior regime, decidindo pela omissão de pronúncia, e ainda do mesmo relator, o 

acórdão de 18 de Junho de 2008, proferido no processo n.º 1971/08. 

     No acórdão de 3 de Julho de 2008, processo n.º 1312/08, da 5.ª Secção, é afastada a 

omissão de pronúncia no caso de a decisão recorrida não se ficar por meras declarações 

genéricas; no mesmo sentido e do mesmo relator, o acórdão de 23 de Outubro de 2008, 

proferido no processo n.º 2869/08, onde se afirma: “O recurso em matéria de facto não 

se basta com meras declarações gerais quanto à razoabilidade do decidido no acórdão 

recorrido, requerendo sempre, nos limites traçados pelo objecto do recurso, a 

reponderação especificada, em juízo autónomo, da força e da compatibilidade 

probatória entre os factos impugnados e as provas que serviram de suporte à convicção. 

     E a não apreciação da questão de facto devidamente suscitada constitui omissão de 

pronúncia, com a consequente nulidade do acórdão, aqui citando o acórdão de 11 de 

Outubro de 2007, proferido pelo mesmo relator no processo n.º 3330/07. 

    Mas acrescenta: “Se a decisão recorrida contém declarações genéricas sobre as 

limitadas possibilidades de reexame da matéria de facto que lhe assistem na prática, mas 

não se fica por aí e aprecia igualmente os pontos impugnados pelo recorrente à luz da 

prova documentada, não há qualquer omissão de pronúncia.       

     O acórdão de 15 de Outubro de 2008, processo n.º 2894/08, da 3.ª Secção, foca a 

necessidade de reapreciação autónoma da decisão recorrida, citando igualmente o 

acórdão do TC n.º 116/07, julgando verificada nulidade por omissão de pronúncia.  

     Segundo o acórdão de 22 de Outubro de 2008, processo n.º 3066/08-3.ª Secção, é de 

rejeitar a interpretação que limita o recurso da matéria de facto à análise da 

“razoabilidade” da convicção de facto do tribunal colectivo e exclui uma autêntica 

reapreciação da matéria de facto, o que conduz a nulidade por omissão de pronúncia. 

     No acórdão de 5 de Novembro de 2008, processo n.º 2963/08-3.ª Secção, foi julgada 

verificada a nulidade por omissão de pronúncia, e do mesmo relator, o acórdão de 19 de 

Novembro de 2008, no processo n.º 3550/08, a exigir um novo e autónomo juízo em 

matéria de facto.  
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     No acórdão de 4 de Dezembro de 2008, processo n.º 1886/08, da 5.ª Secção, CJSTJ 

2008, tomo 3, pág. 247, foi julgado procedente o recurso no tocante à invocação da 

nulidade do acórdão recorrido por omissão de pronúncia relativamente à impugnação da 

matéria de facto. 

     No acórdão de 18 de Fevereiro de 2009, proferido no processo n.º 2879/08, por nós 

relatado, foi verificada a nulidade do acórdão da Relação de Évora, em caso de 

sodomização de menor, por omissão de pronúncia. 

     Na mesma data, o acórdão proferido no processo n.º 4128/08, desta Secção, por 

FALta de pronúncia sobre a mutabilidade ou imutabilidade do acervo factual delimitado 

no recurso, o acórdão recorrido é declarado nulo, nos termos do artigo 379.º, n.º 1, 

alínea c), do CPP, afirmando que ao Tribunal da Relação escapou no âmbito da 

impugnação, a apreciação da questão da aplicação do regime dos jovens delinquentes, 

não lhe dedicando qualquer reflexão.    

     No mesmo plano, o acórdão de 10 de Março de 2010, por nós proferido no processo 

n.º 112/08.2GACDV.L1.S1-3.ª, in CJSTJ 2010, tomo 1, pág. 212, de 25 de Março de 

2010, processo n.º 427/08-3.ª; de 14 Julho de 2010, processo n.º 149/07.9JELSB.E1.S1-

3.ª Secção. 

     Segundo o acórdão de 13 de Janeiro de 2011, proferido no processo n.º 

36/06.8GAPSR.L3.S1, da 3.ª Secção “É de anular o acórdão da Relação que, por falta 

de pronúncia, deixa de conhecer do que devia, impondo-se que se determine a fornecer 

um quadro factual lógico, que permita a compreensão do circunstancialismo que torna 

compreensível o cometimento de um crime. 

     No acórdão de 20 de Outubro de 2011, por nós proferido no processo n.º 

36/06.8GAPSR.L4.S4, foi anulado o acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, por 

inobservância do disposto no artigo 374.º, n.º 2, do CPP. 

 

 

     A omissão integradora de nulidade  

     

     A nulidade prevista na alínea d) do n.º 1 do artigo 668.º do Código de Processo Civil, 

fonte da alínea c) do n.º 1 do artigo 379.º do CPP, consiste apenas na falta de apreciação 
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de questões que o tribunal devesse apreciar, sendo irrelevante o não conhecimento das 

razões ou argumentos aduzidos pelas partes. 

     Nesse sentido, a doutrina e jurisprudência distinguem entre «questões» a decidir e 

«razões», «considerações», ou «argumentos», produzidos na defesa das teses em 

presença, formulação de juízos de valor alegados pela parte; a falta de apreciação das 

primeiras consubstancia a verificação da nulidade; o não conhecimento dos segundos, 

será irrelevante.  

     Neste exacto sentido se pronunciou a Revista dos Tribunais, a propósito da alínea d) 

do n.º 1 do artigo 668.º do Código de Processo Civil – RT, 61.º- 134; 68.º- 190; 77.º- 

147; 78.º- 172; 89.º- 456; 90.º- 219.  

     Na Doutrina, podem ver-se, a propósito, João de Castro Mendes, Manual de 

Processo Civil, Lisboa, 1963, Depositário Coimbra Editora, págs. 409 a 412, onde se lê: 

“Objecto da prova são factos. Não argumentos, razões, pontos ou questões de direito”; 

Jacinto Rodrigues Bastos, Notas ao Código de Processo Civil, 1970, volume III, pág. 

247; José Alberto dos Reis, Código de Processo Civil Anotado, volume 5.º, págs. 137 e 

143; Revista de Legislação e Jurisprudência (RLJ), Ano 84.º, pág. 137, Ano 93.º, pág. 

9; Miguel Teixeira de Sousa, Estudos sobre o Novo Processo Civil, 2.ª edição, Lex, 

Lisboa, 1997, págs. 219/221. 

     Em Abílio Neto, Código de Processo Civil Anotado, 5.ª edição, págs. 501 e ss., e 9.ª 

edição, págs. 515 e ss., pode ler-se: 

     “A omissão de pronúncia, causa de nulidade da sentença, consiste no facto de o juiz 

ter deixado de proferir decisão sobre questão de que devia conhecer. Assim, não há 

relação directa entre fundamentos ou razões de que as partes se socorrem e omissão de 

pronúncia.  

     A doutrina e a jurisprudência estão de acordo que ela não ocorre só porque o juiz 

deixou de apreciar qualquer consideração produzida pela parte. (…)  

     É constante a jurisprudência no sentido de que o tribunal não julga divergências 

teóricas sobre teses jurídicas”. 

     Para Paulo Cunha, Processo Comum de Declaração, II, págs. 356 e ss., se o juiz, 

em vez de julgar, se abstém de proferir decisão a respeito de determinado ponto, a 

omissão de decisão não constitui vício de conteúdo da sentença, um vício substancial, 
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antes incide apenas na actividade da elaboração da sentença, sendo portanto, um vício 

formal. 

     Sobre este ponto, opina recentemente, António Fernando Oliveira Mendes, no 

Código de Processo Penal Comentado, Almedina, 2014, pág. 1182, dizendo: “A falta 

de pronúncia que determina a nulidade da sentença incide, pois, sobre as questões e não 

sobre os motivos ou argumentos invocados pelos sujeitos processuais, ou seja, a 

omissão resulta da falta de pronúncia sobre as questões que cabe ao tribunal conhecer e 

não da falta de pronúncia sobre os motivos ou as razões que os sujeitos processuais 

alegam em sustentação das questões que submetem à apreciação do tribunal, 

entendendo-se por questão o dissídio ou problema concreto a decidir e não os simples 

argumentos, razões, opiniões ou doutrinas expendidos pela parte em defesa da sua 

pretensão. 

      

     Na jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça, podem ver-se, em tempos 

mais recuados, os acórdãos de 13-02-1959, proferido no processo n.º 57.341, BMJ n.º 

84, pág. 416; de 02-02-1960, BMJ n.º 94, pág. 305; de 13-03-1962, BMJ n.º 115, pág. 

282; de 13-01-1967, BMJ n.º 163, pág. 313; de 13-05-1969, BMJ n.º 187, pág. 79; de 

02-07-1974, processo n.º 64.863, BMJ n.º 239, pág. 168 [a nulidade da 1.ª parte da 

alínea d) do n.º 1 do art. 668.º do CPC (aplicável à 2.ª instância por força do disposto na 

1.ª parte do n.º 1 do art. 716.º) só se verifica quando o juiz deixe de se pronunciar sobre 

alguma questão que devesse apreciar e não sobre algum argumento produzido pelas 

partes]; de 06-01-1977, BMJ n.º 263, pág. 187; de 26-04-1984, BMJ n.º 336, pág. 406; 

de 30-10-1987, BMJ n.º 370, 471; de 16-03-1989, BMJ n.º 385, pág. 552; de 27-07-

1990, BMJ n.º 399, pág. 460; de 03-10-1990, BMJ n.º 400, pág. 567; de 02-02-1993, 

recurso cível n.º 82 330, no caso reconhecendo nulidade por omissão de pronúncia em 

revisão de sentença estrangeira, in CJSTJ 1993, tomo 1, pág. 108. 

 

     Conforme estabelece o artigo 379.º, n.º 1, alínea c), primeira parte, do Código de 

Processo Penal (alínea introduzida, bem como o n.º 2, pela Lei n.º 59/98, de 25 de 

Agosto, entrada em vigor em 1 de Janeiro de 1999, correspondendo aquela a uma 

transposição do dispositivo do artigo 668.º, n.º 1, alínea d), do Código de Processo 

Civil), é nula a sentença “quando o tribunal deixe de pronunciar-se sobre questões que 
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devesse apreciar ou conheça de questões de que não podia tomar conhecimento”, sendo 

tal disposição correspondentemente aplicável aos acórdãos proferidos em recurso, por 

força do n.º 4 do artigo 425.º do mesmo diploma.   

     A omissão de pronúncia significa, fundamentalmente, a ausência de posição ou de 

decisão do tribunal sobre matérias em que a lei imponha que o juiz tome posição 

expressa. 

     Tais questões são aquelas que os sujeitos processuais interessados submetem à 

apreciação do tribunal (então, artigo 660.º, n.º 2, do Código de Processo Civil, hoje, 

artigo 608.º) e as que sejam de conhecimento oficioso, de que o tribunal deva conhecer, 

independentemente de alegação e do conteúdo concreto da questão controvertida, quer 

digam respeito à relação material, quer à relação processual.   

 

     Como uniformemente tem sido entendido neste Supremo Tribunal de Justiça, a 

omissão de pronúncia só se verifica quando o juiz deixa de se pronunciar sobre 

questões que lhe foram submetidas pelas partes e que como tal tem de abordar e 

resolver, ou de que deve conhecer oficiosamente, entendendo-se por questões os 

dissídios ou problemas concretos a decidir e não as razões, no sentido de simples 

argumentos, opiniões, motivos, ou doutrinas expendidos pelos interessados na 

apresentação das respectivas posições, na defesa das teses em presença.  

     A pronúncia cuja omissão determina a consequência prevista no artigo 379.º, n.º 1, 

alínea c), do Código de Processo Penal – a nulidade da sentença – deve incidir sobre 

problemas, os concretos problemas, as questões específicas sobre que é chamado a 

pronunciar-se o tribunal (o thema decidendum), e não sobre motivos ou argumentos; é 

referida ao concreto objecto que é submetido à cognição do tribunal e não aos motivos 

ou razões alegadas.  

     Como de forma clara, dizia o acórdão do STJ de 11 de Novembro de 1987, proferido 

no processo n.º 38.920, in BMJ n.º 371, pág. 374, há que distinguir: uma coisa é uma 

«questão» sobre a qual o Tribunal tem de se pronunciar, nos termos do artigo 660.º, n.º 

2, do CPC, outra é uma «razão», ou um «argumento» para se decidir de outro modo o 

problema. 

     Neste sentido, podem ver-se os acórdãos de 01-06-1971, BMJ n.º 208, pág. 126; de 

22-03-1979, BMJ n.º 285, pág. 254; de 10-07-1979, BMJ n.º 289, pág. 235; de 11-01-
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2000, proferido no processo n.º 1089/99, BMJ n.º 493, pág. 385 (firmado em sede de 

propriedade horizontal, onde se afirma que “a omissão de pronúncia, nos termos dos 

artigos 668.º, n.º 1, alínea d), e 716.º, n.º 1, do Código de Processo Civil, só existe se o 

Tribunal não resolver todas as questões que deva apreciar, sendo que essas questões não 

se confundem com os argumentos, as razões ou os pressupostos em que as partes 

fundam as suas posições na controvérsia”; na síntese do acórdão de 19-06-2002, 

processo n.º 1450/01: “a nulidade da alínea c) do n.º 1 do art. 379.º do CPP não resulta 

da omissão de conhecimento das razões, mas sim de questões”; de 30-11-2005, 

processo n.º 2237/05; de 21-12-2005, processo n.º 4642/02; de 11-01-2006, processo 

3013/04-3.ª, onde se afirma que a respeito de omissão de pronúncia interessa ter 

presente que “não há omissão de pronúncia quando o tribunal conhece da questão que 

lhe é colocada, mesmo que não aprecie todos os argumentos apresentados, como 

impressivamente resulta da alínea c) do n.º 1 do art. 379.º do CPP, ao declarar a 

nulidade da sentença quando o tribunal deixe de pronunciar-se sobre questão que 

devesse apreciar”; de 27-04-2006, processo n.º 1287/06; de 25-06-2006, processo n.º 

1389/5.ª; de 25-10-2006, processo n.º 2170/06-3.ª; de 08-11-2006, processo n.º 967/06-

3.ª (com citação de Rodrigues Bastos, Notas …); de 20-12-2006, processo n.º 3379/06-3.ª; de 

25-01-2007, processo n.º 3943/06-5.ª; de 23-05-2007, processo n.º 1405/07-3.ª; de 17-1-

2008, processo n.º 607/07-5.ª; de 06-03-2008, processo n.º 4634/07-5.ª; de 26-03-2008, 

processo n.º 820/08-3.ª; de 07-05-2008, processo n.º 1132/08-3.ª; de 03-07-2008, 

processo n.º 1312/08-5.ª; de 16-09-2008, processo n.º 2491/08-3.ª; de 25-09-2008, 

processo n.º 1881/08-5.ª; de 08-10-2008, processo n.º 3068/08-3.ª; de 15-10-2008, 

processo n.º 2864/08-3.ª; de 23-10-2008, processo n.º 2869/08-5.ª; de 19-11-2008, 

processo n.º 3776/08-3.ª; de 11-12-2008, processo n.º 3850/08; de 08-01-2009, processo 

n.º 3861/08-5.ª; de 21-01-2009, processo n.º 111/09-3.ª; de 18-02-2009, processo n.º 

4128/08-3.ª; de 12-03-2009, processo n.º 3781/08-3.ª; de 14-05-2009, processo n.º 

96/09; de 27-05-2009, processo n.º 484/09-3.ª; de 25-06-2009, processo n.º 

5/05.5PBOLH.S1-3.ª; de 1-10-2009, processo n.º 313/03.0JABRG.S1-5.ª; de 21-10-

2009, processo n.º 192/08.0GDLRS.L1.S1-3.ª; de 10-12-2009, processo n.º 

22/07.0GACUB.E1.S1-3.ª; de 20-10-2010, processo n.º 845/09.6JDLSB.S1-3.ª; de 27-

04-2011, processo n.º 20/10.7SSLSB.S1; de 13-07-2011, processo n.º 

127/09.3PCPRT.P1.S1-3.ª; de 15-12-2011, processo n.º 17/09.0TELSB.L1.S1-3.ª; de 9-
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02-2012, processo n.º 131/11.1YFLSB-3.ª, em caso de foro especial, em processo 

respeitante a magistrado do Ministério Público; de 12-07-2012, processo n.º 

350/98.4TAOLH.E1.S1-3.ª; de 24-10-2012, processo n.º 2965/06.0TBLLE.E1.S1-3.ª; 

de 18-04-2013, processo n.º 180/05.9JACBR.C1.S1-5.ª; de 11-07-2013, processo n.º 

631/06.5TAEPS.G1.S1-5.ª. 

 

 

      Do princípio da livre apreciação da prova   

 

 

      A actividade probatória consiste na produção, exame e ponderação dos elementos 

legalmente possíveis a habilitarem o julgador a formar a sua convicção sobre a 

existência ou não de concreta e determinada situação de facto. 

      Em processo penal, a regra é a de livre apreciação da prova, como decorre do 

estatuído no artigo 127.º do Código de Processo Penal – normativo integrado no Livro 

III - Da Prova - Título I - Disposições gerais – onde se dispõe que “Salvo quando a lei 

dispuser diferentemente, a prova é apreciada segundo as regras da experiência e a livre 

convicção da entidade competente”. 

     No Código de Processo Penal de 1929 não havia disposição correspondente, 

aplicando-se subsidiariamente as disposições do Código de Processo Civil, 

nomeadamente o seu artigo 655.º. 

     A introdução de uma norma sobre livre apreciação da prova não vinculativa no 

Código de Processo Penal obedeceu mais ao intuito de autonomizar o CPP em relação 

ao CPC do que ao de introduzir qualquer alteração significativa – que não existe – em 

relação ao regime de livre apreciação da prova não vinculativa do artigo 655.º do CPC.   

 

     À data da entrada em vigor do novo Código de Processo Penal, inicialmente prevista 

para 1 de Junho de 1987, conforme proclamação do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 78/87, 

de 17 de Dezembro, diferida para 1 de Janeiro de 1988, conforme artigo único da Lei n.º 

17/87, de 1 de Junho, estava em vigor, no âmbito do processo civil, o Código de 

Processo Civil, na versão de 1961, com as subsequentes alterações.  



S. R. 
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 

2560 
 

     Consagrando o princípio da livre apreciação ou avaliação da prova, que tinha por 

excepções a prova legal e a prova necessária, estabelecia o artigo 655.º, então sob a 

epígrafe “Liberdade de julgamento”: 

     1 - O tribunal colectivo aprecia livremente as provas e responde segundo a convicção 

que tenha formado acerca de cada facto quesitado. 

     2 - Mas quando a lei exija, para a existência ou prova do facto jurídico, qualquer 

formalidade especial, não pode esta ser dispensada.  

 

     Como em Novembro de 1961, dizia José Adriano Vaz Serra, em Provas (Direito 

probatório material), publicado no Boletim do Ministério da Justiça (BMJ) n.º 110, pág. 

173, a apreciação da prova consiste na valoração do resultado da prova, para o que tem 

de ser julgada a segurança do meio de prova (v. g., credibilidade das testemunhas), e 

verificado, além disso, se o resultado da prova confirma a alegação carecida de prova. 

     O poder de livre apreciação do juiz pode exercer-se no que se refere à 

admissibilidade dos meios de prova propostos pelas partes e no que respeita, uma vez 

produzidas as provas, à determinação do seu valor probatório. Mas, salvas as excepções 

legais, o juiz não pode recusar meios de prova que as partes pretendam produzir.  

      

     Sobre prova livre, no domínio do Código de Processo Civil de 1939, veja-se José 

Alberto dos Reis, em Código de Processo Civil Anotado, 4.ª edição, reimpressão, III, 

págs. 243/8. 

 

     Com a reforma do processo civil de 1995/1996 (operada pelo Decreto-Lei n.º 329-

A/95, de 12 de Dezembro e pelo Decreto-Lei n.º 180/96, de 25 de Setembro) foi 

alterado o n.º 1 do artigo 655.º, que passou a dispor: 

     1 - O tribunal colectivo aprecia livremente as provas, decidindo os juízes segundo a 

sua prudente convicção acerca de cada facto. 

 

     José Adriano Vaz Serra, no já citado Provas (Direito probatório material), in BMJ 

n.º 110, págs. 61 a 256, a págs. 82, afirmava, como se disse, em finais de 1961, que “As 

provas não têm forçosamente que criar no espírito do juiz uma absoluta certeza acerca 

dos factos a provar, certeza essa que seria impossível ou geralmente impossível: o que 
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elas devem é determinar um grau de probabilidade tão elevado que baste para as 

necessidades da vida”. 

    A págs. 81/2, dizia: “Acontecendo muitas vezes não ser possível produzir uma prova 

segura ou plena dos factos, a lei permite presunções simples, naturais, de homem, de 

facto, judiciais ou de experiência (por todas estas palavras são conhecidas), que são 

aquelas que não são estabelecidas na lei, baseando-se apenas na experiência da vida, as 

quais são livremente apreciadas pelo juiz (Código Civil, art.º 2519.º), pelo que a sua 

força pode ser afastada por contraprova. Está aí admitida a prova de primeira aparência, 

que é, afinal, a derivada do curso normal das coisas ou da experiência da vida, e sem a 

qual não seria por vezes possível fazer a prova dos factos”. 

    A págs. 75/6 referia ainda o mesmo Autor, que podem também ser objecto de prova 

as regras de experiência (juízos que se obtêm com base na experiência geral da vida ou 

com base em conhecimentos especiais), que servem para delas se extraírem conclusões 

de facto ou para facilitar a subsunção jurídica.    

    E a págs. 71, quanto ao princípio da livre apreciação judicial das provas, afirmava 

que o mesmo quer dizer que o juiz pode apreciar livremente as provas, quer no que toca 

à sua admissibilidade, quer no que respeita ao seu valor probatório, estando expresso 

nos artigos 655.º-1, 543.º, 566.º, 582.º, 619.º, 625.º e 791.º do então Código de Processo 

Civil: o tribunal colectivo e o juiz singular julgam segundo a sua convicção, formada 

sobre a livre apreciação das provas, de modo a chegarem à decisão que lhes parecer 

justa.  

      

     Por seu turno, Manuel de Cavaleiro Ferreira, Curso de Processo Penal, Edição 

dos Serviços Sociais da Universidade de Lisboa, 1970, volume II, pág. 316, a propósito 

de apreciação da prova, dizia: o resultado da prova é fixado pelo julgador, segundo a 

sua «livre convicção» (à data artigo 655.º CPC), a qual naturalmente se baseia na livre 

apreciação das provas. O princípio da livre apreciação tem origem no direito romano, 

mas a sua proclamação moderna em processo penal reconduz-se directamente a uma 

consciente reacção contra o sistema das provas legais, com a predeterminação legal do 

valor das provas, prendendo a decisão judicial em matéria de facto a regras fixas, 

conduzindo por vezes a resultados contraditórios com a consciência individual e a 

convicção do julgador. 
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     Por esse tempo, Eduardo Correia, nas Lições proferidas na Faculdade Internacional 

para o Ensino do Direito Comparado em Estrasburgo na Páscoa de 1966, Les preuves 

en droit pénal portugais, publicada na Revista de Direito e Estudos Sociais, Ano XIV - 

1967, págs. 26/7, assinalava como grande conquista do processo penal moderno o 

sistema ou o princípio da livre convicção, opondo-se ao sistema da prova legal, da força 

probatória tarifada dos meios de prova utilizados.   

      

    Volvendo a Manuel de Cavaleiro Ferreira, ob. cit., pág. 317, dizia o Professor que 

“o desaparecimento das restrições à livre convicção não acarreta uma faculdade 

arbitrária de decidir. A convicção, por livre, não deixa de ser fundamentada. 

    A livre convicção é um meio de descoberta de verdade, não uma afirmação 

infundamentada da verdade, é uma conclusão livre, porque subordinada à razão e à 

lógica, e não limitada por prescrições formais exteriores. A apreciação livre das provas 

é um conceito de direito. O julgador em vez de se encontrar ligado por normas 

prefixadas e abstractas sobre a apreciação da prova, tem apenas de se subordinar à 

lógica, à psicologia e às máximas da experiência.  

    Como refere a págs. 319 “As normas de experiência são definições ou juízos 

hipotéticos de conteúdo genérico, independentes do caso concreto sub judice, assentes 

na experiência comum, e por isso independentes dos casos individuais em cuja 

observação se alicerçam, mas para além das quais têm validade”.   

      

    Figueiredo Dias, Direito Processual Penal, 1.ª edição de 1974, Reimpressão, 

Coimbra Editora, 2004, escrevendo em época em que no direito processual penal 

português (recorde-se que vigorava então o CPP de 1929) FALtava um texto expresso, 

onde correcta e inteiramente se plasmasse o princípio da livre apreciação da prova, 

afirmava que nem por isso (sublinhado nosso) deixava ele de ser indiscutível em face, quer 

de textos legais donde implicitamente se retirava (como era, p. ex. o caso do art. 469.º 

do CPP na redacção anterior ao DL n.º 20 147, de 1-8-1931, que aliás foi modificada 

unicamente por se entender alterar a matéria dos recursos), quer de outros que 

expressamente introduzem limitações ou excepções ao princípio, quer da ausência geral 



S. R. 
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 

2563 
 

de critérios legais de fixação ou hierarquização do valor dos meios de prova, quer 

finalmente do próprio artigo 655.º do CPC.    

     Debruçando-se sobre o que significava, exactamente, livre apreciação da prova, 

valoração da prova, segundo a livre convicção do juiz, afirma que, negativamente, 

significava ausência de critérios legais predeterminantes do valor a atribuir à prova. 

     Quanto ao significado positivo, diz, a págs. 202/3, que “o princípio não pode de 

modo algum querer apontar para uma apreciação imotivável e incontrolável – e portanto 

arbitrária – da prova produzida. Se a apreciação da prova é, na verdade, discricionária, 

tem evidentemente esta discricionariedade os seus limites que não podem ser 

licitamente ultrapassados: a liberdade da apreciação da prova é, no fundo, uma 

liberdade de acordo com um dever – o dever de perseguir a chamada «verdade 

material» – de tal sorte que a apreciação há-de ser, em concreto, recondutível a critérios 

objectivos e, portanto, em geral susceptível de motivação e de controlo”.  

     Mais à frente, a págs. 204/5, lê-se: Se a verdade que se procura é uma verdade 

prático-jurídica, e se, por outro lado, uma das funções primaciais de toda a sentença 

(máxime da penal) é a de convencer os interessados do bom fundamento da decisão, a 

convicção do juiz há-de ser, é certo, uma convicção pessoal – até porque nela 

desempenha um papel de relevo não só a actividade puramente cognitiva mas também 

elementos racionalmente não explicáveis (v.g. a credibilidade que se concede a um certo 

meio de prova) e mesmo puramente emocionais – mas em todo o caso, também ela uma 

convicção objectivável e motivável, portanto capaz de impor-se aos outros.  

     Uma tal convicção existirá quando e só quando — parece-nos este um critério 

prático adequado, de que se tem servido com êxito a jurisprudência anglo-americana — 

o tribunal tenha logrado convencer-se da verdade dos factos para além de toda a dúvida 

razoável (49); reporta (49) KENNY-TURNER 518: «not, be it noted, of every doubt, but only 

of a doubt for which reasons can be given». 

     Não se tratará pois, na «convicção», de uma mera opção «voluntarista» pela certeza 

de um facto e contra a dúvida, ou operada em virtude da alta verosimilhança ou 

probabilidade do facto, mas sim de um processo que só se completará quando o 

tribunal, por uma via racionalizável ao menos a posteriori, tenha logrado afastar 

qualquer dúvida para a qual pudessem ser dadas razões, por pouco verosímil ou 

provável que ela se apresentasse”. 
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    Pode ver-se a evolução do princípio da livre apreciação da prova em Germano 

Marques da Silva, Curso de Processo Penal, II, 2.ª edição, Revista e actualizada, 

Editorial Verbo, 1999, págs. 122 a 127, com a passagem do antigo sistema da prova 

legal que comportava a pré-fixação pelo legislador do valor de cada um dos meios de 

prova, contrapondo-se o sistema da livre convicção, também designado por sistema da 

íntima convicção e de prova moral, nascido da Revolução Francesa e em grande parte 

determinado pela incompatibilidade do sistema de provas legais com a instituição do 

júri. 

    Numa primeira fase foi entendido que era de considerar a matéria de facto como 

definitivamente fixada pelas instâncias, sendo insusceptível de recurso, o que veio a ser 

contrariado a partir de 1931, com o Decreto n.º 20 147, de 1 de Agosto de 1931, por 

parte da doutrina que se insurgiu contra tal posição, por entender que a matéria relativa 

às regras de apreciação da prova era matéria de direito e, por isso, susceptível de 

recurso (quanto a este aspecto, ver noutro local a evolução da questão, a propósito da interpretação do 

artigo 665.º do CPP de 1929, maxime, no Acórdão de Fixação de Jurisprudência n.º 3/2012).   

    Citando A. Castanheira Neves, Sumários de Processo Criminal (1967-1968), pp. 48 

ss., afirma o Autor: “O princípio da livre apreciação da prova traduz uma terceira fase 

da evolução histórica dos sistemas jurídicos da prova criminal, fase em que passou a ser 

objectivo fundamental a da verdade histórica – impondo-se ao juiz, no fundo, a mesma 

atitude e intenção do investigador histórico – e foi possível vencer o puro judidismo 

formal na actividade e juízo probatórios e abri-los aos imprescindíveis contributos dos 

conhecimentos psicológicos, sociológicos e científicos da mais variada espécie”.    

    Prossegue, dizendo: “O actual sistema da livre convicção não deve definir-se 

negativamente, isto é, como desaparecimento das regras legais de apreciação das 

provas, pois não consiste na afirmação do arbítrio, sendo, antes, a apreciação da prova 

também vinculada aos princípios em que se consubstancia o direito probatório. (Aqui 

convocando Cavaleiro de Ferreira, Curso de Processo Penal, 1.º (1986), p. 211). 

    Focalizando a liberdade de valoração da prova refere, citando de novo Castanheira 

Neves, ob. cit., pág. 50, afirma que “a liberdade que aqui importa é a liberdade para a 

objectividade, aquela que se concede e que se assume em ordem a fazer triunfar a 
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verdade objectiva, isto é, uma verdade que transcende a pura subjectividade e que se 

comunique e imponha aos outros”. 

    E citando Figueiredo Dias, Direito Processual Penal, I, pág. 203, afirma: “Isto 

significa, por um lado, que a exigência de objectividade é ela própria um princípio de 

direito, ainda no domínio da convicção probatória, e implica, por outro lado, que essa 

convicção só será válida se for fundamentada, já que de outro modo não poderá ser 

objectiva”. 

    Prossegue a págs. 126 “A livre valoração da prova não deve, pois, ser entendida 

como uma operação puramente subjectiva pela qual se chega a uma conclusão 

unicamente por meio de impressões ou conjecturas de difícil ou impossível 

objectivação, mas valoração racional e crítica, de acordo com as regras comuns da 

lógica, da razão, das máximas da experiência e dos conhecimentos científicos, que 

permita objectivar a apreciação, requisito necessário para uma efectiva motivação da 

decisão”. 

    E a págs. 126, finaliza assim: “Com a exigência de objectivação da livre convicção 

poderia pensar-se nada restar já à liberdade do julgador, mas não é assim. A convicção 

do julgador há-de ser sempre uma convicção pessoal, mas há-de ser sempre «uma 

convicção objectivável e motivável, portanto capaz de impor-se aos outros», aqui, 

citando de novo, Figueiredo Dias, ob. cit., agora pág. 205. (O sublinhado é evidentemente 

nosso).    

    A págs. 126/7, expende ainda Germano Marques da Silva: “O juízo sobre a valoração 

da prova tem diferentes níveis. 

     Num primeiro aspecto trata-se da credibilidade que merecem ao tribunal os meios de 

prova e depende substancialmente da imediação e aqui intervêm elementos não 

racionalmente explicáveis (v.g., a credibilidade que se concede a um certo meio de 

prova). 

   Num segundo nível, referente à valoração da prova intervêm as deduções e induções 

que o julgador realiza a partir dos factos probatórios, e agora já, as inferências não 

dependem substancialmente da imediação, mas hão-de basear-se na correcção do 

raciocínio, que há-de basear-se nas regras da lógica, princípios da experiência e 

conhecimentos científicos, tudo se podendo englobar na expressão regras da 

experiência.”, aqui citando F. Gómes de Liaño, La Prueba en el Processo Penal, p. 184.    
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    O mesmo Autor, em Registo da Prova em Processo Penal, estudo inserido na 

colectânea Estudos em homenagem a Cunha Rodrigues, Coimbra Editora, Novembro de 

2001, após mencionar os aspectos focados, afirma, a págs. 803/4, que “o registo da 

prova nada tem a ver com o princípio da livre apreciação ou da prova moral, pois a 

prova continuará a ser apreciada segundo as regras da experiência e a livre convicção do 

julgador, nos termos dispostos pelo art. 127.º do CPP, fique ou não documentada nos 

autos e seja qual for a forma de documentação. 

    A liberdade de apreciação da prova é apenas um dos aspectos do direito probatório”. 

 

    Paulo Saragoça da Mata, A livre apreciação da prova e o dever de fundamentação, 

in Jornadas de Direito Processual Penal e Direitos Fundamentais, as quais tiveram lugar 

em Novembro de 2003, publicação da Almedina, Junho 2004, págs. 221 a 279, refere 

na pág. 251, a íntima conexão existente entre o princípio da livre apreciação da prova, 

o princípio da presunção de inocência, o dever de fundamentação das sentenças, o 

direito ao recurso, e o direito à tutela efectiva, sendo certo que todos estes 

relacionamentos são inequivocamente multidireccionais, especialmente o 

relacionamento que se estabelece entre o princípio da livre apreciação da prova e o 

direito ao recurso.   

     Mais à frente, na pág. 254, afirma: “a liberdade concedida ao julgador não visa criar 

um poder arbitrário e incontrolável, mas antes um poder que na sua essência, estrutura 

e exercício se terá de configurar como um dever, justificado e comunicacional. Para que 

o exercício da judicatura penal seja justificado e comunicacional, ponto é que todo o 

caminho da prova, desde a sua admissão ou decisão de recolha até à sua valoração, seja 

susceptível de auto-controlo por parte do julgador e de controlo por parte da 

comunidade, incluindo dos próprios sujeitos prejudicados com a actividade instrutória 

em questão”. 

    Depois de anotar a inultrapassável relação, essencial e estrutural, entre a livre 

apreciação da prova e o dever de fundamentação das decisões penais, afirma que um 

bem estruturado e bem delimitado dever de fundamentação das decisões penais é o 

único mecanismo que garante a constitucionalidade do princípio da livre apreciação da 

prova. (pág. 255). 
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    E a págs. 258 pode ler-se: “A livre apreciação da prova constitui mais um dever do 

julgador do que um poder, impondo-se-lhe axiologicamente como uma verdadeira 

obrigação no exercício delegado do poder soberano de aplicar a Justiça, traduzindo-se 

por isso na possibilidade de formar uma convicção pessoal de verdade dos factos, 

convicção essa ainda assim racional, assente em regras de lógica e experiência, 

objectiva e comunicacional.”. 

 

    Sobre o princípio da livre apreciação da prova, evolução e relacionação com o dever 

de fundamentação, veja-se Rosa Vieira Neves, A livre apreciação da prova e a 

obrigação de fundamentação da convicção (na decisão final penal), trabalho 

correspondente a dissertação apresentada para obtenção do grau de Mestre em Ciências 

Jurídico-Criminais, pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, discutida 

em 5 Fevereiro de 2010, Coimbra Editora, Maio 2011. 

   

    Como salienta Santos Cabral, no Código de Processo Penal Comentado, Almedina, 

2014, pág. 464: “A livre apreciação da prova não pode ser entendida como uma 

operação puramente subjectiva, emocional e portanto imotivável. Há-de traduzir-se em 

valoração racional e crítica, de acordo com as regras comuns da lógica, da razão, das 

máximas da experiência e dos conhecimentos científicos, que permitam ao julgador 

objectivar a apreciação dos factos, requisito necessário para uma efectiva motivação da 

decisão.   

    A importância da aplicação do princípio da livre apreciação da prova transcende o 

encadear lógico fundamentador da decisão, reflectindo-se em vertentes diversas co,mo a 

conexão existente entre o princípio da livre apreciação da prova; o princípio da 

presunção de inocência; o dever de fundamentação das sentenças; o direito ao recurso, e 

o direito à tutela efectiva”. 

 

 

    O princípio da livre apreciação da prova não viola a Constituição da República 

Portuguesa, antes a concretiza. 
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    Como considerou o acórdão do Tribunal Constitucional n.º 1165/96, de 19 de 

Novembro de 1996, processo n.º 142/96 - 1.ª Secção, publicado no Diário da República, 

II Série, n.º 31, de 6 de Fevereiro de 1997, pág. 1569, e BMJ n.º 461, pág. 93 “A regra 

da livre apreciação da prova em processo penal não se confunde com apreciação 

arbitrária, discricionária ou caprichosa da prova, de todo em todo imotivável. O 

julgador, ao apreciar livremente a prova, ao procurar através dela atingir a verdade 

material, deve observância a regras de experiência comum utilizando como método de 

avaliação e aquisição do conhecimento critérios objectivos, genericamente susceptíveis 

de motivação e controlo”. 

    Na fundamentação pode ler-se: “A livre apreciação da prova não pode ser entendida 

como uma operação puramente subjectiva, emocional e portanto imotivável. Há-de 

traduzir-se em valoração racional e crítica, de acordo com as regras comuns da lógica, 

da razão, das máximas da experiência e dos conhecimentos científicos, que permita ao 

julgador objectivar a apreciação dos factos, requisito necessário para uma efectiva 

motivação da decisão”. 

    Com a prescrição do artigo 374.º, n.º 2, do Código de Processo Penal, no que toca à 

fundamentação da sentença, “exige-se claramente não só a motivação e o controlo da 

prova – podendo embora discutir-se qual o grau e a dimensão em que estes se traduzem 

– como também se acentua o carácter racional que esta há-de revestir”. 

    “A consequência mais relevante da aceitação destes limites, no caso de serem eles 

infringidos, será o recurso para o Supremo Tribunal de Justiça, com base no fundamento 

a que se reporta o artigo 410.º do mesmo diploma.   

    Como bem assinala Marques Ferreira, Jornadas de Direito Processual Penal, 

Coimbra, 1988, págs. 227 e segs., «a mais importante inovação introduzida pelo Código 

nesta matéria [a da livre apreciação da prova] consiste, precisamente, na consagração de 

um sistema que obriga a uma correcta fundamentação fáctica das decisões que 

conheçam a final do objecto do processo de modo a permitir-se um efectivo controlo da 

sua motivação»”. 

    Conclui assim que a norma sob sindicância não sofre de qualquer vício de 

inconstitucionalidade.  

    Este acórdão seguiu de muito perto os ensinamentos de Figueiredo Dias em Direito 

Processual Penal, Coimbra Editora, 1974, págs. 199 e ss., e foi reiterada a sua doutrina 
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no acórdão do Tribunal Constitucional n.º 464/97, de 1 de Julho de 1997, proferido 

no processo n.º 102/96-1.ª Secção, publicado no Diário da República, II Série, de 12 de 

Janeiro de 1998. 

    O acórdão de 19 de Novembro de 1996 foi citado nos acórdãos do STJ de 25 de 

Fevereiro de 1999, processo n.º 1458/98, in BMJ n.º 484, pág. 288, e mais tarde no 

acórdão de 6 de Abril de 2000, processo n.º 71/2000, in BMJ n.º 496, pág. 169.      

    No sentido de a norma – artigo 127.º do CPP – não padecer de 

inconstitucionalidade, fazendo aproximação aos vícios do artigo 410.º do CPP, pode 

ver-se o acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, de 20 de Janeiro de 1998, proferido 

no processo n.º 1087/97, in BMJ n.º 473, pág. 91.     

    Aí pode ler-se: “Este normativo não outorga ao juiz um poder arbitrário; confere-lhe 

uma margem de discricionariedade no dever de perseguir a chamada «verdade 

material», verdade prático-jurídica (cfr. Figueiredo Dias, Direito Processual Penal, I, 

pág. 203), segundo critérios objectivos e susceptíveis de motivação racional, de tal 

modo que o princípio da livre apreciação da prova consignado naquele artigo não pode 

dissociar-se da apreciação dos eventuais vícios previstos no artigo 410.º, n.º 2, pois onde 

o texto da decisão recorrida revele erro notório de lógica, contradição material insanável 

ou inobservância das regras da experiência teremos violação do princípio de livre 

apreciação da prova”. 

 

    Debruçando-se sobre alegada inconstitucionalidade do artigo 127.º do CPP, o acórdão 

de 20 de Junho de 2012, proferido no processo n.º 258/01.8JELSB.C1.S1, da 3.ª Secção, 

CJSTJ 2012, tomo 2, pág. 206, versou – muito embora a leitura do sumário o não 

denunciasse – a livre apreciação da prova, convocando o acórdão do TC de 1996, e de 

forma mais alargada, as posições de Figueiredo Dias (Direito Processual Penal) e de 

Paulo Saragoça da Mata “A livre apreciação da prova e o dever de fundamentação da 

sentença”.  

 

    O princípio da livre apreciação da prova não é absoluto. 

 

    Como limites, ou excepções ao princípio da livre apreciação da prova, apontam-se 

como meios de prova com valor especial, a prova documental por documentos 
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autênticos e autenticados, nos termos do artigo 169.º do CPP, a confissão integral e sem 

reservas no julgamento, prevista no artigo 344.º do CPP, a prova pericial (artigo 163.º 

do CPP) e o caso julgado, no que toca ao pedido cível (artigo 84.º do CPP). 

    [Ver acórdãos de 5 de Maio de 1993, processo n.º 44.111, in BMJ n.º 427, pág. 441, 

de 22 de Março de 1995, in BMJ n.º 445, pág. 123 e de 12 de Novembro de 1996, 

processo n.º 669/96, in BMJ n.º 461, pág. 304 (sobre prova pericial)]. 

    Segundo Maia Gonçalves, Código de Processo Penal Anotado, 9.ª edição, 1998, 

pág. 323 e 17.ª edição, 2009, págs. 354/5, estas excepções integram-se no princípio da 

prova legal ou tarifada, que é usualmente baseado na segurança e certeza das decisões, 

consagração de regras de experiência comum e facilidade e celeridade das decisões.  

    Tem grande importância a distinção a nível processual, pois que o desrespeito das 

regras próprias da valoração legal ou tarifada implica a violação de normas de direito, 

com as consequentes implicações, maxime, em matéria de recursos.  

 

                                                           ******* 

     

    Como se extrai do Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 198/2004, de 24 de 

Março de 2004, proferido no processo n.º 39/04, da 1.ª Secção, publicado in Diário da 

República, II Série, n.º 129, de 2 de Junho de 2004 e Acórdãos do Tribunal 

Constitucional, 58.º volume, págs. 925 e ss. (mas correspondendo a texto de acórdão da Relação 

de Coimbra sobre que incidira acórdão deste STJ de 4 de Dezembro de 2003, que confirmou condenação 

decretada por aquele, que por sua vez confirmara acórdão condenatório do colectivo da Vara Mista de 

Coimbra, e levado em recurso ao Tribunal Constitucional) “o acto de julgar é do tribunal, e tal 

acto tem a sua essência na operação intelectual da formação da convicção. Tal operação 

não é pura e simplesmente lógico-dedutiva, mas, nos próprios termos da lei, parte de 

dados objectivos para uma formação lógico-intuitiva. 

    Como ensina Figueiredo Dias, Lições de Direito Processual Penal, págs. 135 e segs., 

na formação da convicção haverá que ter em conta o seguinte: 

    - a recolha de elementos — dados objectivos — sobre a existência ou inexistência 

dos factos e situações que relevam para a sentença, dá-se com a produção da prova em 

audiência; 
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    - sobre esses dados recai a apreciação do tribunal — que é livre, artigo 127.° do 

Código de Processo Penal — mas não arbitrária, porque motivada e controlável, 

condicionada pelo princípio da persecução da verdade material; 

    - a liberdade da convicção, aproxima-se da intimidade, no sentido de que o 

conhecimento ou apreensão dos factos e dos acontecimentos não é absoluto, mas tem 

como primeira limitação a capacidade do conhecimento humano, e portanto, como a lei 

fez reflectir, segundo as regras da experiência humana; 

    - assim, a convicção assenta na verdade prático-jurídica, mas pessoal, porque assume 

papel de relevo não só a actividade puramente cognitiva mas também elementos 

racionalmente não explicáveis — como a intuição. 

    Esta operação intelectual não é uma mera opção voluntarista sobre a certeza de um 

facto, e contra a dúvida, nem uma previsão com base na verosimilhança ou 

probabilidade, mas a conformação intelectual do conhecimento do facto (dado 

objectivo) com a certeza da verdade alcançada (dados não objectiváveis). 

    Para a operação intelectual contribuem regras, impostas por lei, como sejam as da 

experiência, a percepção da personalidade do depoente (impondo-se por tal a imediação 

e a oralidade), a da dúvida inultrapassável (conduzindo ao princípio in dubio pro reo)”. 

    (...) 

    “A imediação, que vem definida como a relação de proximidade comunicante entre o 

tribunal e os participantes no processo, de tal modo que, em conjugação com a 

oralidade, se obtenha uma percepção própria dos dados que haverão de ser a base da 

decisão. 

    É pela imediação, também chamado de princípio subjectivo, que se vincula o juiz à 

percepção, à utilização, à valoração e credibilidade da prova. 

    A censura quanto à forma de formação da convicção do tribunal não pode 

consequentemente assentar, de forma simplista, no ataque da fase final da formação 

dessa convicção, isto é, na valoração da prova; tal censura terá de assentar na violação 

de qualquer dos passos para a formação de tal convicção, designadamente, porque não 

existem os dados objectivos que se apontam na motivação, ou porque se violaram os 

princípios para a aquisição desses dados objectivos, ou porque não houve liberdade na 

formação da convicção. 
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    Doutra forma, seria uma inversão da posição dos personagens do processo, como seja 

a de substituir a convicção de quem tem de julgar, pela convicção dos que esperam a 

decisão”. 

 

                                                  

    A livre apreciação da prova é indissociável da oralidade, imediação e 

concentração com que decorre o julgamento em primeira instância. 

     

 

    Como refere o acórdão deste Supremo Tribunal de 12 de Setembro de 2013, 

proferido no processo n.º 150/09.8PBSXL.L1.S1, desta Secção, o artigo 127.º do CPP 

indica um limite à discricionariedade do julgador: as regras da experiência comum e da 

lógica do homem médio suposto pela ordem jurídica. 

   Sempre que a convicção seja uma convicção possível e explicável pelas regras da 

experiência comum, deve acolher-se a opção do julgador, até porque o mesmo 

beneficiou da oralidade e imediação da recolha da prova.  

    Esta prevalência da opção do julgador está presente no acórdão de 25 de Março de 

1998, proferido no processo n.º 53/98, da 3.ª Secção, in BMJ n.º 475, pág. 502, ao 

afirmar: “Tendo o Colectivo de juízes formado a sua convicção com provas não 

proibidas por lei, prevalece a convicção que da prova teve o colectivo de juízes àquela 

que formulou o recorrente. Esta é irrelevante”.  

    Face aos princípios da oralidade e da imediação, é o tribunal da 1.ª instância aquele 

que está em condições melhores para fazer um adequado uso do princípio da livre 

apreciação da prova – assim, acórdão de 17 de Maio de 2007, proferido no processo n.º 

1608/07-5.ª, citado no acórdão de 27 de Maio de 2010, proferido no processo n.º 

11/04.7CABT.C1.S1, desta 3.ª Secção.  

    Como se extrai dos acórdãos deste Supremo Tribunal de Justiça de 3 de Abril de 

2008, proferido no processo n.º 2811/06, de 24 de Abril de 2008, prolatado no processo 

n.º 3057/06, de 14 de Abril de 2011, no processo n.º 117/08.3PEFUN.L1.S1, de 11 de 

Outubro de 2012, proferido no processo n.º 241/10.2JAFAR.E1.S1, todos da 5.ª Secção 

e do mesmo relator, e os acórdãos de 27 de Maio de 2010, proferido no processo n.º 

11/04.7CABT.C1.S1, de 7 de Abril de 2011, no processo n.º 450/09.7JAAVR.P1.S1, de 
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17 de Outubro de 2012, proferido no processo n.º 1243/10.4PAALM.L1.S1 e de 30 de 

Outubro de 2013, proferido no processo n.º 40/11.4JAAVR.C2.S1, todos da 3.ª Secção, 

e igualmente do mesmo relator, citando aquele acórdão de 3 de Abril de 2008, “importa 

ter em consideração, quanto ao julgamento de facto pela Relação, que uma coisa é não 

agradar ao recorrente o resultado da avaliação que se fez da prova e, outra é detectar-

se no processo de formação da convicção do julgador, erros claros de julgamento, 

incluindo eventuais violações de regras e princípios de direito probatório. 

    Ao apreciar-se o processo de formação da convicção do julgador, não pode ignorar-

se que a apreciação da prova obedece ao disposto no art. 127.º do CPP, ou seja, 

assenta (fora das excepções relativas à prova legal com valor vinculativo), na livre 

convicção do julgador e nas regras da experiência. Por outro lado, também não pode 

esquecer-se o que a imediação em 1.ª instância dá, e o julgamento na Relação não 

permite. Basta pensar, naquilo que, em matéria de valorização de depoimentos 

pessoais, deriva de reacções do próprio ou de outros, de hesitações, pausas, gestos, 

expressões faciais, enfim, das particularidades de todo um evento, um acontecimento 

histórico, que é impossível reproduzir”.   

   Adianta o citado acórdão de 14 de Abril de 2011, proferido no processo n.º 

117/08.3PEFUN.L1.S1, da 5.ª Secção, que “Serve para dizer, que o trabalho que cabe à 

Relação fazer, na sindicância do apuramento dos factos realizado em 1.ª instância, se 

traduz fundamentalmente em analisar o processo de formação da convicção do 

julgador, e concluir, ou não, pela perfeita razoabilidade de se ter dado por provado o 

que se deu por provado”.     

 

    Pela forma de abordagem, e atendendo ao tempo de afirmação, não pode deixar de 

fazer-se referência ao acórdão deste Supremo Tribunal de 4 de Novembro de 1998, 

proferido no processo n.º 1415/97, in BMJ n.º 481, págs. 308/9, pronunciando-se sobre 

o artigo 127.º do CPP, valoração discricionária, ou valoração da prova segundo a livre 

convicção, e sobretudo de forma abrangente e sustentada, o tema do princípio in dubio 

pro reo no plano da prova, citando José Alberto dos Reis, Rodrigues Bastos, Eduardo 

Correia, Castanheira Neves e Figueiredo Dias, determinando no caso concreto o reenvio 

para novo julgamento por verificação do vício de erro notório na apreciação da prova. 
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    Prova por presunções  

 

    O juiz, alicerçando-se em factos certos, pode fazer apelo às presunções materiais, 

ligadas à normalidade da vida e às regras da experiência comum, para alcançar a 

afirmação de um facto desconhecido.  

    A matéria das provas, sabido que o direito probatório material tem assento no 

domínio do direito substantivo civilístico (no Código de Seabra, tal matéria encontrava-

se prevista nos artigos 2516.º a 2519.º), vem tratada no Código Civil, dentro da seguinte 

sistemática: Livro I - Parte Geral, Título II - Das relações jurídicas, Subtítulo IV - Do 

exercício e tutela dos direitos, e no que ora importa, Capítulo II - Provas, e, mais 

especificamente, Secção II -  Presunções.   

    Estabelece o artigo 349.º do Código Civil:  

    “Presunções são as ilações que a lei ou o julgador tira de um facto conhecido para 

firmar um facto desconhecido”. 

    Após a enunciação sobre as presunções legais no artigo 350.º, estabelece o artigo 

351.º, sob a epígrafe “Presunções judiciais”:  

    As presunções judiciais só são admitidas nos casos e termos em que é admitida a 

prova testemunhal. 

    E de acordo com o artigo 396.º, a força probatória dos depoimentos das testemunhas 

é apreciada livremente pelo tribunal.  

    Atenta a presunção “tantum juris” prevista nos artigos 349.º e 350.º, 

consubstanciando caso típico de prova plena, a presunção deixa firmado o facto, a não 

ser que se ilida por prova em contrário, mas porque se trata de prova plena simples, a 

prova do contrário pode fazer-se por qualquer meio, no caso de presunção “tantum 

juris”, diversamente do que ocorre com a prova plena qualificada, em que a prova do 

contrário não pode fazer-se por prova testemunhal ou por presunções judiciais (artigos 

393.º, n.º 2 e 351.º).  

      

    Cunha Gonçalves, no Tratado de Direito Civil, em comentário ao Código Civil 

Português, Coimbra Editora, Limitada, 1940, volume XIV, comentando o artigo 2516.º 

que estabelecia “Presunções são as consequências ou ilações, que a lei ou o julgador 

deduz de um facto conhecido, para firmar um facto desconhecido”, dizia: “Posto que o 
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legislador haja incluído entre as provas as presunções, a verdade é que estas não 

constituem prova, nem mesmo indirecta ou circunstancial, porque são, apenas, 

processo mental de investigar, por meio de induções ou de deduções, uma verdade 

provável, revelada por determinadas circunstâncias, ou como tal havida por disposição 

expressa na lei. Nesta investigação, o espírito humano atinge um grau de convicção tal, 

que de antemão admite a demonstração da realidade contrária, mas apesar disso, entre 

duas ou mais soluções possíveis, opta por uma, que se lhe afigura mais próxima da 

verdade. Esta opção é que se chama presunção no sentido vulgar, presunção simples ou 

hominis, que se distingue, tanto da certeza, como da verosimilhança.” (…). 

    “Os acontecimentos ligam-se entre si por meio de relações de causalidade, que se 

estabelecem por efeito de longa experiência. Verificado que a mesma causa produz, em 

dadas circunstâncias, os mesmos efeitos, o investigador ou o legislador julgam-se 

autorizados a concluir da existência dos efeitos a existência da causa. Em direito penal, 

quando se trata de descobrir o agente do crime, as presunções chamam-se indícios; e da 

plena prova destes se infere a identidade do criminoso. Por isso se diz prova indiciária”.   

     

    Segundo José Alberto dos Reis, Código de Processo Civil Anotado, 4.ª edição, 

reimpressão, III, pág. 249, “As presunções judiciais ou naturais têm por base as lições 

da experiência ou as regras da vida (quod plerumque accidit). O juiz, no seu prudente 

arbítrio (C. C. art. 2519.º), deduz de certo facto conhecido um facto desconhecido, 

porque a sua experiência da vida lhe ensinou que aquele é normalmente indício deste”.  

     

    Em Antunes Varela, J. Miguel Bezerra, Sampaio e Nora, Manual de Processo 

Civil, 2.ª edição, Coimbra Editora, 1985, págs. 500/1/2, lê-se: “Diz-se prova por 

presunção a que, partindo de determinado facto, chega por mera dedução lógica à 

demonstração da realidade de um ou outro facto”. 

    A presunção consiste na dedução, na inferência, no raciocínio lógico por meio do 

qual se parte de um facto certo, provado ou conhecido, e se chega a um facto 

desconhecido. (1) Cfr. o acórdão do S.T.J., de 5-7-1984, no B.M.J., 339, pág. 364. 

    A prova por presunção reveste uma importância prática extraordinária, visto haver 

muitos factos, com interesse decisivo para a procedência das acções (…) que poucas 
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vezes podem ser objecto de prova directa, tendo o julgador de contentar-se com meras 

presunções, sob pena de se denegar justiça a cada passo. 

    De entre as modalidades da categoria geral das presunções, cabe distinguir as 

presunções legais ou de direito e as presunções naturais, judiciais ou de facto. 

    As presunções naturais, judiciais ou de facto são aquelas que se fundam nas regras 

práticas da experiência, nos ensinamentos hauridos através da observação (empírica) 

dos factos. É nesse saber de experiência feito que mergulham as suas raízes as 

presunções continuamente usadas pelo juiz na apreciação de muitas situações de facto. 

(3) Vide, a propósito, o acórdão do S.T.J., de 8-4-1981 (BMJ, 306, pág. 236), que considera como mera 

presunção judicial a declaração do tribunal sobre a data do começo da incapacidade do interdito. 

    A págs. 504, referem que a prova por presunção, exceptuado o caso das presunções 

iuris et de iure, admite contraprova e, por maioria de razão, prova do contrário. Esta 

prova do contrário, bem como a contraprova, dirige-se contra o facto presumido, 

visando convencer o juiz de que, não obstante a realidade do facto que serve de base à 

presunção, o facto presumido não se verificou ou o direito presumido não existe. 

    A prova por presunções só é admitida nos termos em que é legalmente permitido o 

recurso à prova testemunhal (art. 351.º do CC).    

     

    Por seu turno, Manuel de Andrade, Noções Elementares de Processo Civil, Coimbra 

Editora, reimpressão, 1993, n.º 95, pág. 191/2, versa as definições doutrinais de prova 

(prova como resultado, ou resultado probatório) é a demonstração efectiva (segundo a 

convicção do juiz) da realidade de um facto – da veracidade da correspondente 

afirmação) e prova e certeza – a prova não é certeza lógica, mas tão só um alto grau de 

probabilidade, suficiente para as necessidades práticas da vida (certeza histórico-

empírica). 

    No n.º 105, pág. 215, define prova por presunções como a prova por indução ou 

inferência (prova conjectural) a partir dum facto provado por outra forma – e não 

destinado a representar nem mesmo a indicar (como o sinal ou contramarca) o facto que 

constitui o thema probandum. Chama-se presunção a própria inferência; ou ainda 

(menos propriamente) o facto que lhe serve de base – facto que, mais rigorosamente, se 

designará por base da presunção.  
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    As presunções naturais – de facto (praesumptiones facti ou hominis), judiciais, 

simples ou de experiência são as que resultam da experiência (das máximas de 

experiência), do curso ou andamento natural das coisas, da normalidade dos factos 

(regra da vida; quod plerumque accidit), sendo livremente apreciadas pelo juiz (art. 

351.º). Quanto a limites de admissibilidade valem as limitações estabelecidas quanto à 

admissibilidade da prova testemunhal. 

     

    Augusto Lopes Cardoso, Alguns aspectos das dívidas dos cônjuges no novo Código 

Civil, Revista dos Tribunais, Ano 86.º, 1968, n.º 1828, ponto 23, pág. 112, afirmava: 

“Estas presunções são afinal o produto das regras de experiência; o juiz, valendo-se de 

certo facto e de regras de experiência conclui que aquele denuncia a existência doutro 

facto. Ao procurar formar a sua convicção acerca dos factos relevantes para a decisão, 

pode utilizar o juiz a experiência da vida, da qual resulta que um facto é a consequência 

típica de outro; procede então mediante uma presunção ou regra da experiência ou, se se 

quiser, vale-se de uma prova de primeira aparência. 

    Como é bem de ver, tais presunções não carecem já de estar definidas na lei de modo 

expresso, porque se reportam ao próprio raciocínio do julgador e dependem do seu 

prudente arbítrio, como dizia o revogado artigo 2519.º”.    

     

    Manuel de Cavaleiro Ferreira, Curso de Processo Penal, Edição dos Serviços 

Sociais da Universidade de Lisboa, 1970, volume II, pág. 313, dizia: «A presunção legal 

relativa tem natureza processual e actua, precisamente, quando, incerto o facto probando 

(mas somente quando incerto), o legislador permite perante essa incerteza, a 

equiparação de um facto indiciante ao facto presumido incerto, da prova do primeiro 

fazendo derivar então as mesmas consequências que teriam lugar com a prova do 

segundo, e assim, as presunções simples ou naturais são meios lógicos de apreciação 

das provas; são meios de convicção. Cedem perante a simples dúvida sobre a sua 

exactidão no caso concreto». (Sublinhado nosso). 

    E a págs. 319, referia que “As normas de experiência são definições ou juízos 

hipotéticos de conteúdo genérico, independentes do caso concreto sub judice, assentes 

na experiência comum, e por isso independentes dos casos individuais em cuja 

observação se alicerçam, mas para além das quais têm validade”.   
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    Sobre a função das regras de experiência, pode ver-se Paulo de Sousa Mendes, A 

prova penal e as regras da experiência, in Estudos em homenagem ao Prof. Doutor 

Jorge de Figueiredo Dias, Volume III, Coimbra Editora, 2010, págs. 997 a 1011. 

    Versando a prova pericial – nos termos do art. 163.º, n.º 1, do CPP, o juízo técnico, 

científico ou artístico inerente à prova pericial presume-se subtraído à livre apreciação 

do julgador – afirma que no caso o legislador deu forma legal a uma regra da 

experiência comum, que é esta: os peritos sabem melhor do que ninguém emitir juízos 

de facto no âmbito das respectivas especialidades, estando-se perante uma crença 

justificada, pois “aquilo que o julgador procura no perito não é tanto uma cessão de 

conhecimento técnico, científico ou artístico, que o primeiro nunca poderá assimilar de 

modo instantâneo, por muito que se esforce, mas antes boas razões para justificar a sua 

crença em determinada explicação, que lhe foi transmitida pelo perito” (pág. 1008). 

    Considera que as regras legais de prova que subsistem no âmago da prova livre, 

constituindo restrições ao princípio da livre apreciação da prova – a confissão, nos 

termos do artigo 344.º do CPP, a prova pericial e prova por documentos autênticos e 

autenticados – nada têm de paradoxal se forem vistas como meras regras da experiência 

em forma legal. 

    Conclui o Autor, a págs. 1011, “as regras da experiência servem para produzir prova 

de primeira aparência (prima facie evidence), na medida em que desencadeiam 

presunções judiciais (praesumptio judicis), simples, naturais, de homem, de facto ou de 

experiência (por todas estas designações se tornaram conhecidas), que são aquelas que 

não são estabelecidas pela lei, mas se baseiam apenas na experiência da vida (aqui 

seguindo de perto a expressão de Vaz Serra em 1961). 

    Se as conclusões a extrair das regras da experiência são, verdadeiramente, presunções 

simples ou de facto, então ficam sujeitas à livre apreciação do juiz. 

    Assim, as regras da experiência são meras heurísticas, quer dizer: argumentos que 

ajudam a explicar o caso particular como instância daquilo que é normal acontecer (id 

quod plerumque accidit), já se sabendo, porém, que o caso particular pode ficar de fora 

do caso típico. 
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    O juiz não pode, pois, confiar nas regras da experiência mais do que na própria 

averiguação do real-concreto, sob pena de voltar, de forma encapotada, ao velho sistema 

da prova legal, o qual se baseava, afinal de contas, em meras ficções de prova. 

    Em última análise, a prova é particularística, sempre.    

    Daqui podem retirar-se algumas ilações especialmente úteis:  

    a) O juiz pode decidir contra as regras da experiência;  

    b) A violação das regras da experiência, só por si, não serve de fundamento ao 

próprio recurso (art. 410.º, n.º 2, alínea c), CPP)”. 

  

     As presunções em processo penal 

      

     As presunções constituem, em processo penal, excepções ao princípio in dubio pro 

reo e, como excepções, devem ser interpretadas nos precisos termos textuais da lei, não 

podendo ser aplicadas analogicamente. 

    As presunções de culpa são imprestáveis no domínio do processo penal, pois 

entrariam em nítida rota de colisão com o princípio da presunção de inocência e o 

disposto no artigo 32.º, n.º 2, da Constituição da República Portuguesa, e daqui as 

disfunções e muitas dificuldades de interpenetração de regras de avaliação da culpa em 

casos de enxerto cível – expressão por que era conhecido no âmbito  do artigo 67.º do 

Código da Estrada de 1954 o exercício da acção cível em conjunto com a acção penal. 

    Aliás, neste domínio de adesão de pedido cível no processo crime, são várias as 

dificuldades suscitadas pela coabitação, desde logo passando pela questão de saber que 

Secção do Supremo Tribunal - criminal ou cível - é a competente para fixar 

jurisprudência sobre questões controvertidas no seio de responsabilidade civil aquiliana, 

discutidas na parte cível de processo crime, com particular incidência quando se visa 

efectivar responsabilidade civil emergente de acidente rodoviário, maxime, quando há 

que reapreciar a parte cível de sentença, quando transitada em julgado a componente 

criminal, quando a matéria de facto cristalizou, é de ter por definitivamente assente. 

    E mesmo a propósito da admissibilidade de recurso da decisão final do tribunal da 

Relação, relativa a indemnização civil, quando irrecorrível a correspondente decisão 

penal, a questão foi controvertida, face ao que dispunha o n.º 2 do artigo 400.º do CPP, 

na redacção de 1998, pronunciando-se no sentido negativo o Assento n.º 1/2002, de 14 
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Março de 2002, in Diário da República, I Série-A, n.º 117, de 21 de Maio de 2002, 

vindo a nova redacção dada ao artigo 400.º, do CPP, pelo Decreto-Lei 48/2007, de 29 

de Agosto, com o disposto no n.º 3 a consagrar a solução oposta. 

    Ainda no caso de trânsito em julgado da parte criminal, é discutível o alcance do 

julgado no que toca à parte cível, nomeadamente, se pode ser reapreciado algo mais do 

que a extensão do dano (matéria de direito), se pode ou não fixar-se outra proporção de 

culpas (o que conduziria a termos uma “verdade criminal” e uma outra diversa “verdade 

cível” a respeito do mesmíssimo tema), encontrando-se a jurisprudência deste Supremo 

Tribunal dividida a este respeito.   

    Funcionando o princípio da adesão, o plano factual sobre que incide a intervenção 

reapreciativa, como obviamente não poderia deixar de ser, é exactamente o mesmo, mas 

a consideração da culpa deve obedecer a parâmetros distintos, até porque não tem um 

sentido unívoco, e daí poder ser questionada a solução (quando integrando a culpa 

matéria de direito) ou não (quando integrativa de matéria de facto) por parte do STJ.   

    Como é evidente, se a questão da culpa for considerada apenas na vertente da matéria 

de facto, será obviamente, insindicável. 

 

    Como se diz no acórdão deste Supremo Tribunal, de 18 de Junho de 1996, processo 

n.º 193/96, Secção cível, BMJ n.º 458, pág. 287, “a definição de culpa, a imputação 

censuradora de um facto a alguém, pressupõe, por natureza, um juízo, mais ou menos 

condicionado pelos factos, menos ou mais assente em princípios”. 

      

    A culpa, de há muito, é vista numa dupla perspectiva. 

    Como noticia Dario Martins de Almeida, in Manual de Acidentes de Viação, 

Almedina, 1980, pág. 213, de início a jurisprudência do STJ defendia a tese de que a 

culpa integrava, em geral, matéria de facto, da competência exclusiva das instâncias. 

    A solução veio a ser alterada a partir do acórdão de 5 de Dezembro de 1967 (BMJ n.º 

172, pág. 237), com eco nos anteriores acórdãos de 7 de Dezembro de 1966 (BMJ n.º 

162, pág. 229) e de 8 de Fevereiro de 1967 (BMJ n.º 164, pág. 202), fazendo uma lúcida 

distinção, traçando este quadro: 
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    «A culpa pode derivar da violação de certos deveres gerais tutelados pelo direito ou 

da inobservância de certos deveres jurídicos prescritos em lei ou regulamento – artigos 

368.º, 369.º, 216.º § único, 218.º § único e 482.º do Código Penal. 

    Naquele caso, a determinação da culpa constitui matéria de facto da competência 

exclusiva das instâncias; nesta, a questão de direito sujeita à censura deste Supremo 

Tribunal, por implicar a interpretação e aplicação da lei”. Era já esta a ideia do acórdão 

do STJ de 16 de Junho de 1965 (Boletim n.º 148.º, p. 173)». 

    Manuel de Oliveira Matos, Reflexões Jurídicas, Almedina, 1971, faz a mesma 

distinção a págs. 16, e a págs. 24, cita Barbosa de Magalhães, para quem matéria de 

direito é tudo o que depende do raciocínio, de um juízo de valor, estando-se no âmbito 

da valoração dos factos ou no plano do exercício de uma actividade normativa do 

domínio do dever ser (José Osório), não devendo furtar-se à competência do tribunal de 

revista. Citando ainda Antunes Varela, a culpa reveste índole normativa, no próprio 

direito civil. Conclui (pág. 27) que, “na culpa, sobressai como específica questão de 

direito o juízo de reprovabilidade ou de censura emitido sobre determinada conduta do 

sujeito (…)”.  

     Veja-se ainda, sobre o ponto, Vaz Serra, Revista de Legislação e Jurisprudência, 

Ano 110.º, pág. 151. 

     Conforme jurisprudência fixada de forma uniforme desde então, a culpa, quando 

baseada na violação de normas legislativas, quando resultar da inobservância de 

preceitos legais ou regulamentares e se discuta se estes foram violados ou não, é 

matéria de direito; a verificação da culpa fundada na inobservância dos deveres gerais 

de previdência, diligência, prudência, perícia ou por violação de regras de experiência, é 

matéria de facto.    

     Assim, os acórdãos de 29 de Janeiro de 1969, de 5 de Março de 1974, de 17 de Maio 

de 1978, de 14 de Março de 1979, de 4 de Março de 1980, de 22 de Maio de 1980, de 

22 de Fevereiro de 1983 e de 5 de Junho de 1985, in BMJ n.º 183.º, pág. 169; n.º 235.º, 

pág. 253; n .º 277.º, pág. 253; n.º 285.º, pág. 153; n.º 295.º, pág. 364; n.º 297.º, pág. 321; 

n.º 324.º, pág. 578 e n.º 348.º, pág. 397, e ainda de 16 de Dezembro de 1980, processo 

n.º 69.067, BMJ n.º 302, pág. 277; de 27 de Março de 1984, processo n.º 71.450, BMJ 

n.º 335, pág. 279; de 6 de Janeiro de 1987, BMJ n.º 363, pág.489; de 5 de Março de 

1987, processo n.º 73.697, BMJ n.º 365, pág. 600; de 6 de Outubro de 1987, processo 
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n.º 75.287, BMJ n.º 370, pág. 505; de 13 de Dezembro de 1990, processo n.º 79.617, 

BMJ n.º 402, pág. 537; de 20 de Dezembro de 1990, processo n.º 79.421, BMJ n.º 402, 

pág. 558; de 8 de Julho de 1993, processo n.º 83.663, BMJ n.º 429, pág. 773 e de 24 

Abril de 1996, processo n.º 88.045, BMJ, n.º 456, pág. 413 e acórdão do Tribunal da 

Relação de Évora, de 23 de Maio de 2000, processo n.º 704/00. 

      

    Como decorre do disposto no artigo 487.º do Código Civil, a culpa, na 

responsabilidade civil extracontratual, não se presume, assentando necessariamente em 

circunstancialismo fáctico definido em julgamento. 

    Como pressuposto da responsabilidade civil delitual, a culpa representa um elemento 

constitutivo do respectivo direito; o ónus da prova da culpa, em harmonia com a regra 

do artigo 342.º, n.º 1, do Código Civil, cabe, em princípio, como regra, ao lesado, 

exceptuando-se as situações de inversão do ónus da prova, os casos de culpa presumida. 

    O preceito integrado na Secção V - Responsabilidade civil, Subsecção I 

“Responsabilidade por factos ilícitos”, estabelece: 

    “1 - É ao lesado que incumbe provar a culpa do autor da lesão, salvo havendo 

presunção legal de culpa. 

    2 - A culpa é apreciada, na falta de outro critério legal, pela diligência de um bom pai 

de família, em face das circunstâncias de cada caso”. 

    Resulta daqui, que sobre o lesante, autor da lesão, autor de 

transgressão/contravenção/contra-ordenação causal do crime culposo no caso de 

responsabilidade civil emergente de acidentes rodoviários, poderá, face à ressalva da 

parte final do n.º 1, impender uma presunção de culpa.  

    De fora de consideração no âmbito do processo penal ficarão, naturalmente, os casos 

de afirmação de presunção de culpa, criados pela própria lei, ressalvados no artigo 

487.º do Código Civil, como são os previstos no artigo 491.º, relativo a 

“responsabilidade das pessoas obrigadas à vigilância de outrem”, nítido caso de culpa in 

vigilando (omissão culposa do dever de diligência imposto por lei aos pais), em relação, 

por exemplo, a menores ou doentes mentais; por danos causados por edifícios ou outras 

obras, como no artigo 492.º, e ainda o caso de “danos causados por coisas, animais ou 

actividades”, conforme artigo 493.º, este definindo uma presunção legal de culpa, cujo 

n.º 2, prevendo danos resultantes de actividades perigosas, determinou a emissão do 
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Assento n.º 1/80, de 21 de Novembro de 1979, publicado in BMJ n.º 291, pág. 285, a 

definir que a norma não tinha aplicação em matéria de acidentes de circulação terrestre, 

e ainda o caso do artigo 503.º, n.º 3, este relativo aos condutores de veículo automóvel 

por conta de outrem, fixando responsabilidade do comissário, com base numa presunção 

de culpa, respondendo pelo risco só o comitente, mesmo com a interpretação do 

Assento n.º 1/93, de 14 de Abril de 1983, publicado no Diário da República, 

Suplemento, I Série, n.º 146, de 28 de Junho de 1983, fixada no sentido de que “A 

primeira parte do n.º 3 do artigo 503.º do Código Civil estabelece uma presunção de 

culpa do condutor do veículo por conta de outrem pelos danos que causar, aplicável 

nas relações entre ele como lesante e o titular ou titulares do direito a indemnização”, 

com toda a deriva jurisprudencial determinada pelo não acolhimento do sentido da 

fixação jurisprudencial (a solução uniformizadora obteve vencimento com 15 contra 11 

votos), num interessante estudo de opções jurisprudenciais relativo a inversão do ónus 

da prova, como funcionando ou não apenas nas relações internas dos vários 

responsáveis pelo risco, tratando-se, sem dúvida, de um dos poucos casos em que há 

oposição, assumida divergência relevante posterior, embora no concreto, sem revisão da 

doutrina fixada (mas com necessidade de ser o Assento corroborado e esclarecido pelo 

Acórdão de 26 de Janeiro de 1994, in Diário da República, I Série, de 19 de Março de 

1994), como aconteceu mais tarde, com a definição do conceito de terceiros, para 

efeitos do disposto no artigo 5.º do Código do Registo Predial, com o Acórdão n.º 3/99, 

de 18 de Maio de 1999, Diário da República, I Série-A, n.º 159, de 10 de Julho de 1999 

(com a Declaração de rectificação n.º 11/99, Diário da República I Série – A, de 6 de 

Agosto de 1999), que reviu a doutrina do Acórdão n.º 15/97, de 20 de Maio de 1997, in 

Diário da República I Série –A, n.º 152, de 4 de Julho de 1997, e ainda, agora num 

plano distinto, de manutenção do sentido definido, ocorrido com as  definições 

jurisprudenciais de 1980, 1992 e 2013, acerca do tema concurso real/aparente entre 

crimes de burla e de FALsificação de documento, aqui nitidamente determinado por 

alterações legislativas. 

    Sobre a culpa presumida do condutor por conta de outrem, veja-se Vaz Serra, 

Revista de Legislação e de Jurisprudência, Anos 112 .º, pág. 119, e 114.º, pág. 206. 
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    Anota-se que há soluções jurisprudenciais que admitem que a prática de contra-

ordenação estradal, outrora presente na categorial figura de contravenção – constitui 

presunção tantum juris da culpa do infractor. 

    Entre muitas outras, pode citar-se a do acórdão deste Supremo Tribunal de Justiça, de 

6 de Janeiro de 1987, in BMJ n.º 363, pág. 488, onde se pode ler “Em matéria de 

responsabilidade civil resultante de acidente de trânsito cujo dano foi provocado por 

uma contravenção ao Código da Estrada, existe uma presunção juris tantum de 

negligência contra o autor da contravenção”. 

    No acórdão de 5 de Julho de 1984, in BMJ n.º 339, pág. 364, dizia-se: “Se em direito 

penal se pode defender a existência de uma presunção juris tantum de culpa, quer nas 

contravenções, quer nos crimes do artigo 58.º, n.º 4, do Código da Estrada, por maioria 

de razão se deve admitir a existência de uma presunção desse tipo em matéria de 

responsabilidade civil”.  

    No mesmo sentido, o acórdão de 14 de Outubro de 1982, proferido no processo n.º 

70.157, in BMJ n.º 320, pág. 422, onde se pode ler: “Presume-se, em matéria 

contravencional, a culpa do condutor, salvo prova em contrário” – cfr. acórdão de 3 de 

Novembro de 1983, in BMJ n.º 331, pág. 504. 

    Qual grilo de Pinóquio, adiantava o acórdão da Relação do Porto, de 26 de Maio de 

1981, BMJ n.º 307, pág. 306 “Não se tendo apurado qual a razão por que o automóvel 

invadiu a metade esquerda da faixa de rodagem da estrada e originou os danos, não 

podem estes ser culposamente imputados àquele condutor só pelo facto de o acidente ter 

ocorrido na metade esquerda da estrada”.  

      E explicava: “É que a culpa não se confunde com a simples violação da norma 

destinada a proteger interesses alheios, porquanto a infracção de um preceito legal, que 

é característica da ilicitude, não basta para caracterizar o conceito técnico - jurídico de 

culpa”. 

 

     Vejamos agora abordagens sobre prova por presunções e prova indiciária na 

jurisprudência deste Supremo Tribunal. 
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     Para o acórdão de 23 de Junho de 1972, in BMJ n.º 218, pág. 239, a Relação pode 

tirar conclusões em matéria de facto, mas para tanto é necessário que elas se apoiem nos 

factos provados.  

     O acórdão de 6 de Outubro de 1972, proferido no processo n.º 64.023, in BMJ n.º 

220, pág. 152, considerou que os tribunais de instância podem recorrer, na fixação dos 

factos, às regras da experiência, bem como tirar conclusões ou ilações dos factos 

provados, desenvolvendo-os. 

     Segundo o acórdão de 5 de Julho de 1984, in BMJ n.º 339, pág. 364, citado no 

Manual de Processo Civil supra aludido, pág. 501, uma presunção judicial traduz-se 

numa ilação que o julgador tira de um facto conhecido para firmar um facto 

desconhecido. 

    E o igualmente citado na mesma obra acórdão de 8 de Abril de 1981, processo n.º 

69154, in BMJ n.º 306, pág. 236, considera como mera presunção judicial a declaração 

do tribunal sobre a data do começo da incapacidade do interdito, considerando a 

presunção simples uma probabilidade de valor poderoso adjuvante com os demais 

elementos. 

     E de acordo com o acórdão deste Supremo Tribunal de 12 de Novembro de 1974, 

processo n.º 65 291, in BMJ n.º 241, pág. 290, “É lícito, não apenas ao tribunal de 

primeira instância, mas também ao tribunal da Relação, dentro da competência que a lei 

lhe confere em matéria de facto, fazer uso de presunções judiciais”. 

     “As presunções não são, propriamente, meios de prova, mas somente meios lógicos 

ou mentais da descoberta de factos, operações probatórias, que se firmam mediante 

regras da experiência (Prof. Vaz Serra, Boletim n.º 110, pág. 198; Cunha Gonçalves, 

Tratado, vol. XIV, pág. 376; Prof. Castro Mendes, Manual de Processo Civil, pág. 

451)”. 

     “ «No aspecto do procedimento probatório, as presunções não têm autonomia 

processual, não dão lugar a quaisquer diligências probatórias que lhes sejam próprias. A 

parte favorecida pela presunção tem de provar, é certo, o facto conhecido; mas essa 

prova há-de fazê-la por qualquer dos meios probatórios comuns (por documentos, por 

arbitramento, por testemunhas, etc.). Quanto ao facto desconhecido, que caracteriza a 

presunção, esse é resultado ou de preceito legal ou de meras operações mentais do 
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julgador» (Prof. Alberto dos Reis, Código de Processo Civil Anotado, vol. III, pág. 

250)”. 

     “Particularmente, a presunção natural é toda a demonstração dedutiva ou silogística 

que, essencialmente, caracteriza qualquer decisão judicial (cfr. Dr. Themudo Machado, 

na Revista de Justiça, ano 29.º, pág. 178, e Revista dos Tribunais, ano 72.º, pág. 326).  

     O juiz, valendo-se de regras de experiência, deduz de certo facto, devidamente 

comprovado, a existência de outro, que ele denuncia e revela, como índice seguro. 

      E o que se diz do juiz é inteiramente aplicável também ao Tribunal da Relação, a 

quem é permitido tirar conclusões ou ilações em matéria de facto, desde que se apoie 

em elementos positivos e concretos fixados nos autos, sem os alterar e simplesmente os 

desenvolver”. 

      Este acórdão foi anotado por Vaz Serra, na Revista de Legislação e Jurisprudência, 

Ano 108.º, n.º 3559, págs. 347 a 352 e n.º 3560, págs. 355 a 358, podendo ler-se na pág. 

352: “As presunções simples ou judiciais têm de fundar-se em factos, que constituem a 

sua base: provados esses factos, o julgador infere deles outro ou outros factos, 

socorrendo-se, para isso, de regras de experiência. Objecto obrigatório de prova são 

aqui apenas os factos de que o julgador infere outros; quanto às regras de experiência, 

não têm de ser provadas pelas partes, pois são material de que o tribunal deve usar no 

exercício das suas funções e cujo conhecimento deve ter ou, se não o tem, deve procurar 

obter.  

      As presunções, sendo as «ilações que a lei ou o julgador tira de um facto conhecido, 

para firmar um facto desconhecido» (Cód. Civil, art. 349.°), pressupõem a existência de 

um facto conhecido (base das presunções), cuja prova incumbe à parte que a presunção 

favorece e pode ser feita pelos meios probatórios gerais; provado esse facto, intervém a 

lei (no caso de presunções legais) ou o julgador (no caso de presunções judiciais) a 

concluir dele a existência de outro facto (presumido), servindo-se o julgador, para esse 

fim, de regras deduzidas da experiência da vida”. 

      E concluía, no n.º 3560, pág. 355: “Daqui resulta ser legítimo ao tribunal 

competente para a decisão do litígio, valendo-se de tais regras, firmar presunções 

(judiciais ou simples) com base em factos conhecidos, desde que se não trate de matéria 

em que seja excluída a admissibilidade da prova testemunhal (art. 351.º); e que, apurada 

pelo tribunal colectivo a existência dos factos base da presunção, cabe depois ao 
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tribunal a quem competir a decisão final ou de mérito derivar desses factos o facto 

desconhecido (presumido). 

      Na definição do acórdão de 26 de Setembro de 2102, processo n.º 

101/11.0PAVNO.S1-3.ª, a presunção é uma conclusão de um raciocínio que induz o 

facto desconhecido a partir de um facto conhecido, o indício, suposta uma adequada 

relação de causalidade, surtindo o facto indiciado como resultante de uma comparação 

entre o facto indiciário e uma lei ou regra da experiência comum, ou seja, de acordo 

com o que é usual acontecer.        

      Sobre presunções e regras da experiência comum, do acórdão de 6 de Outubro de 

2010, processo n.º 936/08.0JAPRT.P1.S1-3.ª, respigam-se as seguintes passagens: 

      Na dimensão valorativa das “regras da experiência comum” situam-se as 

descontinuidades imediatamente apreensíveis nas correlações internas entre factos, que 

se manifestem no plano da lógica, ou da directa e patente insustentabilidade ou 

arbitrariedade; descontinuidade ou incongruências ostensivas ou evidentes que um 

homem médio, com a sua experiência de vida e das coisas, facilmente apreenderia e 

delas se daria conta. 

      A noção de presunção (noção geral, prestável como definição do meio ou processo 

lógico de aquisição de factos, e por isso válida também, no processo penal) consta do 

art. 349.º do CC. Importam, neste âmbito, as chamadas presunções naturais ou hominis, 

que permitem ao juiz retirar de um facto conhecido ilações para adquirir um facto 

desconhecido. As presunções naturais são, afinal, o produto das regras de experiência: o 

juiz, valendo-se de um certo facto e das regras da experiência, conclui que esse facto 

denuncia a existência de outro facto. 

      Em formulação doutrinariamente bem marcada e soldada pelo tempo, as presunções 

devem ser «graves, precisas e concordantes». 

      «São graves, quando as relações do facto desconhecido com o facto conhecido são 

tais, que a existência de um estabelece, por indução necessária, a existência do outro. 

São precisas, quando as induções, resultando do facto conhecido, tendem a estabelecer, 

directa e particularmente, o facto desconhecido e contestado. São concordantes, quando, 

tendo todas uma origem comum ou diferente, tendem, pelo conjunto e harmonia, a 

firmar o facto que se quer provar». 
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       A presunção permite, deste modo, que perante os factos (ou um facto preciso) 

conhecidos, se adquira ou se admita a realidade de um facto não demonstrado, na 

convicção, determinada pelas regras da experiência, de que normal e tipicamente (id 

quod plerumque accidit) certos factos são a consequência de outros. No valor da 

credibilidade do id quod, e na força da conexão causal entre dois acontecimentos, está o 

fundamento racional da presunção, e na medida desse valor está o rigor da presunção. 

 

       Sobre prova indiciária (ou prova indirecta representativa, como lhe chamava João 

de Castro Mendes, Do conceito de prova em processo civil, Ática, 1961, pág. 248), 

podem ver-se os acórdãos deste Supremo Tribunal de 12 de Março de 2009, processo 

n.º 395/09-3.ª; de 20 de Outubro de 2010, processo n.º 3554/02.3TDLSB.S2; de 7 de 

Abril de 2011, processo n.º 936/08 (máximas de experiência, teoria das probabilidades e 

princípio da normalidade); de 26 de Setembro de 2012, processo n.º 

101/11.0PAVNO.S1; de 24 de Outubro de 2012, processo n.º 2965/06.0TBLLE.E1.S1; 

de 15 de Novembro de 2012, processo n.º 91/12.1YFLSB.S2 (versando elemento 

subjectivo do crime); de 22 de Janeiro de 2013, processo n.º 420/06.7GAPVZ.P1.S2; de 

22 de Janeiro de 2013, processo n.º 184/11.2GCMTJ.L1.S1, todos da 3.ª Secção e de 11 

de Outubro de 2012, processo n.º 241/10.2JAFAR.E1.S1, da 5.ª Secção, CJSTJ 2012, 

tomo 3, pág. 194. 

       Santos Cabral, Prova indiciária e as novas formas de criminalidade, em 

intervenção no Centro de Formação Jurídica e Judiciária de Macau em 30 de Novembro 

de 2011, aborda a temática, encontrando-se o texto publicado na revista Julgar, n.º 17, 

2012, Edição da ASJP, Coimbra Editora, págs. 13 a 33 

       O Autor começa por referir que “Na formação da convicção judicial intervêm 

provas e presunções, sendo as primeiras instrumentos de verificação directa dos factos 

ocorridos e as segundas permitem estabelecer a ligação entre o que temos por adquirido 

e aquilo que as regras da experiência nos ensinam poder inferir. 

       A prova directa refere-se aos factos probandos, ao tema da prova, enquanto a prova 

indirecta, ou indiciária, se refere a factos diversos do tema da prova, mas que permitem, 

com o auxílio de regras de experiência, uma ilação quanto ao tema da prova. 

       Na prova indiciária, mais do que em qualquer outra, intervêm a inteligência e a 

lógica do juiz. A prova indiciária pressupõe um facto, demonstrado através de uma 
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prova directa, ao qual se associa uma regra da ciência, uma máxima da experiência ou 

uma regra de sentido comum. Este facto indiciante permite a elaboração de um facto-

consequência em virtude de uma ligação racional e lógica. 

       Salienta, na pág. 14, que a prova indiciária, ou o funcionamento da lógica e das 

presunções, bem como das máximas da experiência, é transversal a toda a teoria da 

prova, começando pela averiguação do elemento subjectivo do crime, que só deste 

modo pode ser alcançado, até à própria creditação da prova directa constante do 

testemunho (a intenção de matar infere-se da zona atingida; da arma empregada; da 

forma de utilização). 

       Mais à frente, pág. 27, procurando desenhar alguns dos princípios a que se refere a 

prova indiciária afirma deverem na mesma estarem presentes condições relativas aos 

factos indiciadores; à combinação ou síntese dos indícios; à combinação das inferências 

indiciárias e à conclusão das mesmas, concretizando: 1) necessidade de comprovação 

dos indícios, sendo relevante que resulte de prova directa; 2) os factos indiciadores 

devem ser objecto de análise crítica dirigida à sua verificação, precisão e avaliação, 

permitindo a sua interpretação como graves, médios ou ligeiros; 3) os indícios devem 

ser independentes, não devendo considerar-se como diferentes os que constituem 

momentos, ou partes sucessivas, de um mesmo facto; 4) os indícios devem ser vários, 

quando não se fundamentem em leis naturais que não admitem excepção; 5) devem ser 

concordantes, conjugar-se entre si, de maneira a produzir um todo coerente e natural, no 

qual cada facto indiciário tome a sua respectiva colocação quanto ao tempo, ao lugar e 

demais circunstâncias; 6) as inferências devem ser convergentes, não podem conduzir a 

conclusões diversas e a ligação entre o facto base e a consequência que dele se extrai 

deve ajustar-se às regras da lógica e às máximas da experiência; 7) deve estar afastada a 

existência de contra-indícios, pois que tal existência cria uma situação de desarmonia 

que faz perder a clareza e poder de convicção ao quadro global da prova indiciária.  

        O contra-indício destina-se a infirmar a força da presunção produzida e, caso não 

tenha capacidade para tanto, pela sua pouca credibilidade, mantém-se a presunção que 

se pretendia elidir. 

        Remata, a págs. 31/2: “Verificados os respectivos requisitos, pode afirmar-se que o 

desenrolar da prova indiciária pressupõe três momentos distintos: a demonstração do  
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facto base ou indício que, num segundo momento, faz despoletar no raciocínio do 

julgador uma regra da experiência, ou da ciência, que permite, num terceiro momento, 

inferir outro facto que será o facto sob julgamento”. 

      

      Euclides Dâmaso Simões, Prova indiciária (Contributos para o seu estudo e 

desenvolvimento em dez sumários e um apelo premente), texto de Abril de 2007, 

publicado na revista Julgar, n.º 2, Maio/Agosto de 2007, Edição da ASJP, Coimbra 

Editora, págs. 203 a 215, considera a necessidade de entre nós se encetar um movimento 

de ultrapassagem dos rígidos cânones de apreciação da prova, que leve 

descomplexadamente à assunção dos critérios da “prova indirecta, indiciária ou por 

presunções” (“circunstancial”, preferem outros) como factores de superação do 

“princípio da presunção de inocência”. 

      Defende - pág. 204 -, que tal prova tem que ganhar, entre nós, adequada relevância 

jurisprudencial e dogmática, sob pena de a Justiça não se compatibilizar com as 

exigências do seu tempo e de se agravar insuportavelmente o sentimento de impunidade 

face aos desafios criminosos de maior complexidade e desvalor ético-jurídico, 

mormente os “crimes de colarinho branco” em geral e a corrupção e o branqueamento 

em particular.  

      Aponta - pág. 206 - como paradigma das dificuldades probatórias enunciadas o 

crime de branqueamento de capitais, bens e produtos do crime. Pela sua própria 

natureza, que pode ultrapassar os tradicionais três estádios de colocação, ocultação e 

integração, e pelo acréscimo de complexidade e opacidade que as novas tecnologias ao 

serviço da actividade financeira e a existência de zonas “off shore” propiciam. 

      Tais dificuldades agudizam-se sobremaneira quando de trata de resolver a decantada 

questão da prova do crime principal, precedente ou subjacente ao branqueamento, isto é, 

a prova de que ocorreu um dos crimes do vasto catálogo tipificado pela generalidade das 

legislações nacionais, considerando o Autor ser esse o campo de eleição para aplicação 

dos critérios da prova indirecta, indiciária ou por presunções. De outro modo o instituto 

do “branqueamento”, gerado há cerca de duas décadas como panaceia universal, 

instrumento salvífico na eterna luta contra o crime, reduzir-se-á a mera “lei de etiqueta”, 

pretexto suave para dissertações, seminários e congressos de ostensiva inocuidade.   
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      Perante a magreza da nossa doutrina e jurisprudência em matéria de prova indiciária 

no que tange a branqueamento apresenta dez acórdãos do Supremo Tribunal de Espanha 

produzidos entre Março de 2006 e Fevereiro de 2007, sobre o tema “branqueamento” e 

atinentes à específica questão da “prova indiciária” como meio adequado de superação 

do princípio da “presunção de inocência”. 

     

      Marta Sofia Neto Morais Pinto, A prova indiciária no processo penal, Revista do 

Ministério Público 128, Ano 32, Out.Dez 2011, págs.185 a 222, versa sobre o princípio 

da presunção de inocência, in dubio pro reo, o princípio da livre apreciação da prova, 

conceito, natureza jurídica, classificações e requisitos de indício, distinção entre indício 

e presunção, prova indiciária, requisitos processuais e materiais, “contra-indício” .   

 

******* 

 

     Sobre o valor probatório da prova pericial e como excepção ao princípio da livre 

apreciação da prova, podem ver-se José Alberto dos Reis, Código de Processo Civil 

Anotado, IV, pág. 161, Cavaleiro Ferreira, em Curso de Processo Penal, edição dos 

S... 1973, II volume, págs. 365/6/7, Figueiredo Dias, insurgindo-se contra a ideia da 

absoluta liberdade da apreciação da prova pericial pelo juiz, em 1974, em Direito 

Processual Penal, I Volume, págs. 208/209 (idem, na reimpressão de 2004), Germano 

Marques da Silva, Curso de Processo Penal, Editorial Verbo, 1999, II, pág. 178, e 3.ª 

edição, 2002, pág. 199, Teresa Pizarro Beleza e Frederico de Lacerda da Costa 

Pinto, O Regime Legal do Erro e as Normas Penais em Branco, Almedina, 2001, págs. 

47/49, Rosa Vieira Neves, A livre apreciação da prova e a obrigação de 

fundamentação da convicção (na decisão final penal), Coimbra Editora, Maio 2011, 

págs. 93 a 97 e Santos Cabral, Código de Processo Penal Comentado, Almedina, 

2014, págs. 685 a 691, e na jurisprudência, os acórdãos acórdão de 6 de Novembro de 

1997, processo n.º 122/97-3.ª Secção (Sumários, n.ºs 15 e 16, volume II, pág. 158); de 

18 de Dezembro de 1997, processo n.º 930/97-3.ª, SASTJ n.º 15/16, págs. 220/1 e BMJ 

n.º 472, pág. 185; de 19 de Outubro de 2005, processo n.º 2816/05-3.ª, CJSTJ 2005, 

tomo 3, pág. 189; de 1 de Outubro de 2008, processo n.º 2035/07; de 11 de Fevereiro de 

2009, processo n.º 3930/09; de 19 de Dezembro de 2012, processo n.º 
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127/10.0SBLSB.S1-3.ª, in CJSTJ 2012, tomo 3, pág. 219; de 16 de Outubro de 2013, 

processo n.º 36/11.6PJOER.L1.S1-3.ª (pode-se afirmar que a pré-fixada valoração da 

prova pericial convive com o princípio da livre apreciação da prova, não obstante [só a 

nível da presunção contida no n.º 1 do art. 163.º) ser configurada como uma sua 

excepção. Fixa-se o valor da prova pericial, estabelecendo uma presunção juris tantum 

de validade do parecer técnico apresentado pelo perito o qual obriga o julgador, só 

podendo a conclusão a que chegou o perito ser afastada se o julgador, para poder rebatê-

la, dispuser de argumentos, da mesma forma, científicos. A prova pericial é valorada 

pelo julgador em três níveis distintos: quanto à sua validade (respeitante à sua 

regularidade formal), quanto à matéria de facto em que se baseia a conclusão e quanto à 

própria conclusão].  

 

      

     Vícios decisórios – Artigo 410.º, n.º 2, do CPP 

  

     O caso em reapreciação apresenta a especificidade de a recorrente ter impugnado a 

matéria de facto nos termos mais amplos possíveis, consentidos pelo artigo 412.º, n.º 3 e 

4 do CPP, e em simultâneo, invocado a ocorrência de dois dos vícios previstos no artigo 

410.º, n.º 2, do CPP, cuja detecção apenas por via da análise do texto pode ser 

alcançada, para além de esgrimir, fora destas possíveis formas de impugnação de 

matéria de facto, com alegada errada valoração da prova. 

        

        Ao acórdão recorrido vem imputada, para além do mais, nesta “via reduzida” de impugnação 

da matéria de facto dada por provada e não provada, a verificação dos vícios decisórios 

previstos no artigo 410.º, n.º 2, do Código de Processo Penal – in casu, os previstos nas alíneas 

b) e c) –, havendo que apreciar da sua existência, ou não, e no primeiro caso, sendo a resposta 

afirmativa, se os mesmos subsistem ou não, se são inultrapassáveis ou não, e insusceptíveis ou 

não de saneamento, caso em que poderão/(iam) conduzir a reenvio dos autos para novo 

julgamento, nos termos do artigo 426.º do mesmo Código, ou se, pelo contrário, é/será  (ainda) 

possível resolver a divergência na fixação da matéria de facto provada e não provada, no quadro 

das disponibilidades de cognição da presente reapreciação, a qual assegura o 

constitucionalmente previsto duplo grau de jurisdição em matéria de facto, o que pressupõe uma 

nítida fronteira e distanciação entre a presença das figuras categoriais do erro-vício, o erro 
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manifesto/evidente/patente/ostensivo no texto, e do erro de julgamento, assentando em 

pressupostos completamente diferentes, tendo sempre presente que, no fundo, num caso e 

noutro, está presente a colisão de sentidos, leia-se, a diversa ou antagónica interpretação da 

factualidade emergente do julgamento, entre a posição assumida por quem julga num quadro de 

livre apreciação da prova e que beneficiou de imediação, oralidade e concentração na recolha 

dos dados disponíveis e pertinentes, enfim, a final, a percepção do julgador, no caso um 

Tribunal Colectivo, que a formula após deliberações e votações, como o impõem os artigos 

365.º, 367.º, 368.º e 369.º do Código de Processo Penal, e quem, necessariamente, a posteriori, 

numa posição de “parte”, sem conotação civilística, mas obviamente, incontornavelmente, como 

ente interessado no desfecho da lide,  (porque) tida como adquirida a enunciada realidade 

fáctica, proclamando divergência de opinião em subsequente manifesto recursivo, formula, a 

partir de uma convicção própria, uma nova/outra versão, divergente da assentada pelo Colectivo 

julgador, pretendendo modificação da matéria de facto, a consagração do assentamento do 

diverso ou mesmo do contrário.  

     Como já salientava o acórdão de 13 de Fevereiro de 1991, in Actualidade Jurídica, n.º s 

15/16, pág. 7, se o recorrente alega vícios da decisão recorrida a que se refere o n.º 2 do artigo 

410.º do CPP, mas fora das condições previstas nesse normativo, afinal impugna a convicção 

adquirida pelo tribunal a quo sobre determinados factos, em contraposição com a que sobre os 

mesmos ele adquiriu em julgamento, esquecido da regra da livre apreciação da prova inserta no 

artigo 127.º do CPP. 

     Como referimos, a recorrente invoca o artigo 410.º do CPP, não apenas o n.º 2, que se refere 

ao tema presente, mas incluído o n.º 1, que decididamente, não se refere a vícios da matéria de 

facto, mas que a recorrente referencia no intróito das conclusões, e mais tarde, concretamente, 

nas conclusões 66.ª e 68.ª, para outros efeitos, como alegada deficiente base de apoio para a 

subsunção do crime de burla qualificada, enquanto facto ilícito típico precedente de 

branqueamento de vantagens.  

     Este ponto será abordado mais tarde ao tratarmos em concreto a impugnação da matéria de 

facto.  

 

     Estabelece o artigo 410.º do Código de Processo Penal (Fundamentos do recurso), na 

redacção dada pela Lei n.º 59/98, de 25 de Agosto, inalterada nas subsequentes doze 

modificações: 

1 – Sempre que a lei não restringir a cognição do tribunal ou os respectivos poderes, o recurso 

pode ter como fundamento quaisquer questões de que pudesse conhecer a decisão recorrida. 
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2 – Mesmo nos casos em que a lei restrinja a cognição do tribunal de recurso a matéria de 

direito, o recurso pode ter como fundamentos, desde que o vício re...te do texto da decisão 

recorrida, por si só ou conjugada com as regras da experiência comum: 

a) A insuficiência para a decisão da matéria de facto provada; 

b) A contradição insanável da fundamentação ou entre a fundamentação e a decisão; 

c) Erro notório na apreciação da prova. 

3 – O recurso pode ainda ter como fundamento, mesmo que a lei restrinja a cognição do tribunal 

de recurso a matéria de direito, a inobservância de requisito cominado sob pena de nulidade que 

não deva considerar-se sanada.  

        

     (A regra consignada no n.º 1 está em consonância com o princípio geral traçado no artigo 399.º do 

CPP, segundo o qual “É permitido recorrer dos acórdãos, das sentenças e dos despachos cuja 

irrecorribilidade não estiver prevista na lei”). 

 

     O artigo 426.º do Código de Processo Penal (Reenvio do processo para novo 

julgamento) determina que: 

     1 - Sempre que, por existirem os vícios referidos nas alíneas do n.º 2 do artigo 410.º, não for 

possível decidir da causa, o tribunal de recurso determina o reenvio do processo para novo 

julgamento relativamente à totalidade do objecto do processo ou a questões concretamente 

identificadas na decisão de reenvio. 

     2 - ……………………………………………………………………………………. 

     3 - …...……………………………………………………………………………….. 

 

     Estabelece o artigo 430.º do mesmo Código (Renovação da prova) no n.º 1 que: 

     1 - Quando deva conhecer de facto e de direito, a relação admite a renovação da prova se se 

verificarem os vícios referidos nas alíneas do n.º 2 do artigo 410.º e houver razões para crer que 

aquela permitirá evitar o reenvio do processo.  

 

     E de acordo com o artigo 431.º do CPP (Modificabilidade da decisão recorrida): 

     Sem prejuízo do disposto no artigo 410.º, a decisão do tribunal de 1.ª instância sobre matéria 

de facto pode ser modificada: 

     a) Se do processo constarem todos os elementos de prova que lhe serviram de base;  

     b) Se a prova tiver sido impugnada nos termos do n.º 3 do artigo 412.º; ou  

     c) Se tiver havido renovação da prova.  
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     Como refere Paulo Pinto de Albuquerque, Comentário do Código de Processo 

Penal, Universidade Católica Editora, 4.ª edição actualizada, Abril de 2011, pág. 1183, 

o Tribunal da Relação tem o poder de acrescentar, modificar ou suprimir matéria de 

facto quando houver renovação da prova (art. 431.º, c)); este poder depende do pedido 

tempestivo do recorrente e da arguição e verificação dos vícios do artigo 410.º, n.º 2.   

       

     Segundo os acórdãos deste Supremo Tribunal de 22-10-1997, proferido no processo 

n.º 612/97-3.ª e de 5-11-1997, no processo n.º 549/97 (Sumários, n.º 14, pág. 155, e n.ºs 15 e 

16, págs. 150/1), “Os vícios previstos no art.º 410.º, n.º 2, do CPP, são vícios de lógica 

jurídica ao nível da matéria de facto - implicam erro de facto - que tornam impossível 

uma decisão logicamente correcta e conforme à lei. Enquanto subsistirem, a causa não 

pode ser decidida, determinando o reenvio do processo para novo julgamento (art. 426 

do CPP)”. 

     Vícios da decisão, não do julgamento, como se exprime Maria João Antunes na 

Revista Portuguesa de Ciência Criminal, Ano 4, Fasc. 1 - Janeiro-Março 1994, em 

anotação a acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, de 6 de Maio de 1992, publicado 

na Colectânea de Jurisprudência, 1992, tomo 4, pág. 5. 

     Adianta a Autora, a págs. 121/3: “Nesta disposição legal, estamos em face de vícios 

da decisão recorrida, umbilicalmente ligados aos requisitos da sentença previstos no 

artigo 374.º, n.º 2, do CPP, concretamente à exigência da «fundamentação, que consta 

da enumeração dos factos provados e não provados, bem como de uma exposição tanto 

quanto possível completa, ainda que concisa, dos motivos, de facto e de direito, que 

fundamentam a decisão, com indicação das provas que serviram para fundamentar a 

convicção do Tribunal»”. (Texto presente nos acórdãos de 13-10-2010, processo n.º 

200/06.0JAAVR.C1.S1-3.ª, e do mesmo relator, o de 09-02-2012, processo n.º 233/08.1PBGDM.P3.S1). 

     “O artigo 374.º, n.º 2, impõe a fundamentação das decisões de facto e de direito, sob 

pena de nulidade da sentença (…), enquanto o artigo 410.º, n.º 2, concede ao tribunal 

«ad quem» os poderes de cognição em matéria de facto permitidos pelo texto da decisão 

recorrida, com o objectivo de assim ser controlado o conteúdo da própria 

fundamentação. O artigo 410.º, n.º 2, não serve, pois, para verificar a existência ou não 

da fundamentação da sentença, nos termos previstos no artigo 374.º, n.º 2 – isso é feito 
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através do mecanismo da arguição da nulidade –, mas para controlar se a matéria de 

facto provada é suficiente para a decisão de direito tomada, se não há contradição 

insanável da fundamentação e se não há erro notório na apreciação da prova, podendo 

assim dizer-se que estes são requisitos da fundamentação e consequentemente da 

própria decisão”.  

     Conclui a Autora que, por serem vícios que contendem directamente com «a boa 

decisão da causa», tendo o tribunal de recurso o poder-dever de fundar a «boa decisão 

de direito» numa «boa decisão de facto», o seu conhecimento é oficioso. (Realces nossos). 

 

     Na fundamentação do Acórdão de uniformização de jurisprudência n.º 10/2005, 

de 20 de Outubro de 2005, in Diário da República Série I-A, de 7 de Dezembro de 

2005, refere-se que a indagação dos vícios faz-se “no uso de um poder-dever, 

vinculadamente, de fundar uma decisão de direito numa escorreita matéria de facto”. 

      

     Por outro lado, continua em vigor o Acórdão do Plenário das Secções Criminais 

do STJ n.º 7/95, de 19 de Outubro de 1995, in Diário da República, Série I-A, n.º 298, 

de 28 de Dezembro de 1995, que, no âmbito do sistema de revista alargada, decidiu ser 

oficioso, pelo tribunal de recurso, o conhecimento dos vícios indicados no artigo 410.º, 

n.º 2, do CPP, mesmo que o recurso se encontre limitado à matéria de direito. 

      

     Posto que estes vícios não possam servir de fundamento ao recurso dirigido ao 

Supremo Tribunal, quer directo, quer em recurso de acórdãos das Relações, o seu 

conhecimento oficioso é sempre possível, segundo jurisprudência sedimentada e 

uniforme, no sentido de que esse conhecimento pode partir da iniciativa do Supremo 

Tribunal de Justiça, de que são exemplo, os acórdãos de 22 de Setembro de 1999, 

proferido no processo n.º 585/99, publicado no BMJ n.º 489, pág. 242 (Só porque a parte 

recorrente achou que era correcta a factualidade não significa que o Supremo fique manietado e 

impossibilitado de analisar os factos em conformidade com a 2.ª parte da alínea d) do artigo 432.º e o 

disposto no artigo 434.º do mesmo diploma – Seria absurdo por exemplo que o Supremo Tribunal 

deparasse com um erro notório na apreciação da prova ou com uma falta de matéria de facto necessária 

para a aplicação do direito e tivesse de ficar de braços cruzados e constBBr uma solução de direito 

assente na matéria de facto que a viciaria de raiz); do mesmo relator, o acórdão de 13 de 

Outubro de 1999, proferido no processo n.º 739/99, publicado no BMJ n.º 490, pág. 170 
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(o STJ pode e deve espontaneamente, de modo oficioso, pronunciar-se sobre os vícios do n.º 2 do artigo 

410.º do CPP, para não pactuar com uma decisão de facto errónea); de 29 de Setembro de 1999, 

processo n.º 747/99, BMJ n.º 490, pág. 253; de 17 de Janeiro de 2001, processo n.º 

2821/00 - 3.ª; de 25 de Janeiro de 2001, processo n.º 3306/00 - 5.ª e de 22 de Março de 

2001, processo n.º 363/01 - 5.ª, publicados em CJSTJ 2001, tomo 1, págs. 210, 222 e 

257, respectivamente; acórdão de 4 de Outubro de 2001, processo n.º 1801/01 - 5.ª, em 

CJSTJ 2001, tomo 3, pág. 182 (aqui se esclarecendo que o Tribunal de recurso tem o poder-dever 

de fundar a “boa decisão de direito” numa “boa decisão de facto”, ou seja, numa decisão que não padeça 

de insuficiências, contradições insanáveis da fundamentação ou erros notórios na apreciação da prova); 

de 30 de Janeiro de 2002, processo n.º 3739/01-3.ª; de 16 de Maio de 2002, processo n.º 

1072/02-5.ª, CJSTJ 2002, tomo 2, pág. 202; de 20 de Março de 2003, processo n.º 

397/03-5.ª, CJSTJ 2003, tomo 1, pág. 232 (afirmando não haver qualquer contradição nesta 

posição, e seguindo interpretação que colheu a concordância de Germano Marques da Silva, in Curso de 

Processo Penal, III, 2.ª edição, revista e actualizada, pág. 371); de 24 de Março de 2003, processo 

n.º 1108/03 - 5.ª, em CJSTJ, 2003, tomo 1, pág. 236; de 27 de Maio de 2004, processo 

n.º 766/04 - 5.ª, em CJSTJ, 2004, tomo 2, pág. 209 (como regra, está vedado ao STJ o 

conhecimento da matéria de facto, só podendo (devendo) conhecer os vícios a que se alude no art. 410.º , 

n.º 2, do CPP, se concluir que, por força da existência de qualquer deles, não pode chegar a uma correcta 

solução de direito); de 30 de Março de 2005, no processo n.º 136/05; de 3 de Maio 2006, 

nos processos n.ºs 557/06 e 1047/06; de 18 de Maio de 2006, nos processos n.º s 800/06 

e 1293/06, todos da 3.ª Secção; de 20 de Dezembro de 2006, processo n.º 3505/06 - 3.ª, 

em CJSTJ 2006, tomo 3, pág. 248; de 4 de Janeiro de 2007, no processo n.º 2675/06-3.ª; 

de 8 de Fevereiro de 2007, no processo n.º 159/07 - 5.ª; de 15d Fevereiro de 2007, nos 

processos n.ºs 15/07 e 513/07 (defendendo-se neste o conhecimento oficioso dos vícios como 

preâmbulo do conhecimento do direito), ambos da 5.ª Secção; de 21 de Fevereiro de 2007, no 

processo n.º 260/07 - 3.ª; de 8 de Março de 2007, processo n.º 447/07; de 15 de Março 

de 2007, processo n.º 663/07; de 29 de Março de 2007, processo n.º 339/07; de 2 de 

Maio de 2007, nos processos n.ºs 1017/07, 1029/07 e 1238/07, todos da 3.ª Secção; de 

24 de Maio de 2007, processo n.º 1409/07-5.ª, em CJSTJ, 2007, tomo 2, pág. 200; de 12 

de Setembro de 2007, processo n.º 2583/07; de 10 de Outubro de 2007, no processo n.º 

3315/07; de 24 de Outubro de 2007, processo n.º 3238/07; de 13 de Dezembro de 2007, 

processo n.º 1404/07-5.ª; de 17 de Janeiro de 2008, processo n.º 2696/07-5.ª, CJSTJ 
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2008, tomo 1, pág. 206; de 13 de Fevereiro de 2008, processo n.º 4729/07; de 12 de 

Março de 2008, processo n.º 112/08; de 26 de Março de 2008, processo n.º 4833/07; de 

21 de Maio de 2008, processo n.º 678/08; de 12 de Junho de 2008, processo n.º 

4375/07; de 2 de Julho de 2008, processo n.º 3861/07, todos da 3.ª Secção; de 27 de 

Janeiro de 2009, processo n.º 3978/08-3.ª, in CJSTJ 2009, tomo 1, pág. 208; de 27 de 

Maio de 2009, processo n.º 145/05-3.ª; de 17 de Setembro de 2009, processo n.º 

421/07.8JACBR.S1-3.ª; de 23 de Setembro de 2009, processo n.º 426/08-5.ª (a 

possibilidade de conhecimento oficioso mais não constitui do que uma válvula de escape do sistema, 

através da qual se assegura que o Supremo não tenha que decidir o direito quando os factos são 

manifestamente insuficientes, contraditórios ou errados); de 14 de Outubro de 2009, processo n.º 

101/08.7PAABT.E1.S1-3.ª; de 13 de Janeiro de 2010, processo n.º 

274/08.9JASTB.L1.S1-3.ª; de 24 de Fevereiro de 2010, processo n.º 3/05.9GFMTS-3.ª; 

de 3 de Março de 2010, processo n.º 242/08.0GHSTC.S1-3.ª; de 7 de Abril de 2010, 

processos n.º 138/09.9JAFAR.S1 e 2792/05.1TDLSB.L1.S1, ambos da 3.ª Secção; de 

27 de Maio de 2010, processo n.º 11/04.7CABT.C1.S1-3.ª; de 9 de Setembro de 2010, 

processo n.º 312/05.7GAEPS.S1-5.ª; de 6 de Outubro de 2010, processo n.º 

936/08.0JAPRT.P1.S1-3.ª (Nos termos do art. 434.º do CPP, o STJ conhece dos vícios do art. 410.º, 

n.º 2, ainda referidos à matéria de facto, como questão necessariamente prioritária e precedente ao 

reexame da matéria de direito); de 17 de Novembro de 2010, processo n.º 

680/06.3JDLSB.L1.S1-3.ª; de 27 de Abril de 2011, processo n.º 

7266/08.6TBRG.G1.S1-3.ª; de 22 de Junho de 2011, processo n.º 3776/05.5TALRA.S1-

3.ª; de 7 de Setembro de 2011, processo n.º 498/09.1JALRA.C1.S1-3.ª; de 20 de 

Outubro de 2011, processo n.º 36/06.8GAPSR.L4.S4-3.ª; de 14 de Novembro de 2011, 

processo n.º 123/01.9TASRT.C2.S1-3.ª; de 9 de Fevereiro de 2012, processo n.º 

233/08.1PBGDM.P3.S1-3.ª; de 11 de Março de 2012, processo n.º 

434/10.2GCBNV.L1.S1-5.ª; de 26 de Abril de 2012, processo n.º 

293/10.5JALRA.C1.S1-5.ª (após a revisão do processo penal de 1998, a possibilidade do STJ 

conhecer oficiosamente dos vícios do art. 410.º, n.º 2, do CPP, conforme se prevê no art. 434.º, constitui 

uma válvula de segurança para os casos em que a matéria de facto, tal como foi fixada pelas instâncias, 

não é base segura para a aplicação do direito); de 10 de Maio de 2012, processo n.º 

1164/09.3JDLSB.L1.S1-5.ª e n.º 39/94.3JAAVR.L1.S1-5.ª; de 17 de Maio de 2012, 

processo n.º 733/07.0TAOAZ.P1.S1-5.ª; de 11 de Julho de 2012, processo n.º 
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123/10.8GAVLP.P1.S1-5.ª; de 12 de Julho de 2012, processo n.º 

350/98.4TAOLH.E1.S1 “Em suma, o STJ conhece oficiosamente desses vícios quando, num recurso 

restrito exclusivamente à matéria de direito, constate que, por força da inquinação da decisão recorrida 

por algum deles, não possa conhecer de direito sob o prisma das várias soluções jurídicas que se 

apresentem como plausíveis”; de 11 de Outubro de 2012, processo n.º 

241/10.2JAFAR.E1.S1-5.ª, CJSTJ 2012, tomo 3, pág. 194; de 15 de Novembro de 2012, 

processo n.º 5/04.2TASJP.P1.S1-3.ª; de 14 de Março de 2013, processo n.º 

43/10.6GASTC.E1.S1-3.ª e n.º 1759/07.0TALRA.C1.S1-3.ª.  

 

     Explicam Simas Santos e Leal Henriques, in Código de Processo Penal Anotado, 

2.ª edição, II volume, pág. 967, citado no referido acórdão de 25 de Janeiro de 2001, 

que: “O considerar-se que não podem invocar-se os vícios do n.º 2 do art. 410.º como 

fundamento do recurso directo para o STJ de decisão final do tribunal colectivo, não 

significa que este Supremo Tribunal não os possa conhecer oficiosamente, como ocorre 

no processo civil, e é jurisprudência fixada pelo STJ (…)”.  

     Segundo o acórdão de 20 de Junho de 2002, proferido no processo n.º 4250/01-5.ª, 

os vícios do artigo 410.º são vícios da sentença final, e só, da matéria de facto. 

     Como decidiu o acórdão de 8 de Novembro de 2006, proferido no processo n.º 

3102/06-3.ª, os vícios elencados no artigo 410.º, n.º 1, do CPP, pertinem à matéria de 

facto; são anomalias decisórias ao nível da confecção da sentença, circunscritos à 

matéria de facto, apreensíveis pelo seu simples texto, sem recurso a quaisquer outros 

elementos a ela estranhos, impeditivos de bem se decidir tanto ao nível da matéria de 

facto como de direito. 

     No dizer do acórdão de 3 de Março de 2010, proferido no processo n.º 

242/08.0GHSTC.S1-3.ª, são vícios graves de confecção técnica da sentença, 

impeditivos de bem se decidir no plano objectivo e subjectivo, viciando as premissas 

decisórias, inclusive a conclusão de direito, comprometendo a eficácia das decisões ante 

os seus destinatários directos e até os mais remotos, sendo por isso de conhecimento 

oficioso.       

     Como referia o acórdão do STJ de 29 de Novembro de 1989, proferido no processo 

n.º 40.255, Actualidade Jurídica, n.º 4 e BMJ n.º 391, pág. 475, as novas vias abertas 

pelo Código de Processo Penal não são ilimitadas; designadamente não permitem a 
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apreciação directa pelo Supremo Tribunal de Justiça de prova não vinculada, sendo tais 

vias tão somente as taxativamente indicadas nas alíneas do n.º 2 do artigo 410.º e 

eventualmente em outras disposições, como, por exemplo, requisito cominado sob pena 

de nulidade que não deva considerar-se sanada.   

 

      A sindicância de matéria de facto consentida pelo artigo 410.º, n.º 2, do Código de 

Processo Penal, tem um âmbito restrito.  

     Como se referiu no acórdão de 18 de Dezembro de 2008, proferido no processo n.º 

3060/08-3.ª “Nesta forma de impugnação, as anomalias, os vícios da decisão elencados 

no n.º 2 do artigo 410.º do Código de Processo Penal têm de emergir, re...tar do próprio 

texto, da peça escrita, por si só ou conjugada com as regras da experiência comum, o 

que significa que os mesmos têm de ser intrínsecos à própria decisão, como peça 

autónoma”. 

     A possibilidade de introdução do Tribunal ad quem no domínio da facticidade, o 

poder de sindicar dados fácticos, sempre será parcial, restrita, limitada, e exercida de 

forma indirecta, consistindo numa fórmula mitigada de reapreciação da matéria de 

facto, para utilizar a expressão contida na alínea a) do n.º 15 da Exposição de Motivos 

da Proposta de Lei n.º 157/VII, in Diário da Assembleia da República, II Série - A, n.º 

27, de 28-01-1998; a cognição da matéria de facto cinge-se aos vícios da decisão (e não 

do julgamento) elencados nas alíneas a), b) e c) do n.º 2 do artigo 410.º do CPP, a partir 

do texto da decisão recorrida por si só ou conjugada com as regras da experiência 

comum, não se socorrendo de outros elementos, constantes do processo, maxime, do 

registo de prova, que não serve esta via de impugnação; tratando-se de vícios inerentes à 

decisão, à sua estrutura interna, de vícios emergentes da decisão documentados no texto, 

a sua indagação não pode ir além do suporte textual, sem recurso a elementos estranhos 

àquela peça escrita, ressalvado o recurso a regras de experiência comum, no caso do 

erro notório.  

     Como se referiu na fundamentação do Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça n.º 

3/2012, de 8 de Março de 2012, publicado no Diário da República, I Série, n.º 77, de 18 

de Abril de 2012, pág. 2081 “Em tal tipo de intervenção o objecto da reapreciação é a 

decisão, o texto da decisão, e não o julgamento”.  
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       Conforme jurisprudência uniforme e já remota deste Supremo Tribunal, entende-se 

que os vícios decisórios têm que re...tar, isto é, só relevam, se decorrerem do texto da 

própria decisão recorrida, encarada por si só ou conjugada com as regras da experiência 

comum, analisada na sua globalidade, mas sem recurso a quaisquer elementos estranhos 

à peça decisória, que lhe sejam externos, constando do processo em outros locais, como 

documentos juntos, ou declarações ou depoimentos colhidos ao longo do processo, ou 

até mesmo produzidos em julgamento (salvo se os factos forem contraditados por 

documentos que fazem prova plena, não arguidos de falsidade) – neste sentido, os 

acórdãos do STJ de 29-03-1989, processo n.º 39 992, BMJ n.º 385, pág. 530; de 18-10-

1989, processo n.º 40266; de 22-11-1989, processo n.º 39 988, Actualidade Jurídica, n.º 

3 e BMJ n.º 391, pág. 433; de 29-11-1989, processo n.º 40.255/89-3.ª; de 21-02-1990, 

processo n.º 40 383, Actualidade Jurídica, n.º 6; de 26-09-1990, processo n.º 41 054, 

Actualidade Jurídica n.º 10/11 e BMJ n.º 399, pág. 432; de 19-12-1990, processo n.º 41 

327/90-3.ª, in BMJ n.º 402, pág. 232; de 31-05-1991, processo n.º 41 563, Actualidade 

Jurídica, n.º 19 e BMJ n.º 407, pág. 77; de 08-05-1991, processo n.º 41 522, Actualidade 

Jurídica n.º 19; de 31-05-1991, Colectânea de Jurisprudência, ano XVI, tomo 3, pág. 24 

e BMJ n.º 407, pág. 377; de 03-07-1991, Colectânea de Jurisprudência, ano XVI, tomo 

4, pág. 9; de 11-07-1991, BMJ n.º 409, pág. 421; de 16-10-1991, processo n.º 41 587, 

BMJ n.º 410, pág. 610 (aqui versando a possibilidade de recurso às regras da experiência comum no 

que toca ao erro notório na apreciação da prova e sua exclusão no que respeita ao vício de contradição 

insanável da fundamentação); de 13-02-1992, BMJ n.º 414, pág. 389; de 22-09-1993, 

proferido no processo n.º 43 829, citando acórdão proferido no processo n.º 41327, de 

19-12-1990, in CJSTJ 1993, tomo 3, pág. 210; de 16-01-1994, processo n.º 46 167; de 

09-03-1994, processo n.º 45 608, in BMJ n.º 435, pág. 629; de 16-03-1994, processo n.º 

45 184, CJSTJ 1994, tomo 1, pág. 247; de 29-06-1994, processo n.º 45 530, CJSTJ 

1994, tomo 2, pág. 258; de 09-11-1994, processo n.º 46600, CJSTJ 1994, tomo 3, pág. 

245 (Tais vícios são só os que re...tam do texto da decisão recorrida e não os que possa ter havido na 

apreciação e valoração da prova feita pelo Tribunal Colectivo; é manifesto que é inviável alegar perante o 

STJ vícios que possa ter havido na apreciação de prova a que cuja produção não assistiu); de 16-11-

1994, processo n.º 46 167; de 20-03-1995, BMJ n.º 445, pág. 335 (não é inconstitucional e 

não viola o princípio do duplo grau de jurisdição em matéria de facto, a norma do n.º 2 do artigo 410º 

CPP, ao exigir que os vícios tenham de re...tar do texto da decisão recorrida); de 14-06-1995, 
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processo n.º 47 994, BMJ n.º 448, pág. 259; de 28-06-1995, processo n.º 47 987, BMJ 

n.º 448, pág. 297; de 29-02-1996, processo n.º 46 740, BMJ n.º 454, pág. 531; de 11-12-

1996, processo n.º 1188/96, in SASTJ, n.º 6, pág. 58; de 15-10-1997, processo n.º 

582/97; de 19-11-1997, processo n.º 873/97-3.ª; de 20-11-1997, processo n.º 1242/97-

3.ª; de 11-03-1998, processo n.º 1444/97, in BMJ n.º 475, pág. 480 (Qualquer dos vícios 

previstos no artigo 410.º do CPP tem de re...tar do contexto factual inserido na decisão, por si ou em 

confronto com as regras da experiência comum, não passando despercebidos ao comum do observador, 

ou seja, quando uma pessoa média facilmente deles se dá conta); de 28-10-1998, processo n.º 

887/98 e de 29-10-1998, processo n.º 525/98, ambos in BMJ n.º 480, págs. 83 e 292. 

     E já neste século: de 17-02-2000, processo n.º 292/97, BMJ n.º 494, pág. 227; de 24-

03-2004, processo n.º 4043/03-3.ª; de 19-01-2006, processo n.º 2636/05-5.ª; de 08-02-

2006, processo n.º 98/06-3.ª; de 15-02-2007, processo n.º 3174/06 - 5.ª; de 14-03-2007, 

processo n.º 617/07 - 3.ª; de 23-05-2007, processo n.º 1405/07 - 3.ª; de 11-07-2007, 

processo n.º 1416/07 - 3.ª; de 27-07-2007, processo n.º 2057/07-3.ª; de 24-10-2007, 

processo 3338/07-3.ª; de 17-01-2008, processo n.º 2696/07-5.ª, CJSTJ, 2008, tomo I, 

pág. 206; de 05-03-2008, processo n.º 3259/07-3.ª; de 09-04-2008, processo n.º 999/08-

3.ª; de 12-06-2008, processo n.º 4375/07-3.ª; de 19-06-2008, processo n.º 122/08-5.ª (por 

conseguinte, não será lícito recorrer à prova produzida para se surpreender qualquer dos referidos vícios, 

exactamente porque não se pode confundir aqueles, enquanto afectam, de forma patente, a estruturação 

fáctica interna, em que há-de ter apoio a decisão de direito, com erro de julgamento); de 16-10-2008, 

processo n.º 2851/08-5.ª; de 22-10-2008, processo n.º 215/08-3.ª; de 04-12-2008, 

processo n.º 2486/08-5.ª; de 14-05-2009, processo n.º 1182/06.3PAALM.S1-3.ª; de 10-

03-2010, processo n.º 112/08.2GACDV.L1.S1, in CJSTJ 2010, tomo 1, pág. 212; de 25-

03-2010, processo n.º 427/08.0TBSTB.E1.S1; de 6-10-2010, processo n.º 

936/08.0JAPRT.P1.S1-3.ª (versando sobre o vício da alínea c) e presunções naturais). 

     Nesta forma de impugnação, as anomalias, os vícios da decisão elencados no n.º 2 do 

artigo 410.º do Código de Processo Penal têm de emergir, re...tar do próprio texto, da 

peça escrita, por si só considerada ou conjugada com as regras da experiência comum, o 

que significa que os mesmos têm de ser intrínsecos à própria decisão, como peça 

autónoma, remetendo-se no mais para o que especificamente a propósito dos vícios 

decisórios consta acima. 
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     Como se extrai dos acórdãos do Supremo Tribunal de Justiça de 29-02-1996, 

processo n.º 46 740, BMJ n.º 454, pág. 545, de 11-12-1996, processo n.º 900/96, BMJ 

n.º 462, pág. 207, e de 12-11-1997, processo n.º 32507, característica comum a todos 

os vícios previstos no n.º 2 do artigo 410.º, do CPP, a fim de fundamentarem o reenvio 

do processo para novo julgamento quando insanáveis no tribunal da recurso, é que 

re...tem do texto da decisão recorrida, por si só, sem influência de elementos exteriores 

àquela, a não ser as regras da experiência comum. 

     A indagação possível terá sempre presente o incontornável pressuposto de que o 

vício há-de derivar do texto da decisão recorrida, e apenas dele ou conjugado com as 

regras da experiência comum - acórdãos de 12 de Junho de 2008, processo n.º 4375/07 

(Nesta forma de impugnação os vícios da decisão têm de emergir, re...tar do próprio texto, o que significa 

que os mesmos têm de ser intrínsecos à própria decisão como peça autónoma); de 22 de Outubro de 

2008, processo n.º 215/08; de 27 de Maio de 2010, processo n.º 18/07.2GAAMT.P1.S1; 

de 14 de Julho de 2010, processo n.º 149/07.9JELSB.E1.S1; de 15 de Dezembro de 

2011, processo n.º 17/09.0TELSB.L1.S1; de 12 de Julho de 2012, processo n.º 

350/98.4TAOLH.E1.S1 e de 14 de Março de 2013, proferido no processo n.º 

1759/07.0TALRA.C1.S1, todos da 3.ª Secção. 

     O acórdão do Tribunal Constitucional n.º 573/98, de 13 de Outubro de 1998, proferido no 

processo n.º 166/98, tirado em Plenário, publicado no Diário da República – II Série, n.º 263, de 

13 de Novembro de 1998, não julgou inconstitucionais as normas re...tantes da conjugação do 

artigo 433.º do CPP com o corpo do n.º 2 do artigo 410.º do mesmo Código, na medida em que 

limitam os fundamentos do recurso a que o vício re...te do texto da decisão recorrida por si ou 

conjugada com as regras da experiência comum.  

 

     Perante a verificação de algum vício decisório, o julgador pode fazer uma de duas 

coisas: ou não tem elementos disponíveis, como será a regra, e reenvia o processo para 

julgamento, ou resolve logo, se for possível decidir da causa, se na concreta 

circunstância, estiver de posse dos elementos necessários e imprescindíveis à nova 

solução, mas aqui há que agir em conformidade com a opção e na sequência dar, em 

re...tado dessa verificação, uma nova versão/composição ao conjunto dos factos 

provados e não provados, se for caso disso. 
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     Ocorrendo um dos vícios previstos no artigo 410.º, n.º 2, do CPP, o tribunal ad quem 

só deverá reenviar os autos para novo julgamento se não lhe for possível proferir 

decisão sobre a causa, o que afasta o reenvio automático. 

     A modificabilidade da matéria de facto à luz dos vícios está contemplada na ressalva 

inicial do artigo 431.º “Sem prejuízo do disposto no artigo 410.º”. 

     Como consta do acórdão de 23-03-2006, processo n.º 547/06-5.ª (citado no acórdão de 

17-01-2008, processo n.º 2696/07-5.ª, CJSTJ 2008, tomo 1, pág. 206), mesmo quando se verifique 

algum dos vícios do artigo 410.º, n.º 2, o reenvio só deve ser ordenado se não for 

possível decidir da causa (cfr. art. 426.º-1), isto é, se do processo não constarem todos 

os elementos de prova que serviram de base à decisão ou se não for possível a 

renovação da prova (art. 431.º). 

     Assim se decidiu igualmente no acórdão de 15 de Outubro de 2008, proferido no 

processo n.º 1964/08, desta secção, relatado pelo ora relator, num caso específico de 

prova documental, em que se considerou não haver lugar a reenvio, se a solução para a 

verificada contradição na fundamentação puder ser encontrada adentro da lógica e da 

economia do texto da decisão recorrida, encarado na sua globalidade, mesmo com 

recurso ao que consta de certidão constante dos autos, desde que no texto da decisão 

recorrida se faça menção a tal documento autêntico como uma das “piéces à conviction” 

em que o tribunal se ancorou, não podendo assim ser apelidado de elemento estranho ao 

texto, exactamente porque nele convocado, e no acórdão de 12 de Julho de 2012, 

proferido no processo n.º 2/09.1PAETZ.S1-3.ª, em que face a certificado de registo 

criminal junto aos autos se diz que a materialidade provada incorreu em erro notório na 

apreciação da prova no que concerne à ponderação do passado criminal do arguido, por 

ter ignorado tal prova, mas que a existência de tal vício não impede a decisão do 

recurso, uma vez que se consideram provados os factos constantes do mesmo CRC, 

“sendo certo que a posição do arguido nunca poderá ser onerada pelo facto de só agora 

se detectar tal patologia”. 

       Assim se decidiu também no acórdão deste Supremo Tribunal de 20 de Abril de 

2005, proferido no processo n.º 3434/04 - 3.ª e, no mesmo sentido, o acórdão de 21 de 

Janeiro de 2004, processo n.º 3176/03 - 3.ª, in SASTJ, n.º 77. 

     Já no acórdão de 22 de Outubro de 1997, processo n.º 584/97-3.ª, SASTJ n.º 14, 

volume II, pág. 155, se considerara existir erro notório na apreciação da prova se se deu 
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como provado que o arguido já foi condenado por «crimes idênticos» e se da con...ta do 

certificado de registo criminal re...ta que isso não se verificou. O vício não determina 

reenvio porquanto não impossibilita a decisão da causa pelo tribunal de recurso, 

logrando-se a sua reparação com a mera correcção de considerar-se não escrito o 

referido facto. 

        

 

     Do vício da contradição insanável da fundamentação ou entre a fundamentação 

e a decisão  

      

 

     O vício em causa, previsto na alínea b) do n.º 2 do artigo 410.º do CPP, supõe 

oposições factuais ou a existência de factos contraditórios na factualidade apurada, e a 

partir de 1 de Janeiro de 1999, oposição entre a matéria de facto e/ou a fundamentação 

desta e a decisão.  

     A inovação da revisão de 1998 (Lei n.º 59/98, de 25 de Agosto) consistiu na 

introdução da alternativa final da alínea b) – ou entre a fundamentação e a decisão – o 

que veio alargar o leque das disfunções do texto passíveis de integrarem o vício da 

sentença em referência – acórdãos deste Supremo Tribunal de 12-09-2007, processo n.º 

2583/07, de 24-10-2007, processo n.º 3238/07, de 09-04-2008, processo n.º 999/08 

(contradição nos antecedentes criminais), de 15-10-2008, processo n.º 1964/08 e de 22-

10-2008, processo n.º 215/08. 

     O vício consiste na afirmação de factos animados de sinal contrário, cuja verificação 

simultânea é impossível, sendo a sua coexistência inexoravelmente inconciliável. 

     A contradição insanável da fundamentação é a contradição ou oposição intrínseca na 

matéria de facto ou na respectiva fundamentação. 

     Como se discorre no acórdão do STJ, de 02-05-2007, processo n.º 1017/07-3.ª, o 

vício supõe que no texto da decisão, e sobre a mesma questão, constem posições 

antagónicas ou inconciliáveis, que se excluam mutuamente, ou não possam ser 

compreendidas simultaneamente dentro da perspectiva lógica interna da decisão, tanto 

na coordenação possível dos factos e respectivas consequências, como nos pressupostos 

de uma solução de direito. 
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     A contradição insanável da fundamentação, segundo o Professor Germano 

Marques da Silva, in Curso de Processo Penal, Verbo, volume III, pág. 325, «respeita 

antes de mais à fundamentação da matéria de facto, mas pode respeitar também à 

contradição na própria matéria de facto (fundamento da decisão de direito). Assim, tanto 

constitui fundamento de recurso ao abrigo da alínea b) do n.º 2 do art. 410.º a 

contradição entre a matéria de facto dada como provada ou como provada e não 

provada, pois pode existir contradição insanável não só entre os factos dados como 

provados, mas também entre os dados como provados e os não provados, como entre a 

fundamentação probatória da matéria de facto», sendo de notar que estamos perante 

edição anterior à reforma de 1998 (a edição é de 1994). 

     “Por contradição, entende-se o facto de afirmar e de negar ao mesmo tempo uma 

coisa ou a emissão de duas proposições contraditórias que não podem ser 

simultaneamente verdadeiras e falsas, entendendo-se como proposições contraditórias 

as que tendo o mesmo sujeito e o mesmo atributo diferem na quantidade e na qualidade. 

     Para os fins da al. b) do n.º 2) constitui contradição apenas e só aquela que, como 

expressamente se postula, se apresente como insanável, irredutível, que não possa ser 

ultrapassada com recurso à decisão recorrida no seu todo, por si só ou com o auxílio das 

regras de experiência. 

     Só existe, pois, contradição insanável da fundamentação quando, de acordo com um 

raciocínio lógico, seja de concluir que essa fundamentação justifica uma decisão 

precisamente oposta ou quando, segundo o mesmo tipo de raciocínio, se possa concluir 

que a decisão não fica esclarecida de forma suficiente, dada a colisão entre os 

fundamentos invocados. 

     As contradições insanáveis que a lei considera para efeitos de ser decretada a 

renovação da prova são somente as contradições internas, rectius intrínsecas da própria 

decisão considerada como peça autónoma. 

     Não são para o efeito levadas em conta as eventuais contradições entre a decisão e o 

que do processo consta em outros locais, designadamente no inquérito ou na instrução” 

– Leal Henriques e Simas Santos, Código de Processo Penal Anotado, II volume, 2.ª 

edição, 2000, Editora Rei dos Livros, pág. 739. 

    Para os mesmos Autores Simas Santos - Leal Henriques, in Recursos em Processo 

Penal, 7.ª edição, 2008, pág. 75, o vício da contradição insanável da fundamentação ou 
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entre os fundamentos e a decisão traduz-se na incompatibilidade, não ultrapassável 

através da própria decisão recorrida, entre os factos provados, entre estes e os não 

provados ou entre a fundamentação probatória e a decisão. 

     Ou seja: há contradição insanável da fundamentação quando, fazendo um raciocínio 

lógico, for de concluir que a fundamentação leva precisamente a uma decisão contrária 

àquela que foi tomada ou quando, de harmonia com o mesmo raciocínio, se concluir que 

a decisão não é esclarecedora, face à colisão entre os fundamentos invocados; há 

contradição entre os fundamentos e a decisão quando haja oposição entre o que ficou 

provado e o que é referido como fundamento da decisão tomada; e há contradição entre 

os factos quando os provados e os não provados se contradigam entre si ou por forma a 

excluírem-se mutuamente. 

     Para Paulo Pinto de Albuquerque, Comentário do Código de Processo Penal, 

UCE, UCE, 4.ª edição actualizada, Abril de 2001, págs. 1101/2, na delimitação negativa 

do vício da contradição insanável da fundamentação ou entre a fundamentação e a 

decisão, não constituem este vício os seguintes casos:  

a. a contradição entre o relatório e a fundamentação; é um caso de irregularidade da 

sentença previsto no artigo 380.º, n.º 1, al.ª b); 

b. a contradição entre o relatório e o dispositivo; é um caso de irregularidade da 

sentença previsto no artigo 380º, nº 1, al.ª b); 

c. a contradição entre a perícia e a fundamentação, sem justificação da divergência (ver 

a anotação ao artigo 163.º); 

d. a contradição entre documentos autênticos e autenticados juntos aos autos e a 

fundamentação (ver a anotação ao artigo 169.°); 

e. a contradição entre a acta da audiência e a fundamentação (ver a anotação ao artigo 

169.º). 

     Quanto à delimitação positiva do vício da contradição insanável da fundamentação 

ou entre a fundamentação e a decisão, afirma constituírem este vício os seguintes casos: 

a. a contradição entre os factos objectivos provados, isto é, a afirmação como provados 

de um facto objectivo e do facto objectivo contrário;  

b. a contradição entre os factos objectivos não provados, isto é, a afirmação como não 

provados de um facto objectivo e do facto objectivo contrário; 
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c. a contradição entre factos subjectivos provados, isto é, a afirmação como provados de 

um facto subjectivo e do facto subjectivo contrário; 

d. a contradição entre factos subjectivos não provados, isto é, a afirmação como não 

provados de um facto subjectivo e do facto subjectivo contrário; 

e. a contradição entre um facto objectivo provado e um facto objectivo não provado; 

f. a contradição entre um facto subjectivo provado e um facto subjectivo não provado; 

g. a contradição entre os meios de prova invocados na fundamentação como base dos 

factos provados; 

h. a contradição entre a fundamentação e o dispositivo da decisão.  

 

     Pela sua especificidade este vício, constando necessariamente apenas do texto e 

contexto, e a ele se confinando, sem possibilidade de apelo a qualquer elemento 

estranho a ele texto, não permite, para se concluir pela sua existência, a invocação das 

regras da experiência comum – neste sentido, os acórdãos do STJ de 31 de Maio de 

1991, processo n.º 41925, Colectânea de Jurisprudência 1991, tomo 3, pág. 23, e BMJ 

n.º 407, pág. 377; de 16 de Outubro de 1991, processo n.º 41587, BMJ n.º 410, pág. 610 

“Quanto à conjugação das regras de experiência comum com o que consta da decisão, tais regras podem 

ser invocadas para se concluir pela insuficiência para a decisão da matéria de facto dada como provada, 

não podendo sê-lo para se concluir pela contradição insanável da fundamentação, já que esta só pode 

re...tar do próprio texto da decisão”; de 13 de Janeiro de 1998, processo n.º 1169/97; de 9 de 

Abril de 2008, processo n.º 999/08 e de 12 de Julho de 2012, processo n.º 

350/98.4TAOLH.E1.S1, da 3.ª Secção e segundo Simas Santos-Leal Henriques, 

Recursos em Processo Penal, 7.ª edição, págs. 81/2, as regras da experiência comum 

não podem ser invocadas quando se trate deste vício, “porque essa contradição só pode 

re...tar do próprio texto da decisão, como é óbvio”. 

       No entanto, surpreende-se a referência, para detecção do vício em análise, a recurso 

às regras da experiência comum, em dois acórdãos de 2-10-1997, proferidos nos 

processos n.º 628/97-3.ª e n.º 558/97-3.ª (Sumários, n.º 14, págs. 128 e 130), no acórdão 

de 08-10-1997, processo n.º 411/97-3.ª e no acórdão de 15-01-1998, processo n.º 

1212/97.  

     De acordo com o acórdão do STJ de 11-05-1994, processo n.º 45987, verifica-se 

contradição insanável de fundamentação quando, segundo um raciocínio lógico, é de 



S. R. 
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 

2620 
 

concluir que a fundamentação justifica precisamente a decisão contrária ou quando, 

segundo o mesmo raciocínio, se conclui que a decisão não fica suficientemente 

esclarecida dada a colisão entre os fundamentos invocados.                

     Como se dizia no acórdão do STJ de 22-05-1996, processo n.º 306/96, o vício ocorre 

quando constam do texto, sobre a mesma questão, posições antagónicas e 

inconciliáveis, como dar o mesmo facto como provado e não provado, em situações que 

não possam ser ultrapassadas pelo tribunal de recurso. 

     Segundo o acórdão de 4-12-1996, processo n.º 47271, SASTJ, n.º 6, pág. 52, a 

contradição insanável na fundamentação terá que consistir na consagração de dois 

factos que não podem ter acontecido nos termos em que são descritos, por se excluírem 

reciprocamente.  

     Na expressão do acórdão de 11-12-1996, processo n.º 900/96, BMJ n.º 462, pág. 207, 

a contradição insanável prevista na alínea b) traduz um vício ao nível das premissas, 

determinando a formação defeituosa da conclusão. Se as premissas se contradizem, a 

conclusão correcta é impossível, não passa de simples falácia. Se a conclusão é correcta, 

então não deriva das premissas, carece de fundamento.    

     Ou, como se refere no acórdão de 08-10-1997, processo n.º 671/97-3.ª (Sumários, n.º 

14, pág. 135), para haver contradição insanável da fundamentação é necessário que haja 

oposição entre factos que mutuamente se excluem por impossibilidade lógica ou de 

outra ordem, por versarem a mesma realidade.  

     Para o acórdão de 22-10-1997, processo n.º 612/97-3.ª (Sumários, n.º 14, pág. 155) 

“A contradição insanável da fundamentação é um vício na construção das premissas, 

determinando a formação defeituosa da conclusão. Se as premissas se contradizem, a 

conclusão logicamente correcta é impossível”. 

     Segundo o acórdão de 30-10-1997, processo n.º 657/97-3.ª (Sumários, n.º 14, pág. 

168), não se verifica o vício em causa quando o recorrente baseia o seu recurso na 

valoração da prova de modo diverso daquela que o tribunal colectivo entendeu.      

     Segundo o acórdão de 6-11-1997, processo n.º 122/97-3.ª Secção, (Sumários, n.ºs 15 

e 16, volume II, pág. 158) “Só existe contradição insanável na fundamentação quando 

do texto da decisão re...ta evidente alguma inferência que notoriamente infrinja as 

regras da experiência comum e incida sobre elementos do caso submetido a julgamento. 

Estamos perante um vício deste tipo quando o tribunal funda a sua decisão sobre 
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determinado dado de facto que se mostra irredutivelmente contraditório com outro dado 

de facto (positivo ou negativo) constante do texto da decisão. 

    Como se diz no acórdão de 25-03-1998, processo n.º 53/98-3.ª, BMJ n.º 475, pág. 

502, existe contradição insanável da fundamentação quando, de acordo com um 

raciocínio lógico, seja de concluir que não é perfeita a compatibilidade de todos os 

factos provados. 

     Para o acórdão de 29-10-1998, processo n.º 525/98, in BMJ n.º 480, pág. 292, a 

contradição insanável da fundamentação verifica-se quando se dá como provado e não 

provado o mesmo facto, quando se afirma e nega a mesma coisa ao mesmo tempo, 

quando simultaneamente se dão como provados factos contraditórios ou quando se 

constata oposição entre a fundamentação probatória da matéria de facto.   

     Segundo o acórdão de 18-11-1998, processo n.º 855/98, existe contradição insanável 

da fundamentação quando seja de concluir que não é perfeita a compatibilidade de todos 

os factos provados.   

     Para o acórdão de 24-11-1998, processo n.º 645/98-3.ª, BMJ n.º 481, pág. 350, a 

contradição insanável da fundamentação é um vício ao nível das premissas, 

determinando a formação defeituosa da conclusão; se as premissas se contradizem, a 

conclusão logicamente correcta é impossível.     

     Como se extrai do acórdão de 09-02-2000, processo n.º 990/99-3.ª, BMJ n.º 494, 

pág. 207, não há contradição insanável entre a fundamentação e a decisão por se 

reconhecer no acórdão que, não tendo havido confissão dos factos e sendo o relato que 

deles fez o arguido parcial, desligado do contexto, incompreensível e ininteligível, o 

depoimento do arguido foi havido em conta na formação da convicção do tribunal 

relativamente a determinado núcleo de factos dados como provados.  

     Como re...ta do acórdão de 17-02-2000, proferido no processo n.º 292/97-5.ª, 

publicado no BMJ n.º 494, pág. 227, a contradição insanável da fundamentação 

verifica-se quando é dá como provado e como não provado o mesmo facto. Não se 

integra na contradição insanável o não ter sido provado que um certo facto é verdadeiro 

ou falso, bem como a não prova da veracidade dos factos em causa não provarem a sua 

falsidade ou ainda a não prova da falsidade não acarretar a veracidade dos factos – ver 

em sentido semelhante ou próximo, os acórdãos de 19-05-1993, processo n.º 43.851, in 

CJSTJ 1993, tomo 1, pág. 232 e de 25-09-1996, processo n.º 48 731, 3.ª Secção e de 31-
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10-1996, proferido no processo n.º 692/96, 3.ª Secção, in Sumários do Supremo 

Tribunal de Justiça, n.º 3, pág. 59, e n.º 4, pág. 96.  

     Mais recentemente, pronunciaram-se sobre este vício, i. a., os acórdãos deste 

Supremo Tribunal, de:  

15-02-2007, processo n.º 3174/06-5.ª – «A contradição insanável – a que não possa ser 

ultrapassada ainda que com recorrência ao contexto da decisão no seu todo ou às regras 

da experiência comum – da fundamentação, ocorre quando se dá como provado e não 

provado determinado facto, quando ao mesmo tempo se afirma ou nega a mesma coisa, 

quando simultaneamente se dão como assentes factos contraditórios, e ainda quando se 

estabelece confronto insuperável e contraditório entre a fundamentação probatória da 

matéria de facto, ou na contradição insanável entre a fundamentação e a decisão, 

quando a fundamentação justifica decisão oposta, ou não justifica a decisão»; 

22-02-2007, processo n.º 147/07-5.ª – «(…) a contradição insanável da fundamentação 

ou entre a fundamentação e a decisão, apenas se verificará quando, analisada a matéria 

de facto, se chegue a conclusões irredutíveis entre si e que não possam ser ultrapassadas 

ainda que com recorrência ao contexto da decisão no seu todo ou às regras de 

experiência comum»; 

02-05-2007, processo n.º 1017/07-3.ª – «A contradição insanável da fundamentação, ou 

entre a fundamentação e a decisão, supõe que no texto da decisão, e sobre a mesma 

questão, constem posições antagónicas ou inconciliáveis, que se excluam mutuamente, 

ou não possam ser compreendidas simultaneamente dentro da perspectiva de lógica 

interna da decisão, tanto na coordenação possível dos factos e respectivas 

consequências, como nos pressupostos de uma solução de direito»; 

19-09-2007, processo especial de extradição n.º 3338/07-3.ª – A contradição insanável 

da fundamentação é a contradição ou oposição intrínseca na matéria de facto ou na 

respectiva fundamentação; consiste na afirmação de factos animados de sinal contrário, 

cuja verificação simultânea é impossível, sendo a sua coexistência inexoravelmente 

inconciliável; terá que consistir na consagração de dois factos que não podem ter 

acontecido nos termos em que são descritos, por se excluírem reciprocamente;  

22-11-2007, processo n.º 3756/07-3.ª – «(…) o vício da contradição insanável da 

fundamentação ou entre a fundamentação e a decisão verifica-se quando ocorre uma 

situação de conflito inultrapassável da fundamentação, ou seja, entre os factos provados, 
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entre estes e os não provados ou entre factos provados e não provados e as provas que 

serviram de base para formar a convicção do tribunal, bem como quando se verifica 

uma contradição irredutível na motivação, ou seja, entre as provas que serviram para 

formar a convicção do tribunal e, bem assim, quando estamos face a conflito 

inultrapassável entre a fundamentação e a decisão»; 

13-10-2010, processo n.º 200/06.0JAAVR.C1.S1-3.ª – verifica-se uma contradição 

insanável da fundamentação, sempre que através de um raciocínio lógico se conclua que 

da fundamentação re...ta precisamente a decisão contrária ou que a decisão não fica 

suficientemente esclarecida dada a contradição entre os fundamentos aduzidos.  

     E ainda os acórdãos de 09-09-2010, processo n.º 1795/07.6GISNT.L1.S1-5.ª; de 22-06-2011, 

processo n.º 3776/05.5TALRA.S1-3.ª; de 12-07-2012, processo n.º 350/98.4TAOLH.E1.S1-3.ª; 

de 14-02-2013, processo n.º 350/00.6JACHV.P1.S1-5.ª (determinando o reenvio); de 27-02-

2013, processo n.º 36/06.8YRLSB.S1-3.ª (dando por verificado o vício, bem como o da alínea a) 

e determinando o reenvio para novo julgamento, que face ao tempo decorrido desde a 

decisão da 1.ª instância, deveria abranger a totalidade do objecto do processo); de 14-03-

2013, processo n.º 1759/09.0TALRA.C1.S1-3.ª, determinando o reenvio para novo julgamento.          

 

 

     Erro notório na apreciação da prova  

 

 

     Erro notório na apreciação da prova, vício previsto no artigo 410.º, n.º 2, alínea c), 

do C.P.P., é aquele que é de tal modo evidente que não passa despercebido ao comum 

dos observadores; não se pode confundir este erro com a opinião que o recorrente 

formulou sobre a prova produzida, divergente da que veio a vingar.  

     Sendo desenvolvido um grande esforço argumentativo no sentido de dar como 

verificado o vício, demonstrado fica que o eventual erro não é notório, no sentido de 

evidente, patente, ostensivo, transparente, insofismável. 

     Segundo Leal Henriques e Simas Santos, Código de Processo Penal Anotado, II 

volume, 2.ª edição, 2000, Editora Rei dos Livros, pág. 740, “o erro notório na 

apreciação da prova a que alude a al. c), é aquele que é evidente, que não escapa ao 

homem comum, de que um observador m se apercebe com facilidade, que é patente. 
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     Verifica-se erro notório quando se retira de um facto dado como provado uma 

conclusão logicamente inaceitável, quando se dá como provado algo que notoriamente 

está errado, que não podia ter acontecido, ou quando, usando um processo racional e 

lógico, se retira de um facto dado como provado uma conclusão ilógica, arbitrária e 

contraditória, ou notoriamente violadora das regras da experiência comum, ou ainda 

quando determinado facto provado é incompatível ou irremediavelmente contraditório 

com outro dado de facto (positivo ou negativo) contido no texto da decisão recorrida. 

     Mas existe igualmente erro notório na apreciação da prova quando se violam regras 

sobre o valor da prova vinculada, as regras da experiência ou as legis artis, como 

sucede quando o tribunal se afasta infundadamente do juízo dos peritos.  

     Mas, quando a versão dada pelos fados provados é perfeitamente admissível, não se 

pode afirmar a verificação do referido erro”. 

     Para Simas Santos - Leal Henriques, in Recursos em Processo Penal, 7.ª edição, 

2008, pág. 77/8, — erro notório na apreciação da prova — é falha grosseira e 

ostensiva na análise da prova, perceptível pelo cidadão comum,  denunciadora de que se 

deram provados factos inconciliáveis entre si, isto é, que o que se teve como provado ou 

não provado está em desconformidade com o que realmente se provou ou não provou, 

seja, que feiram provados factos incompatíveis entre si ou as conclusões são ilógicas ou 

inaceitáveis ou que se retirou de um facto dado como provado uma conclusão 

logicamente inaceitável. 

     Ou, dito de outro modo, há um tal erro quando um homem médio, perante o que 

consta do texto da decisão recorrida, por si só ou conjugada com o senso comum, 

facilmente se dá conta de que o tribunal violou as regras da experiência ou se baseou em 

juízos ilógicos, arbitrários ou mesmo contraditórios ou se desrespeitaram regras sobre o 

valor da prova vinculada ou das leges artis. 

      Erro notório, no fundo, é, pois, a desconformidade com a prova produzida em 

audiência ou com as regras da experiência (decidiu-se contra o que se provou ou não 

provou ou deu-se como provado o que não pode ter acontecido). 

     Assim, não poderá incluir-se no erro notório na apreciação da prova a sindicância 

que os recorrentes possam pretender efectuar à forma como o tribunal recorrido valorou 

a matéria de facto produzida perante si em audiência, valoração que aquele tribunal é 

livre de fazer, de harmonia com o preceituado no art.º 127.º. 
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     Mas já haverá erro notório na apreciação da prova quando se violam as regras sobre 

o valor da prova vinculada ou as leges artis, como se disse antes”. 

 

     O erro notório na apreciação da prova apenas se pode compreender quando o erro é 

de tal modo evidente que não passa despercebido ao comum dos observadores, ou seja, 

quando o homem médio facilmente dele se dê conta – assim, os acórdãos de 29-03-

1989, processo n.º 39922, BMJ n.º 385, pág. 530; de 18-10-1989, processo n.º 40266; de 

22-11-1989, processo n.º 39988, Actualidade Jurídica n.º 3 e BMJ, n.º 391, pág. 433; de 

03-05-1990, processo n.º 41 563, BMJ n.º 407, pág. 314 (citado no acórdão de 25-03-

1999, processo n.º 1209/98, BMJ n.º 485, pág. 286); de 26-09-1990, processo n.º 41 

054, Actualidade Jurídica n.º 10/11 e BMJ, n.º 399, pág. 432; de 08-05-1991, processo 

n.º 41 522, Actualidade Jurídica n.º 19; de 26-03-1992, processo n.º 42 172; de 07-05-

1992, processo n.º 42 651. 

     Segundo o acórdão de 19-09-1990, processo n.º 40 924, in Actualidade Jurídica n.º 

10/11, Colectânea de Jurisprudência 1990, tomo 4, pág. 13 e BMJ, n.º 399, pág. 260 

(citando o acórdão de 18-10-1989, processo n.º 40266-3.ª, sumariado na AJ, n.º 2, pág. 

8), não se verifica o vício (erro notório na apreciação da prova) se a discordância do 

recorrente re...ta da forma como o tribunal teria apreciado a prova produzida; no mesmo 

sentido os acórdãos de 19-03-1992, processo n.º 42 284 e de 07-05-1992, processo n.º 

42 651 (quando apenas sucede que a matéria de facto que se deu como provada não 

coincide com a que o recorrente descreve). 

     O acórdão de 3-05-1991, processo n.º 41 563, Actualidade Jurídica, n.º 19 e BMJ n.º 

407, pág. 314, afirmava que o erro notório na apreciação da prova “apenas se pode 

compreender quando o erro é de tal modo evidente que não passa despercebido ao 

comum dos observadores, ou seja, quando o homem médio facilmente dele se dê conta. 

     E compreende - se que assim seja,  já que a decisão do Colectivo ou de júri é tomada 

em consciência e após livre apreciação crítica, na própria vivência e imediação de um 

julgamento; o que da instrução, do inquérito ou das declarações em julgamento consta 

pode ter sido ulteriormente alterado ou esclarecido pelos próprios intervenientes ou 

pode ter havido outros elementos de prova que se tenham sobreposto a eles”. (Neste 

segmento segue de perto o que consta no acórdão de 10-12-1990, BMJ n.º 402, pág. 

232). 
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     E concluía: “É pois irrelevante invocar o que os declarantes invocaram no inquérito, 

na instrução ou no julgamento em motivação de recurso interposto para o Supremo”. 

     Segundo o acórdão de 11-07-1991, processo n.º 41 860, BMJ n.º 409, pág. 421, a 

apreciação da prova, que se cumpre a partir do artigo 127.º do CPP exprime o re...tado 

da prova (Cavaleiro Ferreira), no limbo do julgamento de facto. A respeito, o erro 

notório traduz desconformidade com a prova, facilmente perceptível pelo comum dos 

observadores.  

     O acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 16-10-1991, proferido no processo n.º 

41587, publicado no BMJ n.º 410, pág. 610, tirado em sede de recurso directo e a 

propósito de um quadro factual em que estava em causa a comissão de um crime de 

tráfico de estupefacientes, p. e p. pelo artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 430/83, em que 

improcedeu na totalidade o recurso, confirmando integralmente o acórdão recorrido e a 

declaração de perda da importância apreendida, pronunciou-se sobre a invocação do 

erro vício em matéria de prova nestes termos:  

     “Se parece evidente que os vícios que re...tam da decisão recorrida, por si só, têm de 

consistir em contradição manifesta entre os fundamentos ou entre estes e a decisão, ou 

em omissões flagrantes, correspondentes à figura da omissão de pronúncia, ou, ainda, 

em violações do princípio da não alteração substancial dos factos descritos na acusação 

ou na pronúncia (violação da regra proibitiva da reformatio in pejus), já é mais fluida a 

ideia de o vício re...tar da decisão em si, conjugada com as regras da experiência 

comum”. 

     Coloca de seguida a questão de saber em que casos poderão as regras desta 

experiência ser conjugadas com o que consta da decisão para ser legítimo concluir pela 

existência de um erro, vício do julgamento, justificativo da procedência de um recurso 

anulatório da decisão de 1.ª instância. 

     Responde que sem dúvida tais regras da experiência podem ser invocadas para se 

concluir pela insuficiência para a decisão da matéria de facto dada como provada (alínea 

a) do n.º 2 do artigo 410. do CPP), e que o não podem ser para se concluir pela 

contradição insanável da fundamentação (alínea b) do mesmo número), já que esta só 

pode re...tar do próprio texto da decisão.  
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     Aborda de seguida a questão de saber se quanto ao erro notório na apreciação da 

prova, indicado na alínea c) do mesmo número, será ou não possível o recurso àquelas 

regras da experiência comum, respondendo: 

     “Entende-se que, em regra, as regras da experiência comum só podem ser invocadas 

quando da sua aplicação re...te inequivocamente a existência do aludido erro na 

apreciação da prova (precisamente porque a lei exige que este, para ser válido, tenha a 

natureza de «notório»), isto é, quando, contra o que re...ta de elementos que constem 

dos autos e cuja força probatória não tenha sido infirmada (vg., como sucede, quando, 

por forma manifesta, e sem adequada justificação, se não dá como provada matéria 

constante de documento com força probatória plena sem que o mesmo tenha sido 

arguido de falso), ou de dados do conhecimento público generalizado (quando se afirme 

como existente ou como inexistente um facto que seja do conhecimento público não se 

ter ou ter-se produzido), se emite um juízo sobre a verificação ou não de certa matéria 

de facto, e se torne incontestável a existência do referido erro de julgamento sobre a 

prova produzida.   

     Fora destas hipóteses, o erro notório na apreciação da prova só pode re...tar do texto 

da própria decisão recorrida, em virtude de o conhecimento da prova oralmente 

produzida em audiência se encontrar subtraído, pela sua natureza intrínseca, a qualquer 

reapreciação pelo tribunal de recurso”  

     E adiantava: “Por isso, quando tal erro seja invocado e a sua invocação se baseie em 

contradições entre depoimentos orais prestados na audiência, ou no re...tado de 

diligências efectuadas perante o tribunal recorrido, será, em regra, manifesta a 

improcedência daquela, em virtude de não se tratar de situação em que seja possível o 

recurso às regras da experiência comum e de o vício não re...tar do próprio texto da 

decisão que se pretende impugnar, e só excepcionalmente isso se não verificará se e 

quando os autos puderem demonstrar por forma inequívoca a existência do alegado erro 

(através da existência de gravações vídeográficas do julgamento, etc.).  

     E no caso concreto explicitava: “Quando o tribunal recorrido expressamente 

considerou como provado que o dinheiro apreendido ao arguido provinha da 

comercialização do estupefaciente, que a detenção deste produto era feita com intuito 

lucrativo e explicitou que a sua convicção re...tava dos diversos meios de prova que 

indicou, não é possível falar-se em erro notório na apreciação da prova, em moldes de 
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que o Supremo Tribunal de Justiça possa conhecer, uma vez que, se algum erro existiu, 

ele não é detectável pela leitura do acórdão recorrido”. (Sublinhados nossos). 

     O acórdão acabado de citar retoma por inteiro a argumentação presente no acórdão 

do STJ de 31-05-1991, proferido no processo n.º 41 925, publicado na Colectânea de 

Jurisprudência 1991, tomo 3, pág. 24 e BMJ n.º 407, pág. 377, relatado pelo mesmo 

relator, que igualmente relatou os acórdãos de 03-07-1991, processo n.º 41 161, in 

Colectânea de Jurisprudência 1991, tomo 4, pág. 9 e BMJ n.º 409, pág. 597 e de 27-11-

1991, processo n.º 42163, in Colectânea de Jurisprudência 1991, tomo 5, pág. 12 e BMJ 

n.º 411, pág. 275, estando os trechos citados presentes igualmente no acórdão de 09-03-

1994, processo n.º 45608, in BMJ n.º 435, pág. 626, reafirmando que o apelo às regras 

da experiência comum só relevará, para demonstração do erro notório na apreciação da 

prova, quando existam elementos probatórios não contestados, designadamente 

documentos autênticos, ou dados do conhecimento público generalizado, que 

impliquem ser completamente absurdo dar-se certo facto por provado ou por não 

provado. 

     De modo semelhante se pronunciaram os acórdãos de 16-03-1994, processo n.º 46 

102 e de 20-09-1995, processo n.º 46 329. 

 

     Como se extrai do acórdão de 6-04-1994, processo n.º 46.002, CJSTJ 1994, tomo 2, 

pág. 185, o vício só ocorre, quando, face à decisão, por si só ou conjugada com as regras 

da experiência, se deva concluir que, ao dar como assente determinado facto, o julgador 

errou por forma evidente e tanto que do erro o homem comum não pode deixar de se 

aperceber.  

     Este erro notório tem de ser interpretado como o tem sido o conceito de facto notório 

em processo civil, mormente para efeitos do artigo 514.º, n.º 1, do CPC, isto é, como um 

facto de que todos se apercebem directamente (uma guerra, um ciclone, um eclipse 

total, um terramoto, etc.) ou como um facto que adquire carácter notório por via 

indirecta, isto é, mediante raciocínios formados sobre factos observados pela 

generalidade dos cidadãos – vidé Prof. José Alberto dos Reis, in CPCA, Vol. III, págs. 

261 e segs.     
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     Relacionando as regras de experiência comum com o processo lógico inerente à 

prova indirecta, o acórdão de 14-04-1994, processo n.º 46 315, citado no BMJ n.º 454, 

pág. 594, afirma: Não existe contradição de fundamentação ou erro na apreciação da 

prova quando re...ta claro da decisão o processo lógico inerente à prova indirecta, onde 

são decisivas as regras de experiência comum, que foi utilizado pelo tribunal e que 

permite ao tribunal de recurso o exame de tal processo que lhe subjaz. 

 

     Segundo o acórdão de 15-06-1994, processo n.º 46.708, CJSTJ 1994, tomo 2, pág. 

249, em caso de crime de violação e valoração do exame pericial (art. 163.º do CPP) 

quanto ao vício, afirma verificar-se – no caso, clamoroso – erro notório na apreciação da 

prova, que deve levar ao reenvio do processo para novo julgamento, quando o tribunal 

colectivo dá como provado que o arguido introduziu o seu pénis erecto na vagina da 

ofendida sem atingir o himen. 

     Como se pode ler no acórdão de 21-06-1995, processo n.º 47 717, in BMJ n.º 448, 

pág. 278, a versão do recorrente sobre a valoração da prova não integra o vício do erro 

notório. 

       O acórdão deste Supremo Tribunal de 29-02-1996, proferido no processo n.º 

46.740, em caso de burla, participação económica em negócio e prevaricação (Lei n.º 

34/87, de 16 de Julho de 2007), publicado in BMJ n.º 454, pág. 531, versando o erro notório 

na apreciação da prova, depois de afirmar que tal vício (como aliás os restantes do 

artigo 410.º, n.º 2, do CPP), tem forçosamente de re...tar do texto da decisão recorrida, 

por si só ou conjugada com as regras da experiência comum, como o impõe aquele 

normativo, afirma: 

     “Trata-se de um erro de que o homem médio, suposto pelo legislador, facilmente se 

dá conta mediante a leitura daquele texto e não com recurso a elementos a ele estranhos; 

e a demonstração desse erro não pode emergir da mera discordância em relação à forma 

como o tribunal recorrido terá apreciado a prova produzida, pois aí poderá haver apenas 

erro de julgamento da matéria de facto, insindicável pelo Supremo; o erro notório só 

existirá quando determinado facto provado é incompatível ou irremediavelmente 

contraditório com outro dado de facto contido no texto da decisão, em termos das 

conclusões desta surgirem como intoleravelmente ilógicas (Esta é a jurisprudência 

constante deste Supremo Tribunal de Justiça, como pode ver-se dos acórdãos de 18-10-
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1989, recurso n.º 40266, de 22-11-1989, BMJ n.º 391, pág. 433, de 19-03-1992, recurso 

n.º 42284, e de 21-10-1993, recurso n.º 45104).     

     Mesmo no domínio da chamada prova indirecta, só poderá escogitar-se o dito erro 

notório quando de todo em todo as regras da experiência comum são antagónicas com o 

processo lógico que subjaz a determinada conclusão fáctica do tribunal.  

     Quando o processo lógico seja claro e não possa afirmar-se aquele antagonismo, não 

existe o predito vício (ver acórdão do STJ de 14-04-1994, recurso n.º 46 315)”. 

        E mais à frente: “Quando o recorrente conclui que nenhum dos factos a que o 

colectivo se ateve para declarar provada a intenção tem o valor probante ou sintomático 

para poder suportar a conclusão, está a confundir erro notório na apreciação da prova 

com (eventual) erro de julgamento e a invadir o campo da apreciação da matéria de 

facto (e a intenção sempre foi questão inserida no domínio da matéria de facto) que o 

colectivo faz de harmonia com o artigo 127.º do Código de Processo Penal e que o 

Supremo não pode sindicar”. 

     Reafirma que “a discordância do recorrente em relação à forma como o tribunal 

recorrido valorou as provas produzidas não pode preencher nenhum dos vícios do artigo 

410.º, n.º 2, do Código de Processo Penal”. 

     Após referir-se que a inferência na decisão não é mais do que ilação, conclusão ou 

dedução, assimilando-se a todo o raciocínio que subjaz à prova indirecta e que não pode 

ser interdito à inteligência do juiz, transcreve-se trecho constante no acórdão do STJ de 

14-04-1994, recurso n.º 46 315, em que o mesmo relator, citando A. Troussov 

(Introduction à la Theorie de la preuve judiciaire, pág. 29), disse: 

    “A verdade concernente ao caso judiciário, assim como a verdade sobre qualquer 

acontecimento já ocorrido, não pode ser estabelecida senão por recurso aos sinais ou 

indícios que tudo o que acontece deixa nas coisas, nos objectos ou na memória das 

pessoas que foram testemunhas delas.   

     […] Em virtude da correspondência, ou da «harmonia», da lógica objectiva, como se 

diz, inerente a todos os factos ou fenómenos reais, nós podemos prever a existência ou a 

inexistência de certos factos ou fenómenos partindo do nosso conhecimento da 

existência ou da inexistência de outros factos ou fenómenos.     

     […] Os dados fornecidos pelas percepções sensíveis, e os da experiência geral, ou 

indirecta, acumulada sob a forma de saber adquirido, permitem em seguida ao ser 
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pensante interpretar a realidade circundante com o auxílio dos processos lógicos da 

razão, tais como a análise, a síntese, a indução, a dedução, etc., processos que o levam a 

formular julgamentos e conclusões e a elevar-se até à noção das coisas e à compreensão 

das suas relações e conexões”.  

    Conclui dizendo que não se vendo que do texto da decisão recorrida salte aos olhos 

alguma «inferência» que notoriamente infrinja as regras da experiência, não pode falar-

se em erro notório na apreciação da prova ou assacar-se violação do artigo 127.º do 

Código de Processo Penal.  

 

    Para o acórdão de 17-10-1996, processo n.º 568/96, CJSTJ 1996, tomo 3, pág. 170, 

citando o acórdão de 24-01-1996, processo n.º 46.927, “O vício em causa, consiste, no 

fim de contas, em se haver como provado algo que, notoriamente, está errado, que não 

podia ter acontecido, sendo reconhecível por qualquer pessoa minimamente atenta”. 

    Segundo o acórdão de 15-01-1997, processo n.º 982/96, CJSTJ 1997, tomo 1, pág. 

190, “Erro notório é o erro grosseiro que não escapa a um observador médio. Acresce 

que deve ser detectado na própria decisão per si ou conjugada com as regras da 

experiência comum. O que parece inferir-se das conclusões atinentes do recorrente é 

que perante as mesmas provas validaria os factos diferentemente. Mas isso mais não é 

do que a sua valoração pessoal que tem de respeitar os critérios de valoração dos juízes 

garantidos pela lei - art. 127 do CPP”. 

     O apontado vício é aquele que é evidente, que não escapa ao homem comum, de que 

um observador médio se apercebe com facilidade, que é patente, só podendo relevar, 

como foi dito no acórdão do STJ de 01-10-1997, processo n.º 243/97-3.ª, Sumários de 

Acórdãos, Gabinete de Assessoria, n.º 14, Volume II, pág. 121, se for ostensivo, 

inquestionável e perceptível pelo comum dos observadores ou pelas faculdades de 

apreciação do “homem médio”. 

     Como se extrai do acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, de 01-10-1997, processo 

n.º 627/97-3.ª (referidos Sumários, pág. 121), o vício existe “quando se dão por 

provados factos que, face às regras de experiência comum e à lógica do homem médio, 

não se teriam podido verificar ou são contraditados por documentos que fazem prova 

plena e que não tenham sido arguidos de falsos”. 
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     Segundo o acórdão de 1-10-1997, processo n.º 876/97-3.ª (mesmos Sumários, pág. 

122) “O erro notório na apreciação da prova, previsto no art.º 410.º, n.º 2, al. c), do CPP, 

não reside na desconformidade entre a decisão de facto do julgador e aquela que teria 

sido a da própria recorrente, e só existe quando, do texto da decisão recorrida, por si só 

ou conjugada com as regras da experiência comum, re...ta por demais evidente a 

conclusão contrária àquela a que chegou o tribunal”; no mesmo sentido e do mesmo 

relator, os acórdãos de 8-10-1997, processo n.º 874/97 (mesmos Sumários, pág. 134) e 

de 24-03-1999, processo n.º 176/99, CJSTJ 1999, tomo 1, pág. 249. 

     Ainda do mesmo dia (e mesmos Sumários, págs. 122/3), o acórdão proferido no 

processo n.º 601/97-3.ª dizia: “Só havendo prova vinculativa - documentos autênticos 

ou prova pericial quanto ao seu juízo técnico, científico ou artístico - e desde que não 

sejam considerados falsos os documentos, nem seja devidamente fundamentada a 

divergência com o juízo contido no parecer dos peritos, é que o STJ pode considerar 

existente o vício de erro notório na apreciação da prova, quando sejam dados por 

provados ou não provados contra o que consta daqueles documentos ou do juízo 

re...tante da prova pericial.  

     Segundo o acórdão de 22-10-1997, processo n.º 718/97-3.ª, o erro é notório quando é 

notado de todos, ou quando se apresenta como manifesto, evidente, transparente, 

insofismável (ibidem, pág. 154).   

     E de acordo com o acórdão de 22-10-1997, processo n.º 612/97-3.ª (Sumários, n.º 14, 

pág. 155) “O erro notório na apreciação da prova é um vício de raciocínio na apreciação 

das provas, evidenciado pela simples leitura da decisão”. 

     Trata-se de um vício do raciocínio na apreciação das provas, evidenciado pela 

simples leitura do texto da decisão; erro tão evidente que salta aos olhos do leitor 

médio, sem necessidade de particular exercício mental; as provas revelam claramente 

um sentido e a decisão recorrida extraiu ilação contrária, logicamente impossível, 

incluindo na matéria fáctica provada ou excluindo dela algum facto essencial. 

     Para o acórdão de 06-11-1997, processo n.º 122/97, ibidem, pág. 158 - “O vício de 

erro notório na apreciação da prova não existe quando o recorrente se limita a por em 

causa a valoração das provas produzidas, esquecendo que o STJ não tem acesso a elas e 

não pode sindicar a valoração que delas fez o colectivo em sua livre convicção e 

segundo as regras da experiência”. 
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     Segundo o acórdão de 4-12-1997, processo n.º 1018/97-3.ª, Sumários de Acórdãos, 

Gabinete de Assessoria, n.ºs 15 e 16, Volume II, pág. 199, o erro notório na apreciação 

da prova só existe quando seja de tal modo evidente que não passa despercebido ao 

comum dos observadores, ou quando se dá como provado um facto com base em juízos 

ilógicos, arbitrários, contraditórios, claramente violadores das regras da experiência 

comum. O erro na apreciação ou valoração da prova produzida no julgamento e desde 

que não seja prova vinculada ou tarifada, escapa à censura do STJ. 

     Para o acórdão de 17-12-1997, processo n.º 497/97-3.ª, BMJ n.º 472, pág. 407, como 

é jurisprudência pacífica e constante deste Supremo “verifica-se erro notório na 

apreciação da prova quando se constata erro de tal forma patente que não escapa à 

observação de um homem de formação media, o que deve ser demonstrado a partir do 

texto da decisão recorrida, por si só ou conjugada com as regras da experiência 

comum”.  

     No dizer do acórdão de 18-12-1997, processo n.º 47325 (Sumários de Acórdãos, 

Gabinete de Assessoria, n.ºs 15 e 16, Volume II, pág. 216), a simples discordância no 

domínio da prova, entre a análise feita por um arguido sobre o que em seu entender 

deveria ter ficado provado, e o que o colectivo considerou ter-se efectivamente provado, 

não tem o menor relevo como fundamento de recurso para este Supremo Tribunal, que 

não pode apreciar nem discutir ou alterar a matéria de facto apurada pela primeira 

instância. 

     De acordo com o acórdão de 18-12-1997, processo n.º 701/97-3.ª (ibidem, pág. 220) 

“o erro notório na apreciação da prova não pode re...tar da mera divergência de qualquer 

dos sujeitos processuais relativamente ao decidido. A convicção do tribunal não pode 

ser tida por errada apenas porque as partes, eventualmente, valoram a prova de modo 

diverso”. 

     E ainda do mesmo dia 18-12-1997, processo n.º 930/97-3.ª (ibidem, págs. 220/1) e 

BMJ n.º 472, pág. 185, “Só existe erro notório na apreciação da prova quando re...ta do 

texto da decisão que se retirou de um dado facto provado uma conclusão ilógica, 

arbitrária ou notoriamente violadora das regras da experiência comum. 

     Não pode o recorrente demonstrar esse erro quando se limita a discutir o valor 

atribuído pelo tribunal a esta ou àquela prova e a conceder a essa prova um valor 

diferente, que conduziria na sua óptica a decisão diversa”.   
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     De acordo com o acórdão do STJ de 19-03-1998, processo n.º 1280/97, in BMJ n.º 

475, pág. 261, e CJSTJ, 1998, tomo 1, pág. 235, versando caso de facturas falsas em 

IVA e discussão sobre concurso aparente entre crimes de burla, falsificação e fraude 

fiscal, prevalecendo este, pertencente à categoria dos crimes de re...tado cortado, a 

propósito de erro notório na apreciação da prova, considera-se como tal, o erro de tal 

modo evidente que não passa despercebido ao comum dos observadores. 

     Como se diz no acórdão de 25-03-1998, processo n.º 53/98-3.ª, BMJ n.º 475, pág. 

502/535 “Embora o Supremo Tribunal de Justiça tenha poderes de intromissão em 

aspectos fácticos, e que são os referidos no artigo 410.º, n.ºs 2 e 3, do CPP, não pode 

sindicar a valorização das provas feitas pelo colectivo em termos de o criticar por ter 

dado prevalência a uma em detrimento de outra. E convém referir que, tendo o colectivo 

de juízes formado a sua convicção com provas não proibidas por lei, prevalece a 

convicção que da prova teve o colectivo de juízes àquela que formulou o recorrente. 

Esta é irrelevante. 

     Erro notório é aquele que não escapa ao homem comum e consubstancia-se quando 

no texto factual dado como provado e não provado existem factos que, cotejados entre 

si, notoriamente se excluem, não podendo de qualquer forma harmonizar-se”. 

     De acordo com o acórdão de 15-04-1998, processo n.º 285/98-3.ª, in BMJ n.º 476, 

pág. 82, o erro notório na apreciação da prova não reside na desconformidade entre a 

decisão de facto do julgador e aquela que teria a do próprio recorrente (carecendo esta 

de qualquer relevância jurídica, é óbvio que aquela desconformidade não pode deixar de 

ser, também ela, juridicamente irrelevante), e só existe quando, do texto da decisão 

recorrida, por si ou conjugada com as regras da experiência comum, re...ta por demais 

evidente a conclusão contrária àquela a que chegou o tribunal. 

     Exactamente assim o acórdão do mesmo relator do anterior de 22-04-1998, processo 

n.º 120/98, in BMJ n.º 476, pág. 272 e ainda o acórdão de 27-01-1999, processo n.º 

1369/98, BMJ n.º 483, pág. 140 do mesmo relator, todos eles com aproximação a 

violação do princípio in dubio pro reo.          

     Para o acórdão de 16-04-1998, processo n.º 1438/98, in BMJ n.º 476, pág. 253, só 

existe erro notório na apreciação da prova quando da factualidade provada se extraiu 

uma conclusão ilógica, irracional e arbitrária ou notoriamente violando as regras da 

experiência comum. Fica-se no domínio da livre apreciação da prova quando se 
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pretende que dos elementos de prova apreciados se devam extrair outras conclusões, o 

que é insindicável pelo STJ.  

     Sobre o vício pronunciou-se o acórdão de 27-05-1998, processo n.º 1393/97, in BMJ 

n.º 477, págs. 303 a 349, maxime, pág. 338.   

     Segundo o acórdão deste Supremo Tribunal de 03-06-1998, processo n.º 272/98, 3.ª 

Secção, Sumários STJ, n.º 22, pág. 65, o erro notório é um vício de raciocínio na 

apreciação das provas, evidenciado pela simples leitura da decisão; erro tão evidente 

que salta aos olhos do leitor médio.  

     As provas revelam claramente um sentido e a decisão extraiu uma ilação contrária, 

logicamente impossível, incluindo na matéria fáctica provada ou excluindo dela algum 

facto essencial. 

     Para o acórdão de 04-06-1998, processo n.º 1165/97, in BMJ n.º 478, págs. 183/234, 

em caso de contrafacção de cartões de crédito, bandas magnéticas, concurso real de 

crimes de falsificação de cartões de crédito e de burla informática, afirma-se que erro 

notório na apreciação da prova é o que pela sua evidência não pode passar despercebido 

ao comum dos cidadãos e que só deve ter-se por verificado quando se dê por provada 

uma determinada factualidade com base em juízos ilógicos, arbitrários, contraditórios e 

insustentáveis, apresentando-se como violadores das regras da experiência comum.   

     Como refere o acórdão de 23-09-1998, processo n.º 665/98, BMJ n.º 479, pág. 252, 

existe erro notório na apreciação da prova quando se dão por provados factos que, face 

às regras de experiência comum e à lógica do homem médio, não se teriam podido 

verificar ou são contraditados por documentos que fazem prova plena e que não tenham 

sido arguidos de falsos. 

     O erro invocado pelo recorrente não transcorre do texto do acórdão, mas consiste 

numa diferente leitura da prova produzida na audiência, aspecto insindicável pelo 

Supremo. 

     Como se extrai do acórdão de 30-09-1998, processo n.º 565/98, in BMJ n.º 479, pág. 

439, o erro notório na apreciação da prova é um vício de raciocínio na apreciação das 

provas, evidenciado pela simples leitura do texto de uma decisão. É um erro tão 

evidente que salta aos olhos do leitor médio, sem necessidade de qualquer exercício 

mental. As provas revelam claramente um sentido e a decisão recorrida extraiu ilação 
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contrária, logicamente impossível, incluindo na matéria fáctica provada ou excluindo 

dela algum facto essencial.      

     Como diz o acórdão de 12-11-1998, processo n.º 383/98, in BMJ n.º 481, pág. 325, 

há erro notório na apreciação da prova se se der como provado algo que notoriamente 

está errado, que não pode ter acontecido, ou quando, usando um processo racional e 

lógico, se retira de um facto dado como provado uma conclusão ilógica, arbitrária e 

contraditória, ou notoriamente violadora das regras de experiência comum, sendo o erro 

de apreciação detectável por qualquer pessoa. Se existe mera discordância do recorrente 

entre aquilo que o colectivo teve como provado e aquilo que o recorrente entende não 

ter re...tado da prova produzida, não se verifica portanto, qualquer dos vícios indicados 

no artigo 410.º, n.º 2, alíneas a) e c) do CPP. 

     De acordo com o acórdão de 09-12-1998, processo n.º 1115/98, in BMJ n.º 482, pág. 

68, erro notório na apreciação da prova é aquele de tal modo evidente que não passa 

despercebido ao comum dos observadores, ou seja, quando o homem médio facilmente 

dele se dá conta. Não padece deste vício a decisão que, examinada na sua globalidade, 

assente em premissas que se harmonizam entre si segundo um raciocínio lógico e 

coerente e de acordo com as regras da experiência comum. Mais uma vez, aqui, o que o 

recorrente pretende é fazer vingar a sua convicção sobre a prova àquela que o Tribunal 

teve. Ora, a sua convicção é irrelevante, naõ sendo sindicável por este Supremo 

Tribunal.    

     Para o acórdão de 24-03-1999, processo n.º1293/98, in BMJ n.º 485, pág. 281, o erro 

notório na apreciação da prova há-se ser de tal modo evidente que não possa passar 

despercebido a qualquer homem medianamente dotado e terá que se evidenciar 

exclusivamente da decisão recorrida. A discordância entre o que o recorrente entende 

que deveria ter sido dado como provado e o que na realidade o foi pelo tribunal nada 

tem a ver com o vício de erro notório na apreciação da prova, tal como este é 

estruturado na lei. (No mesmo sentido, os acórdãos de 09-01-97, processo n.º 783/96 e 

de 29-04-98, processo n.º 89/98).  

     Para o acórdão de 25-03-1999, processo n.º1209/98, in BMJ n.º 485, pág. 286 

(citando para além dos acórdãos de 03-05-1990 e de 03-06-1998, supra referidos, os 

acórdãos de 5 e 24 de Novembro de 1998, processos n.º 707/98 e 1157/98, ambos da 3.ª 

Secção, in Sumários, n.º 25, págs. 80 e 92), o erro é notório, quando é notado ou sabido 
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de todos, ou quando se apresenta como manifesto, evidente, transparente, insofismável. 

Só existe o erro notório na apreciação da prova quando é de tal modo evidente que não 

passa despercebido ao comum dos observadores, ou seja, quando o homem médio 

facilmente dele se dê conta; erro que por tão grosseiro não escapa ao cidadão comum de 

média formação, impossibilitando uma justa decisão.  

     Para o acórdão de 16-06-1999, processo n.º 422/99, in BMJ n.º 488, pág. 262, o erro 

notório na apreciação da prova só se verifica quando se dá como provada uma série de 

factos que violam as regras da experiência comum e juízos lógicos ou que são 

contraditados por documentação com prova plena sem ser invocada a sua falsidade.  

     Não se verifica violação do artigo 127.º do CPP quando a prova é apreciada segundo 

as regras da experiência e a livre convicção dos julgadores seguirem um processo lógico 

e racional”.  

     O protestado erro de julgamento fundado tão só em a matéria de facto dado como 

provada não corresponder, na opinião do recorrente, ao que se apurou na audiência de 

julgamento, transcorre apenas de diferente leitura que da prova produzida em audiência 

foi feita pelo arguido-recorrente e pelo tribunal colectivo.   

     E segundo refere o acórdão de 20-09-1999, processo n.º 1265/98, in BMJ n.º 490, 

pág. 190, o erro notório na apreciação de prova só existe se do texto da decisão 

recorrida re...tar uma determinada factualidade ilógica e incoerente em si mesmo e 

confrontada com a fundamentação. 

     Segundo o acórdão de 26-01-2000, processo n.º 542/98, in BMJ n.º 493, pág. 272, 

não constitui um erro notório na apreciação da prova a verificação de uma incorrecção 

referida na fundamentação da sentença recorrida por não ter sido o fundamento 

exclusivo de determinado facto dado como provado, considerando não ter relevância 

aquela incorrecção do colectivo por não ter sido decisiva, em exclusivo, para a 

conclusão a que o colectivo chegou. 

     Como se extrai do acórdão de 09-02-2000, processo n.º 990/99-3.ª, in BMJ n.º 494, 

pág. 207, não há erro notório na apreciação da prova quando, subsistindo a dúvida sobre 

determinado facto, contrário ao arguido, o tribunal, ao invés de aceitar a versão do 

arguido sobre esse facto no sentido que lhe é mais favorável, simplesmente decide, 

como deverá fazer, não dar o facto como provado.  
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     De acordo com o acórdão de 06-04-2000, processo n.º 71/2000, in BMJ n.º 496, pág. 

169, “Ocorre o vício do erro notório na apreciação da prova, quando a matéria de facto 

sofre de uma irrazoabilidade passível de ser patente a qualquer observador comum, por 

se opor à normalidade dos comportamentos e às regras da experiência comum. 

     A regra da livre apreciação da prova em processo penal, contida no artigo 127.º do 

CPP não se confunde com apreciação arbitrária, discricionária ou caprichosa da prova, 

de todo em todo imotivável. O julgador, ao apreciar livremente a prova, ao procurar 

através dela atingir a verdade material, deve observância às regras da experiência 

comum, utilizando como método de avaliação e aquisição do conhecimento critérios 

objectivos, genericamente susceptíveis de motivação e controlo”.    

     Este acórdão segue de muito perto, sem o citar, o acórdão de 25-02-1999, proferido 

no processo n.º 1458/98, in BMJ n.º 484, pág. 288, incluindo citações de Figueiredo 

Dias, Direito Processual Penal, I, pág. 205 e do acórdão do Tribunal Constitucional de 

19-11-1996, já referidos.    

      

     Na análise a efectuar para detecção do vício, há que ter em conta que a fixação da 

matéria de facto teve na sua base uma apreciação da prova, segundo as regras da 

experiência e a livre convicção do julgador, nos termos do artigo 127.º do Código de 

Processo Penal. 

     Os vícios previstos no artigo 410.º, n.º 2, do CPP, nomeadamente, o erro notório na 

apreciação da prova, não podem ser confundidos com a insuficiência de prova para a 

decisão de facto proferida ou com a divergência entre a convicção pessoal do recorrente 

sobre a prova produzida em audiência e a convicção que o tribunal firme sobre os 

factos, questões do âmbito da livre apreciação da prova, princípio inscrito no citado 

normativo - artigo 127.º do CPP. 

     Não podendo, neste tipo de análise, prevalecer-se de prova documentada nem se 

encontrando perante prova legal ou tarifada, não pode o tribunal superior sindicar a boa 

ou má valoração daquela, e querer discutir, nessas condições, a valoração da prova 

produzida é afinal querer impugnar a convicção do tribunal, olvidando a citada regra.  

     Não se estando face a prova vinculada ou tarifada não se pode sindicar a boa ou má 

valoração daquela, que escapa à censura do Supremo Tribunal de Justiça (acórdãos de 

04-12-97, processo n.º 1018/97-3.ª e de 18-12-97, processo n.º 47325-3.ª, Sumários, 
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págs. 199 e 216) e querer discutir, nessas condições, a valoração da prova produzida é 

afinal querer impugnar a convicção do tribunal, olvidando a citada regra.  

     Neste aspecto, o que releva, necessariamente, é essa convicção formada pelo 

tribunal, no exercício da liberdade de julgamento dos juízes (liberdade insubstituível, 

por enquanto…, como foi referido no supracitado acórdão de 29 de Fevereiro de 1996, 

BMJ n.º 454) quanto à matéria de facto, posto que não infrinja notoriamente as regras 

da experiência comum, sendo irrelevante, no âmbito da ponderação exigida pela função 

de controlo ínsita na identificação dos vícios do artigo 410.º, n.º 2, do CPP, a convicção 

pessoalmente alcançada pelos recorrentes sobre os factos. 

    Para avaliar se a convicção formada pelo tribunal padece dos aludidos vícios há que 

apreciar, por um lado, a fundamentação da decisão quanto à matéria de facto (os 

fundamentos da convicção) e, por outro, a natureza das provas produzidas e os 

processos intelectuais que o conduziram a determinadas conclusões. 

     

     Como se referiu nos acórdãos de 22-10-2008, 10-03-2010, 25-03-2010, 27-05-2010, 

14-07-2010 e 26-09-2012, proferidos nos processos n.º 215/08, 

112/08.2GACDV.L1.S1, in CJSTJ 2010, tomo 1, pág. 212, 427/08.0TBSTB.E1.S1, 

18/07.2GAAMT.P1.S1, 149/07.9JELSB.E1.S1 e 460/10.1JALRA.C1.S1, desta Secção, 

por nós relatados, o erro-vício previsto na alínea c) do n.º 2 do artigo 410.º do Código 

de Processo Penal não se confunde com errada apreciação e valoração das provas, com 

o erro de julgamento relativamente à apreciação e valoração da prova produzida. 

     Tendo como denominador comum a sindicância da matéria de facto, são muito 

diferentes na sua estrutura, alcance e consequências. 

     Aquele examina-se, indaga-se, através da análise do texto; esta, porque se reconduz a 

erro de julgamento da matéria de facto, analisa-se em momento anterior à produção do 

texto, na ponderação conjugada e exame crítico das provas produzidas do que re...ta a 

formulação de um juízo, que conduz à fixação de uma determinada verdade histórica 

que é vertida no texto; daí que a exigência de notoriedade do erro vício se não estenda 

ao processo cognoscitivo/valorativo, cujo re...tado vem a ser inscrito no texto, só este 

sendo susceptível de apreciação. 

     Por outras palavras. Uma coisa é o vício de erro notório na apreciação da prova, 

outra é a valoração desta, o re...tado da prova, que o recorrente pode considerar não 



S. R. 
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 

2640 
 

correcta, dela divergir, afrontá-la, só que a manifestação desta divergência, este 

confronto não é passível de enquadramento em estratégia recursiva atendível (não cabe 

no plano da impugnação da matéria de facto possível nos quadros restritos consentidos 

pelo artigo 410.º, n.º 2, como extravasa os limites da mais ampla, mas nem por isso de 

contornos ilimitados, impugnação nos termos do artigo 412.º, n.º 3 e 4, do CPP). 

     Enquanto a valoração da prova, que compete aos julgadores, e só a eles, obedece ao 

regime do artigo 127.º do CPP e é necessariamente prévia à fixação da matéria de facto, 

o vício da alínea c), bem como os demais constantes das alíneas a) e b) do n.º 2 do 

artigo 410.º do CPP, só surge perante o texto da decisão proferida em matéria de facto, 

que re...tou daquela valoração da prova. 

     Estamos perante duas realidades que correspondem a dois passos distintos, 

sequenciais, tendo uma origem na outra: o de aquisição processual em re...tado do 

julgamento; um outro, posterior, de consignação do que se entendeu ter ficado provado  

e não provado, no exercício final de um juízo decisório que se debruçou sobre a 

amálgama probatória carreada para os autos e dissecada/ponderada/avaliada após o 

exame crítico das provas, no seu conjunto e interligação, no jogo dialéctico das 

conexões, proximidades, desvios, disfunções, antagonismos.  

     A primeira relaciona-se com a actividade probatória que consiste na produção, 

exame e ponderação crítica dos elementos legalmente admissíveis - excluídas as provas 

proibidas - a habilitarem o julgador a formar a sua convicção sobre a existência ou não 

de concreta e determinada situação de facto.  

     O erro vício será algo detectável, necessariamente a juzante desse iter 

cognoscitivo/deliberativo, lançado no texto da decisão, cujo sentido e conformação 

re...tou da convicção assumida, que tem a natureza intrínseca de um “produto” de uma 

reflexão sobre dados adquiridos em oralidade e imediação e que a partir daí ganha 

alguma cristalização.  

     Será, se assim quisermos apelidar, no processo cognoscitivo/decisório da matéria de 

facto, um “produto de terceira geração”, sendo o primeiro passo a aquisição processual 

com a produção das provas em julgamento; em segundo lugar, a avaliação crítica do 

acervo probatório adquirido; por último, a formulação do juízo integrativo ou não. 

     Ainda sobre esta distinção pode ver-se o acórdão de 14-10-2009, processo n.º 

101/08.7PAABT.E1.S1-3.ª, dizendo não se poder confundir o vício de erro notório na 
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apreciação da prova com a valoração desta. “Enquanto que esta obedece ao regime do 

art. 127.º do CPP e é prévio à fixação da matéria de facto, aquele – bem como os demais 

vícios constantes das alíneas do n.º 2 do art.º 410.º do CPP – só surgem perante o texto 

da decisão em matéria de facto que re...tou daquela valoração da prova”. 

     Conclui o acórdão inexistir o apontado vício por não ressaltar da decisão qualquer 

erro ou situação contrária à lógica e às regras da experiência comum, detectável por 

qualquer cidadão de formação cultural média que leia a decisão.   

     E de igual modo no acórdão de 27-04-2011, processo n.º 7266/08.6TBBRG.G1.S1-

3.ª, onde se pode ler: “O erro notório na apreciação da prova é um conceito jurídico 

processual, técnico legal, que ao subsumir-se ao disposto na alínea c) do n.º 2 do art. 

410.º do CPP, apenas tem a ver com o texto da decisão recorrida, perspectivado na 

matéria de facto provada e não provada e respectiva fundamentação, sendo o erro 

detectável por qualquer pessoa que entenda a decisão, ao lê-la, ainda que em conjugação 

com as regras da experiência comum, não se confundido com a valoração prévia das 

provas que convenceram o tribunal e que gerou esse texto descritivo e expositivo, 

exclusivamente factual”. 

     “A apreciação da prova é um juízo valorativo, de raciocínio objectivo, de ponderação 

do que é revelado por cada prova produzida, e em conjugação com as demais, e 

eventual erro que daqui derive é um erro de julgamento na credibilidade de determinada 

prova, cuja impugnação é feita através do recurso em matéria de facto, nos temos do art. 

412.º, n.ºs 3 e 4, do CPP”.  

     Ainda neste sentido pode ver-se o acórdão de 30-10-2013, proferido no processo n.º 

40/11.4JAAVR.C2.S1, desta Secção, donde se extrai que “O erro notório na apreciação 

da prova supõe factualidade contrária à lógica e às regras da experiência comum, 

detectável por qualquer cidadão de mediana formação cultural. Enquanto a valoração da 

prova obedece ao art. 127.º do CPP e é prévia à fixação da matéria de facto, o vício do 

erro notório na apreciação da prova só surge perante o texto da decisão em matéria de 

facto, ainda que em conjugação com as da experiência comum”. 

   

     Sobre conexão do vício com regras de experiência comum e presunções, veja-se o 

acórdão de 6 de Outubro de 2010, proferido no processo n.º 936/08.0JAPRT.P1.S1-3.ª, 

de que respigam os seguintes passos: “Os vícios da matéria de facto que integram as 
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categorias das als. a), b) e c) do n.º 2 do art. 410.º do CPP, não obstante a diversidade de 

elementos, revertem todas as inconsistências no domínio da prova, ou mais 

precisamente, no processo lógico e racional de formação da convicção sobre a prova. 

     O “erro notório na apreciação da prova” constitui uma insuficiência que só pode ser 

verificada no texto e no contexto da decisão recorrida, quando existam e se revelem 

distorções de ordem lógica entre os factos provados e não provados, ou traduza uma 

apreciação manifestamente ilógica, arbitrária, de todo insustentável, e por isso 

incorrecta, e que, em si mesma, não passe despercebida imediatamente à observação e 

verificação do homem médio. 

     A incongruência há-de re...tar de uma descoordenação factual patente que a decisão 

imediatamente revele, por incompatibilidade no espaço, de tempo ou de circunstâncias 

entre os factos, seja natural e no domínio das correlações imediatamente físicas, ou 

verificável no plano da realidade das coisas e apreciada não por simples projecções de 

probabilidade, mas segundo as regras da “experiência comum”. 

     O vício tem de re...tar, como se salientou, do texto da decisão recorrida, «por si só ou 

conjugada com as regras da experiência comum», isto é, sem a utilização de elementos 

externos à decisão (salvo se os factos forem contraditados por documento que faça 

prova plena), não sendo, por isso, admissível recorrer a declarações ou a quaisquer 

outros elementos que eventualmente constem do processo ou até da audiência. 

     Para avaliar da não arbitrariedade (ou impressionismo) e da racionalidade da 

convicção sobre os factos, há que apreciar, de um lado, a fundamentação da decisão 

quanto à matéria de facto (os fundamentos da convicção), e de outro, a natureza das 

provas produzidas e dos meios, modos ou processos intelectuais, utilizados e inferidos 

das regras da experiência comum para a obtenção de determinada conclusão. 

     Relevantes neste ponto, para além dos meios de prova directos, são os procedimentos 

lógicos para prova indirecta, de conhecimento ou dedução de um facto desconhecido a 

partir de um facto conhecido: as presunções”. 

 

    A invocação do erro notório na apreciação da prova só é possível e viável quando 

reportado ao texto da decisão e não se direccionado ao modo de valoração das provas, 

nomeadamente, a pretender socorrer-se de elementos estranhos ao texto da decisão 
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recorrida, pretendendo-se uma discussão que, por força daquele inultrapassável limite, 

não pode obviamente ter lugar.  

     Segundo o acórdão de 1 de Outubro de 1997, processo n.º 876/97-3.ª, SASTJ, pág. 

122 “O erro na apreciação da prova não reside na desconformidade entre a decisão de 

facto do julgador e aquela que teria sido a do próprio recorrente”; no mesmo sentido e 

do mesmo relator, o acórdão de 8-10-1997, processo n.º 874/97, ibidem, pág. 134 e de 

24-03-1999, processo n.º 176/99, CJSTJ 1999, tomo 1, pág. 249; 

     Como se referia no acórdão de 06-11-1997, processo n.º 471/97-3.ª, Sumários 

Assessoria, 1997, n.ºs 15 e 16, pág. 157, não há erro na apreciação da prova quando o 

que o recorrente invoca não é mais do que uma discordância sua quanto ao 

enquadramento da matéria provada e quanto ao valor a dar aos aspectos de natureza 

pessoal e de vivência e integração social dele próprio. 

     Já o acórdão do mesmo dia proferido no processo n.º 666/97 (ibidem, pág. 156) dizia 

que a divergência do recorrente quanto à avaliação e valoração das provas pelo tribunal 

a quo é irrelevante. 

     Constitui entendimento pacífico há muito estabelecido que não há erro na apreciação 

da prova quando o que o recorrente invoca não é mais do que uma discordância sua 

quanto ao enquadramento da matéria de facto provada. 

     A divergência do recorrente quanto à avaliação e valoração das provas feitas pelo 

tribunal é irrelevante, de acordo com jurisprudência há muito firmada - acórdãos do 

STJ,  de 19-09-1990, processo n.º 40 924, in Actualidade Jurídica n.º 10/11, Colectânea 

de Jurisprudência 1990, tomo 4, pág. 13 e BMJ n.º 399, pág. 260; de 03-07-1991, BMJ 

n.º 409, pág. 597; de 29-06-94, processo n.º 45.530, CJSTJ 1994, tomo 2, pág. 258; de 

14-06-1995, processo n.º 47.994, BMJ n.º 448, pág. 259; de 21-06-1995, processo n.º 

47.717, BMJ n.º 448, pág. 278 (a versão do recorrente sobre a valoração da prova não 

integra o vício do erro notório); de 28-06-1995, processo n.º 47.987, BMJ n.º 448, pág. 

297; de 29-02-1996, processo n.º 46.740, BMJ n.º 454, pág. 531; de 10-07-1996, 

processo n.º 48.675, CJSTJ 1996, tomo 2, pág. 229 (maxime, 243); de 01-10-1997, 

processo 876/97-3.ª; de 08-10-1997, processo 874/97-3.ª; de 06-11-1997, processo n.º 

122/97; de 18-12-1997, processos n.º 47325 e 930/97, Sumários de acórdãos do STJ, 

vol. II, págs. 156, 158, 216 e 220; de 15-04-1998, processo n.º 285/98-3.ª, BMJ n.º 476, 

pág. 82; de 29-10-1998, BMJ n.º 480, pág. 292; de 24-03-1999, processo n.º 176/99-3.ª, 
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CJSTJ 1999, tomo 1, pág. 247; de 24-03-1999, processo n.º 1293/98, BMJ n.º 485, pág. 

281; de 16-06-1999, processo n.º 422/99, BMJ n.º 488, pág. 262; de 19-01-2000, 

processo n.º 871/99-3.ª; de 06-12-2000, processo n.º 733/00. 

     De acordo com o acórdão de 4-12-1997, processo n.º 568/97, SASTJ 15-16, pág. 

199, para a verificação dos vícios do n.º 2 do artigo 410.º do CPP, é irrelevante a 

divergência entre aquilo que o colectivo dá como provado e aquilo, que, na óptica de 

um interveniente processual se deveria ter tido como assente, pois qualquer dos 

apontados vícios só pode ser havido como existente quando ele ressalte do texto da 

decisão recorrida, por si só, ou em conjugação com os dados da experiência. 

     Como se dizia no acórdão de 18-12-1997, processo n.º 701/97, Sumários, ibid., pág. 

220, a convicção do tribunal não pode ser tida por errada apenas porque as partes, 

eventualmente, valoram a prova de modo diverso.   

    Ou no acórdão de 07-10-1998, processo n.º 1103/98: “não se pode confundir o erro 

notório na apreciação da prova com a opinião que o recorrente formulou sobre a prova 

produzida, divergente da que veio a vingar.”  

    De forma mais abrangente é encarada essa irrelevância no acórdão de 12-11-1998, 

processo n.º 383/98, BMJ n.º 481, pág. 325: “se existe mera discordância do recorrente 

entre aquilo que o Colectivo teve como provado e aquilo que o recorrente entende não 

ter re...tado da prova produzida não se verifica qualquer dos vícios do artigo 410º, n.º 2, 

alíneas a) e c)”. 

    Mais recentemente, no acórdão de 20-12-2006, no processo 3379/06-3.ª, pode ler-se: 

“Os vícios do artigo 410º-2 do CPP não podem ser confundidos com a divergência entre 

a convicção pessoal do recorrente sobre a prova produzida em audiência e a convicção 

que o tribunal firme sobre os factos, no respeito pelo princípio da livre apreciação da 

prova inscrito no artigo 127º do CPP. Neste aspecto, o que releva, necessariamente, é a 

convicção que o tribunal forme perante as provas produzidas em audiência, sendo 

irrelevante a convicção pessoal formada pelo recorrente e que ele próprio alcançou 

sobre os factos”- cfr. do mesmo relator, o acórdão de 27-06-2007 no processo 2057/07-

3.ª.  

    Como se extrai do acórdão de 5 de Junho de 2012, proferido no processo n.º 

148/10.3SCLSB.L1.S1 - 3.ª Secção “O colectivo formulou um juízo de culpa que não se 

afasta daquilo que as premissas materiais autorizam, reconduzindo-se a arguição de erro 



S. R. 
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 

2645 
 

notório na apreciação da prova (art. 410.º, n.º 2, al. c), do CPP), a uma diferente 

valoração dos factos, a um juízo de culpa mais mitigado, enquanto excluindo o animus 

necandi, para se centrar no domínio da cumplicidade. Mas essa diferença de posições, 

nada mais é do que a expressão da eterna divergência entre quem julga e é julgado, sem 

qualquer conexão com aquele vício da matéria de facto, de que só, a título excepcional, 

o STJ pode conhecer. 

    Só há erro notório quando o tribunal incorre em manifesto erro de análise, quando 

teve como definitivo um leque factual que a sã lógica das coisas, o bom senso, a justa e 

prudente apreciação das provas, dadas a conhecer na sentença, a partir da sua simples 

leitura ou de acordo com as regras da experiência, o repudia e descredibiliza em 

absoluto. 

    O STJ só deve intervir em último recurso para bem decidir de direito, porém 

puramente por excepção, já que a fixação da matéria de facto, em último termo, cabe à 

Relação, nos termos dos arts. 427.º e 428.º do CPP”. 

 

    Sobre este vício, podem ver-se ainda os acórdãos de 27-01-2009, processo n.º 

3978/08-3.ª, in CJSTJ 2009, tomo 1, pág. 208, “O erro notório, enquanto vício situado 

ao nível da matéria de facto, que se cifra num erro insustentável na apreciação das 

provas, conducente e fixando factos materiais chocantes e arbitrários, que a lógica e o 

senso comum desmentem, devendo re...tar do texto da decisão recorrida, por si só ou 

conjugado com as regras da experiência comum, pela sua imediata intuição, sem esforço 

de detecção, não pode, atenta a sua conexão com a matéria de facto, erigir-se em 

fundamento de recurso para o STJ”; de 09-09-2010, processo n.º 

1795/07.6GISNT.L1.S1-5.ª; de 23-09-2010, processo n.º 427/08.0TBSTB.E1.S1-5.ª; de 

27-10-2010, processo n.º 4/09.8YGLSB.S2-3.ª (sobre alcoolemia e TAS); de 07-04-2011, 

processo n.º 936/08-3.ª, este dando-o por verificado e determinando reenvio para novo 

julgamento; de 26-09-2012, processo n.º 460/10.1JALRA.C1.S1-3.ª; de 24-10-2012, 

processo n.º 2965/06.0TBLLE.E1.S1-3.ª (a incongruência há-de re...tar de uma descoordenação 

factual patente que a decisão imediatamente revele, por incompatibilidade no espaço, de tempo ou de 

circunstâncias entre os factos, seja natural e no domínio das correlações imediatamente físicas, ou 

verificável no plano da realidade das coisas, apreciada não por simples projecções de probabilidade, mas 
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segundo as regras da “experiência comum”) e de 14-03-2013, processo n.º 

276/08.5PMLSB.S1-5.ª. 

 

      

      A reapreciação da matéria de facto nos termos do artigo 412.º, n.º 3/4, do CPP 

 

      

      A discussão dos poderes de cognição em matéria de facto pelas relações reconduz-nos à 

análise da norma do artigo 665.º do Código de Processo Penal de 1929, aprovado pelo Decreto 

n.º 16.489, de 15 de Fevereiro de 1929, a qual teve, com as composições posteriores, um papel 

fulcral, determinante, na definição da capacidade cognitiva das relações, tal como hoje é 

concebida, com os “apports” subsequentes e decorrentes do chamado “direito processual 

constitucional”, de cuja pormenorizada análise aqui se prescindirá, mas que pode ver-se de 

forma mais alongada, para além do mais, no acórdão de 25 de Março de 2010, proferido no 

processo n.º 427/08.0TBSTB.S1, desta 3.ª Secção e no AFJ n.º 3/2012, supra enunciado.  

      À primeira vista, poderia dizer-se não fazer qualquer sentido, e quiçá, constituir opção 

desfasada dos novos tempos, a chamada à colação para o problema em enfoque, de normas do 

Código de Processo Penal de 1929, quando o moderno Código de Processo Penal de 1987, 

situado já próximo da viragem para o novo século, assumia a adopção de novos paradigmas, 

abandonado que estava o tempo da adjectivação em termos de processos de querela, qual acção 

cível ordinária, a demandar a “organização de quesitos”, a incidir “sobre os factos e suas 

circunstâncias alegados pela acusação e defesa ou que re...tarem da discussão da causa”, como 

postulava o artigo 468.º para fixação da matéria de facto, e que poderia suscitar o incidente de 

reclamação sobre a formulação dos quesitos, conforme o artigo 502.º, na redacção do Decreto-

Lei n.º 605/75, de 3 de Novembro.   

      Anotar-se-á que, parte substancial dessa discussão teve lugar já na vigência do Código de 

Processo Penal de 1987, num plano de transitoriedade, de aplicação de direito intertemporal, de 

sucessão de leis no tempo, o que perfeitamente se compreende, num plano de radical/absoluta 

mudança de paradigma, da adopção de uma nova e diversa forma de adjectivação, em que os 

processos, em vez dos julgamentos em processo de querela (artigos 460.º a 473.º) e do júri 

(artigos 474.º a 525.º), correccionais (artigos 528.º a 538.º) e de polícia correccional (artigos 

539.º a 542.º), todos revogados, os processos passaram a ser comuns e especiais, porque essa foi 

a definição da “realidade processual”, com a concomitante existência/subsistência de inúmeros 

processos de querela, mais “pesados” e complicados, os quais, desde que não houvesse réus 
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presos, se mantiveram pendentes, obviamente, já no pós 1 de Junho de 1998, data em que entrou 

em vigor o novo Código. 

      Esses, por vezes, complexos processos - qualificativo que deve ter uma leitura adaptada ao 

seu tempo, em que o acesso aos computadores não era, de longe, como hoje, dado adquirido, 

sendo a figura da “especial complexidade” também ela uma aquisição moderna - “herdados do 

regime anterior”, não se extinguiram, por um passe de mágica e havia que resolver as situações 

pendentes. 

      Por outro lado, há que ter presente que, decisiva e absolutamente incontornável, neste 

aspecto, foi a nova redacção dada ao artigo 32.º, n.º 1, da CRP, pela Lei Constitucional n.º 1/97, 

Diário da República, I-A Série, n.º 218/97, de 20 de Setembro de 1997, que operou a 4.ª revisão 

constitucional, decorrida quase uma década sobre a aplicação no terreno do CPP de 1987, que 

ao texto inicial “O processo criminal assegura todas as garantias de defesa” aditou, in fine, a 

expressão “incluindo o recurso”. 

     Tudo o que se discutiu no Tribunal Constitucional e no Supremo Tribunal de Justiça entre 

Fevereiro de 1989 e Abril de 1998, teve subjacente e como causa das intervenções 

supervenientes, que se lhe seguiram, a marca das indefinições de aplicação do direito 

intertemporal, com todas as dúvidas que suscita, de que é exemplo recente a solução 

preconizada no Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça n.º 4/2009, de 18 de Fevereiro de 

2009, Diário da República, I Série, n.º 55, de 19 de Março de 2009, a propósito de 

recorribilidade e dupla conforme, à luz da interpretação do artigo 400.º, n.º 1, alínea f), do CPP.  

    E exactamente por se tratar de uma discussão no âmbito da sucessão de leis, não foi por acaso 

que as soluções de recriação de norma ao abrigo do artigo 10.º, n.º 3, do Código Civil, tiveram 

em conta e adoptaram na composição de disposição anterior as novas soluções quanto a erro 

notório e renovação da prova.   

        

    A alteração do artigo 412.º do Código de Processo Penal operada com a Lei n.º 

59/98, de 25 de Agosto, entrada em vigor em 1 de Janeiro de 1999, visou tornar 

admissível o recurso para a Relação da matéria de facto fixada pelo Colectivo, dando 

seguimento à consagração do 2.º grau de jurisdição no julgamento da matéria de facto e 

possibilidade de recurso nesta matéria, na sequência  do aditamento da expressão 

“incluindo o recurso” da parte final do n.º 1 do artigo 32.º, da Constituição da 

República, introduzido na 4.ª revisão constitucional, operada pela Lei Constitucional n.º 

1/97 (Diário da República I Série, de 20 de Setembro de 1997), que veio criar pela 

primeira vez no nosso sistema processual penal, um verdadeiro direito a recurso em 
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matéria de facto das decisões do tribunal colectivo, a exercer nas condições e com os 

requisitos enunciados nos n.ºs 3 e 4 do aludido preceito, o que viria a ser “confirmado” 

pelo Acórdão de Uniformização de Jurisprudência n.º 10/2005, de 20 de Outubro de 

2005, publicado no Diário da República, I-A Série, de 7 de Dezembro de 2005, o qual 

estabeleceu a seguinte orientação: “Após as alterações ao Código de Processo Penal, 

introduzidas pela Lei n.º 59/98, de 25/08, em matéria de recursos, é admissível recurso 

para o Tribunal da Relação da matéria de facto fixada pelo tribunal colectivo”. 

    (Mais tarde, num outro plano, dissipando dúvidas - desaparecidas em 2007 com a 

actual redacção do artigo 432.º, n.º 1, alínea c) do CPP -, o acórdão uniformizador de 14 

de Março de 2007 n.º 8/2007, Processo n.º 2792/06-5.ª, in Diário da República, I Série, 

de 04/06/2007, fixou jurisprudência nos termos seguintes: «Do disposto nos artigos 

427.º e 432.º, alínea d), do Código de Processo Penal, este último na redacção da Lei nº 

59/98, de 25 de Agosto, decorre que os recursos dos acórdãos finais do tribunal 

colectivo visando exclusivamente o reexame da matéria de direito devem ser interpostos 

directamente para o Supremo Tribunal de Justiça»). 

    Maia Gonçalves, no Código de Processo Penal Anotado, 9.ª edição, pág. 729, 

alertava então que a lei é aqui particularmente exigente, tratando-se de “matéria a que 

haverá que prestar particular cuidado, pois o Código denota o intuito de não deixar 

prosseguir recursos inviáveis ou em que os recorrentes não exponham com clareza o 

sentido das suas pretensões”. 

    A alteração assentava em dois vectores anunciados na Exposição de Motivos da 

Proposta de Lei n.º 157/VII, in Diário da Assembleia da República, II Série - A, n.º 27, 

de 28-01-1998, a saber: 

1 – A ampliação dos poderes de cognição das Relações - alínea f) do n.º 16;  

2 – O assegurar-se um recurso efectivo em matéria de facto – alínea g) do mesmo n.º 

16.   

  

    A impugnação da matéria de facto, nos termos do artigo 412.º, n.º s 3 e 4, do Código 

de Processo Penal, constitui a área por excelência, a hipótese única, em que se verifica 

o duplo grau de jurisdição em matéria de facto.  
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    A consagração desta nova garantia das partes no processo civil e penal implica 

naturalmente a criação de um específico ónus de alegação do recorrente, no que respeita 

à delimitação do objecto do recurso e à respectiva fundamentação. 

    Nestes casos de impugnação da matéria de facto, a apreciação pelo tribunal superior – 

Tribunal da Relação, e como ora se vê, em casos excepcionais, o Supremo Tribunal de 

Justiça – já não se restringe ao texto e contexto da decisão, mas abrange a análise do que 

se contém e pode extrair da prova (documentada/gravada) produzida em audiência, mas 

sempre a partir de balizas fornecidas pelo recorrente no estrito cumprimento do ónus 

imposto pelos n.º s 3 e 4 do artigo 412.º, tendo em vista o reexame dos erros de 

procedimento ou de julgamento e visando a modificação da matéria de facto, nos termos 

do artigo 431.º, alínea b), do Código de Processo Penal. 

    Esta possibilidade de sindicância de matéria de facto, não sendo tão restrita como a 

operada através da análise dos vícios decisórios - que se circunscreve ao texto da 

decisão em reapreciação - por se debruçar sobre a prova produzida em audiência de 

julgamento, sofre, no entanto, quatro tipos de limitações.  

    Desde logo, uma limitação decorrente da necessidade de observância por parte do 

recorrente de requisitos formais da motivação de recurso face à imposta delimitação 

precisa e concretizada dos pontos da matéria de facto controvertidos, que o recorrente 

considera incorrectamente julgados, com especificação dos concretos pontos de facto 

que considera incorrectamente julgados, das concretas provas e referência ao conteúdo 

concreto dos depoimentos que o levam a concluir que o tribunal julgou incorrectamente 

e que impõem decisão diversa da recorrida, tudo com referência ao consignado na acta, 

com o que se opera a delimitação do âmbito do recurso. Esta exigência é de entender 

como contemplando o princípio da lealdade processual, de modo a definir em termos 

concretos o exacto sentido e alcance da pretensão, de modo a poder ser exercido o 

contraditório.  

    A reapreciação por esta via não é global, antes sendo um reexame parcelar, restrito 

aos concretos pontos de facto que o recorrente entende incorrectamente julgados e às 

concretas razões de discordância, necessário sendo que se especifiquem as provas que 

imponham decisão diversa da recorrida e não apenas a permitam, não bastando remeter 

na íntegra para as declarações e depoimentos de algumas testemunhas.   



S. R. 
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 

2650 
 

    Já a nível do poder cognitivo do tribunal de recurso, temos a limitação decorrente da 

natural falta de oralidade e de imediação com as provas produzidas em audiência, a não 

vivência do julgamento, sede do contraditório, circunscrevendo-se o “contacto” com as 

provas ao que consta das gravações. Não se pode olvidar que o juízo feito pelo Tribunal 

da Relação (e ora do Supremo Tribunal) será sempre um juízo distanciado, falho de 

proximidade de que a instância é beneficiária, não colhido em directo e ao vivo, como 

ocorre com a 1.ª instância em que a percepção e convicção criada pelo julgador decorre 

da oralidade com que decorre a audiência de julgamento e da imediação da recolha das 

provas, de que é indissociável a livre apreciação da prova. 

    Por outro lado, há limites à pretendida reponderação de facto, já que a Relação (ora 

Supremo Tribunal de Justiça) não fará um segundo/novo julgamento integral. 

    As indicações exigidas pela lei são essenciais, não se tratando de mero capricho, pois 

à Relação não cumpre proceder a um novo julgamento em matéria de facto, apreciando 

a globalidade das «provas» produzidas em audiência, antes lhe competindo, atenta a 

forma como se encontra estruturado o recurso, emitir juízos de censura crítica. 

    Germano Marques da Silva, in Registo da Prova em Processo Penal, na colectânea 

Estudos em homenagem a Cunha Rodrigues, Coimbra Editora, Novembro de 2001, pág. 

809, escreveu: “Recorde-se que o recurso ordinário no nosso Código é estruturado como 

um remédio jurídico, visa corrigir a eventual ilegalidade cometida pelo tribunal a quo. 

O tribunal ad quem não procede a um novo julgamento, verifica apenas da legalidade da 

decisão recorrida, tendo em conta todos os elementos de que se serviu o tribunal que 

proferiu a decisão recorrida. Por isso também que a renovação da prova só seja admitida 

em situações excepcionais e sobretudo que tenha de indicar expressamente os vícios da 

decisão recorrida”. 

    Como refere J. M. Damião da Cunha, O Caso Julgado Parcial, Teses, Publicações 

Universidade Católica, Porto 2002, pág. 527 “Um recurso, fundamentado numa 

discordância em relação à decisão sobre um ponto de facto, reputado como 

incorrectamente decidido, traduz imediatamente a ideia de que não se trata de um novo 

«julgamento» - pelo contrário, trata-se de um juízo de censura crítica sobre um concreto 

«ponto». Pelo que, esta forma de juízo parcial, supõe que a sentença que se visa 

«modificar» (a modificabilidade da matéria de facto) seja válida”. 
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    Impõe-se, assim, ao recorrente a necessidade de observância de requisitos formais da 

motivação de recurso face à imposta especificação dos concretos pontos da matéria de 

facto, que considera incorrectamente julgados, das concretas provas e referência ao 

conteúdo concreto dos depoimentos que o levam a concluir que o tribunal julgou 

incorrectamente e que impõem decisão diversa da recorrida, tudo com referência ao 

consignado na acta, com o que se opera a delimitação do âmbito do recurso. Esta 

exigência é de entender como contemplando o princípio da lealdade processual, de 

modo a definir em termos concretos o exacto sentido e alcance da pretensão recursiva, 

de modo, inclusive, a poder ser exercido o contraditório.  

    A reapreciação por esta via não é global, antes sendo um reexame parcelar, restrito 

aos concretos pontos de facto que o recorrente entende incorrectamente julgados e às 

concretas razões de discordância, necessário sendo que se especifiquem as provas que 

imponham decisão diversa da recorrida e não apenas a permitam, não bastando remeter 

na íntegra para as declarações e depoimentos de algumas testemunhas.   

    O especial/acrescido ónus de alegação/especificação dos concretos pontos de 

discórdia do recorrente (seja ele arguido, ou assistente), em relação à fixação da 

facticidade impugnada, bem como das concretas provas, que, em seu entendimento, 

imporão/imporiam uma outra, diversa, solução ao nível da definição do campo temático 

factual, proposto a subsequente tratamento subsuntivo, justifica-se plenamente, se 

tivermos em vista que a reapreciação da matéria de facto não é, não pode ser, um 

segundo, um novo, um outro integral, julgamento da matéria de facto.  

    Pede-se ao tribunal de recurso uma reapreciação, um reexame, uma intromissão no 

julgamento da matéria de facto, naturalmente/obviamente - acentuar-se-á o 

protagonismo, de forma enfática - na perspectiva de quem recorre, et pour cause, 

conducente a formulação de um juízo substitutivo do indesejado/contestado proclamado 

como assente na primeira instância, mas há que ter em atenção que o duplo grau de 

jurisdição em matéria de facto não visa a repetição do julgamento em segunda instância, 

não impõe uma avaliação global, não pressupõe uma reapreciação pelo tribunal de 

recurso do complexo dos elementos de prova produzidos, de todos eles, e que serviram 

de fundamento à decisão recorrida e, muito menos, um novo julgamento da causa, em 

toda a sua extensão, tal como ocorreu na primeira instância, tratando-se de um reexame 

necessariamente segmentado, não da totalidade da matéria de facto, envolvendo a 
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impetrada reponderação um julgamento/reexame meramente parcelar, de via reduzida, 

cirurgicamente motivada e direccionada para resposta aos concretos problemas 

colocados, tendo como pano de fundo as concretas provas, que no entender do 

recorrente, impõem a formulação de um juízo substitutivo, na fixação da facticidade a 

ter em consideração. 

    Esta limitação da capacidade cognitiva da matéria de facto por parte do Tribunal da 

Relação (aplicável em casos como o presente ao STJ) sempre esteve presente, como 

desde logo esclareceu o primeiro diploma legal onde se estabeleceu a documentação das 

declarações orais.  

    Com efeito, como foi afirmado no preâmbulo do Decreto-Lei n.º 39/95, de 15 de 

Fevereiro, o registo da prova produzida em audiência visava assegurar um verdadeiro e 

efectivo 2.º grau de jurisdição na apreciação da matéria de facto, mas acrescentando-se 

que essa garantia “nunca poderá envolver, pela própria natureza das coisas, a 

reapreciação sistemática e global de toda a prova produzida em audiência - visando 

apenas a detecção e correcção de pontuais, concretos e seguramente excepcionais erros 

de julgamento, incidindo sobre pontos determinados da matéria de facto, que o 

recorrente sempre terá o ónus de apontar claramente e fundamentar na sua minuta de 

recurso” e ainda que “o objecto do 2.º grau de jurisdição na apreciação da matéria de 

facto não é a pura e simples repetição das audiências perante a Relação, mas, mais 

singelamente, a detecção e correcção de concretos, pontuais e claramente apontados e 

fundamentados erros de julgamento, o que atenuará sensivelmente os riscos emergentes 

da quebra da imediação na produção da prova (que, aliás, embora em menor grau, 

sempre ocorreria, mesmo com a gravação em vídeo da audiência)”. 

    O Supremo Tribunal de Justiça tem reafirmado que o recurso da matéria de facto 

perante a Relação não é um novo julgamento em que a 2.ª instância aprecia toda a prova 

produzida e documentada em 1.ª instância, como se o julgamento não existisse, 

tratando-se antes de um remédio jurídico, destinado a colmatar erros de julgamento, que 

devem ser indicados precisamente com menção das provas que demonstram esses erros 

e não indiscriminadamente, de forma genérica, quaisquer eventuais erros. 

    Neste sentido podem ver-se, i. a., os acórdãos de 17 de Maio de 2007, processo n.º 

1397/07-5.ª, CJSTJ 2007, tomo 2, pág. 197 (citando o acórdão do Tribunal 

Constitucional, n.º 59/2006, de 18 de Janeiro de 2006, proferido no processo n.º 
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199/2005, da 2.ª secção); de 5 de Dezembro de 2007, processo n.º 3406/07-3.ª; de 9 de 

Janeiro de 2008, processo n.º 2075/07-3.ª e processo n.º 4457/07-3.ª; de 17 de Janeiro de 

2008, processo n.º 2696/07-5.ª, in CJSTJ 2008, tomo 1, pág. 206 (fazendo aquela 

mesma citação do acórdão do Tribunal Constitucional n.º 59/2006); de 23 de Abril de 

2008, processo n.º 899/08-3.ª, CJSTJ 2008, tomo 2, pág. 205; de 7 de Maio de 2008, 

processo n.º 294/08-3.ª; de 14 de Maio de 2008, processo n.º 1139/08 – 3.ª; de 4 de 

Junho de 2008, processo n.º 1126/08 – 3.ª; de 18 de Junho de 2008, processo n.º 

1971/08 – 3.ª; de 20 de Novembro de 2008, processo n.º 3269/08 - 5.ª; de 3 de Setembro 

de 2008, processo n.º 2031/04 - 3.ª; de 15 de Outubro de 2008, processo n.º 2894/08 – 

3.ª; de 23 de Outubro de 2008, processo n.º 2869/08 – 5.ª; de 29 de Outubro de 2008, 

processo n.º 1016/07– 5.ª; de 27 de Janeiro de 2009, processo n.º 3978/08 – 3.ª (Trata-se 

de um julgamento de via reduzida, de remédio para deficiências factuais circunscritas); 

de 26 de Fevereiro de 2009, processo n.º 3270/08 – 5.ª; de 27 de Maio de 2009, 

processo n.º 145/05-3.ª e processo n.º 1511/05.7PBFAR.S1-3.ª; e ainda os acórdãos de 

10 de Março de 2010, processo n.º 112/08.2GACDV.L1.S1, in CJSTJ 2010, tomo I, 

pág. 212, de 25 de Março de 2010, no processo n.º 427/08.0TBSTB.E1.S1 e de 14-07-

2010, processo n.º 149/07.9JELSB.E1.S1, os três últimos relatados pelo presente 

relator, seguindo-se aqui de perto a fundamentação exposta no AFJ n.º 3/2012, 

publicado no Diário da República, n.º 77, de 18 de Abril de 2012, de que igualmente 

fomos relator.   

    E como se pode ver dos acórdãos do Tribunal Constitucional, n.º 124/90, publicado 

no Diário da República, II Série, de 8 de Fevereiro de 1991 (este citando o que o 

Tribunal afirmara no acórdão n.º 61/88, publicado no Diário da República, II Série, de 

20 de Agosto de 1988, e BMJ n.º 375, pág. 138); n.º 401/91, de 30 de Outubro de 1991, 

proferido no processo n.º 205/91, da 1.ª Secção, e publicado no Diário da República, I Série - 

A, n.º 6, de 8 de Janeiro de 1992 e no BMJ n.º 410, pág. 236 (proferido sobre o artigo 665.º do 

CPP 1929, declarando-o inconstitucional, tal como interpretado pelo assento de 1934, e 

seguindo igualmente de perto o acórdão n.º 61/88, afirma: “Ora, uma repetição integral da prova 

perante o tribunal de recurso, se fosse praticada por sistema, seria, desde logo, e como 

facilmente se compreende, absolutamente impraticável. Mas, a mais do que isso, revelar-se-ia 

de todo inconveniente”; n.º 322/93, publicado no Diário da República, II Série, de 29 de 

Outubro de 1993; n.º 677/99, de 21 de Dezembro de 1999, publicado no Diário da 
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República, II Série, de 28 de Fevereiro de 2000, o sentido é o mesmo: “Com o recurso 

não se pretende um novo julgamento da matéria de facto. Tratando-se de matéria de 

facto, há razões de praticabilidade e outras (decorrentes da exigência da imediação da 

prova) que justificam não poder o recurso assumir aí o mesmo âmbito e a mesma 

dimensão que em matéria de direito: basta pensar que uma identidade de regime, nesse 

capítulo, levaria, no limite, a ter de consentir-se sempre a possibilidade de uma 

repetição integral do julgamento perante o tribunal de recurso”, aqui citando igualmente 

o acórdão n.º 61/88. 

    Podem ver-se ainda, com interesse para a matéria que nos ocupa, os acórdãos do Tribunal 

Constitucional n.º 253/92, publicado no Diário da República, II Série, de 27 de Outubro de 

1992, e n.º 573/98, de 13 de Outubro de 1998, publicado no Diário da República, II Série, n.º 

263, de 13 de Novembro de 1998.  

    Segundo o acórdão n.º 181/99, de 10 de Março de 1999, proferido no processo n.º 699/98, 

publicado no Diário da República, II Série, n.º 174, de 28 de Julho de 1999, «o segundo grau de 

jurisdição em matéria de facto em parte alguma reveste a natureza de um direito potestativo do 

arguido a ver repetida “sem quaisquer limitações” a prova produzida, o que corresponderia, na 

prática a inutilizar todas as primeiras decisões probatórias que culminassem em condenação».  

   E como refere o acórdão n.º 59/2006, de 18 de Janeiro de 2006, proferido no processo 

n.º 199/05, da 2.ª Secção, publicado no Diário da República, II Série, de 13 de Abril de 

2006 (e Acórdãos do Tribunal Constitucional, volume 64.º, pág. 359) o recurso em 

matéria de facto decidido pelo Tribunal da Relação implica, não a realização de um 

novo julgamento, que ignorasse o julgamento realizado em 1.ª instância, mas uma 

reapreciação da matéria de facto, na qual têm aplicação os princípios da imediação e da 

oralidade, embora condicionados à natureza própria do meio impugnatório.  

   A intromissão da Relação, e no presente caso do Supremo Tribunal, no domínio 

factual cingir-se-á a uma intervenção “cirúrgica”, no sentido de delimitada, restrita à 

indagação, ponto por ponto, da existência ou não dos concretos erros de julgamento de 

facto apontados pelo recorrente, procedendo à sua correcção, se for caso disso, e apenas 

na medida do que re...tar do filtro da documentação. 

   Os condicionamentos ou imposições a observar no caso de recurso de facto, referidos 

nos n.ºs 3 e 4 do artigo 412.º constituem mera regulamentação, disciplina e adaptação 

aos objectivos do recurso, já que a Relação (STJ), como se referiu, não fará um segundo 
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julgamento de facto, mas tão só o reexame dos erros de procedimento ou de julgamento, 

que tenham sido referidos no recurso e às provas que imponham (e não apenas sugiram 

ou permitam outra) decisão diversa indicadas pelo recorrente, uma reapreciação restrita 

aos concretos pontos de facto que o recorrente entende incorrectamente julgados e das 

razões de discordância. 

   Como se referiu no acórdão de 5 de Dezembro de 2007, processo n.º 3406/07-3.ª 

Secção: «Esse imprescindível e indeclinável contributo do recorrente para a pedida 

reponderação da matéria de facto corresponde a um dever de colaboração por parte do 

recorrente e sua responsabilização na demarcação da vinculação temática deste 

segmento da impugnação, constituindo tais formalidades factores ou meios de 

segurança, quer para as partes quer para o tribunal».  

   O que está em causa é no fundo a delimitação objectiva do recurso, com a 

fundamentação da pretensão e o esclarecimento dos objectivos a que se propõe o 

recorrente, com um especial ónus a seu cargo, impondo-se-lhe o dever de tomar posição 

clara nas conclusões sobre o que é objecto do recurso, especificando o que no âmbito 

factual pretende ver reponderado, assim como na hipótese de renovação deve 

especificar as provas que devem ser renovadas (alínea c) do n.º 3 do artigo 412.º). 

   Como se diz no acórdão de 8 de Março de 2006, processo n.º 185/06-3.ª “O ónus 

conexiona-se com a inteligibilidade e concludência da própria impugnação da decisão 

proferida sobre matéria de facto”, e como se sintetiza nos acórdãos de 10 de Janeiro de 

2007, processo n.º 3518/06-3.ª e de 15 de Outubro de 2008, processo n.º 2894/08-3.ª “A 

delimitação precisa dos pontos de facto controvertidos constitui um elemento 

determinante na definição do objecto do recurso em matéria de facto e para a 

consequente possibilidade de intervenção do tribunal de recurso” (cfr. ainda acórdãos do 

Supremo Tribunal de Justiça, de 12 de Junho de 2005, processo n.º 1577/05-3.ª; de 8 de 

Fevereiro de 2006, processo n.º 2892/05- 3.ª (no sentido de que não vale uma 

impugnação genérica); de 4 de Janeiro de 2007, processo n.º 4093/06-3.ª; de 25 de 

Janeiro de 2007, processo n.º 4551/06-5.ª; de 28 de Fevereiro de 2007, processos n.ºs 

4698/06 e 35/07, ambos da 3.ª Secção; de 16-05-2007, processo n.º 1395/07-3.ª; de 4 de 

Julho de 2007, processo n.º 2304/07-3.ª). 

   Como se refere no acórdão de 27 de Janeiro de 2009, processo n.º 3978/08-3.ª “O 

julgamento efectuado pela Relação é de via reduzida, de remédio para deficiências 
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factuais circunscritas, confinadamente a pontos específicos, concretamente indicados, 

não valendo uma impugnação genérica, repousando em considerações mais ou menos 

alargadas ou simplesmente abrangentes da leitura pessoal, unilateralista e interessada 

que os sujeitos processuais fazem das provas e do re...tado a que devam chegar”. 

   Como vimos, o recorrente na parte em que impugna matéria de facto tem um duplo 

ónus: por um lado, o de circunscrever ou delimitar, de forma precisa e sintética, o 

objecto do recurso, indicando claramente a parcela ou segmento da decisão que 

considera viciada e por outro, fundamentar, de forma concludente, as razões por que 

discorda do decidido, indicando os meios probatórios que conduzam a decisão diversa 

da tomada, quanto a concretos pontos de facto que pretende impugnar. 

   Cumpridos que sejam os requisitos estabelecidos nos n.º 3 e 4 do artigo 412.º do 

Código de Processo Penal, o recorrente tem direito à reapreciação da matéria de facto 

fixada em 1.ª instância pelo Colectivo, o que envolve necessariamente uma nova 

apreciação das provas produzidas e a emissão de um novo juízo em matéria de facto, 

embora rigorosamente restrito aos pontos questionados pelo recorrente.    

   Os ónus a cargo do recorrente que impugne a decisão em matéria de facto, a exemplo 

do que ocorria com o artigo 690.º - A, e actualmente do artigo  685.º –A do CPC e 

artigo 412.º, n.ºs 3 e 4, do CPP, decorrem dos princípios estruturantes da cooperação, 

lealdade e boa fé processuais, com vista a assegurar a seriedade do recurso e obviar que 

os poderes da Relação sejam utilizados para fins dilatórios. 

       

 

   Errada valoração da prova  

 

   A recorrente impugna a matéria de facto, alegando dois vícios decisórios e lançando 

mão do mecanismo do artigo 412.º, n.º 3 e 4, do CPP, mas em vários passos, em 

algumas conclusões – conclusões 78.ª, 84.ª, 94.ª, 102.ª, 103.ª, 111.ª, 112.ª, 121.ª, n.º 19, 

140.ª –, clama por erro de julgamento, errada valoração da prova produzida, fora do 

quadro daquelas duas vias impugnatórias, pretendendo o acolhimento dos seus pontos 

de vista em detrimento do dado por assente pelo Colectivo julgador. 

   Os poderes de cognição do Supremo Tribunal de Justiça no caso presente são mais 

amplos do que o habitual, podendo os vícios decisórios ser invocados como fundamento 
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de recurso, não se cingindo a tribunal de revista, antes cumprindo revisitação da matéria 

de facto, mas não de uma forma total, integral, absoluta, devendo a reapreciação ater-se 

à vinculação temática proposta pela recorrente – concretos pontos de facto que 

considera incorrectamente julgados e as concretas provas que impõem decisão diversa 

da recorrida –, sem prejuízo de proceder-se à audição de outra prova, pois que, por um 

lado, os trechos convocados não podem ser avaliados de modo descontextualizado, 

havendo que ter uma imagem global e integrada, como por outro lado, pode bem 

acontecer um interveniente prestar declaração num certo sentido e mais adiante, no 

discurso normal, sponte sua, ou porque instado a esclarecimento, pode dar já outra 

versão, com outros contornos, não idêntica à (ou coincidente com a) já prestada.    

    Exactamente por tudo isto a norma do n.º 6 do artigo 412.º do CPP, podendo o 

tribunal proceder à audição ou visualização das passagens indicadas e de outras que 

considere relevantes para a descoberta da verdade e a boa decisão da causa.  

    A errada valoração da prova, ou o que é o mesmo, o erro de julgamento da matéria de 

facto é insindicável pelo STJ e pelas mesmas razões escapa aos poderes de cognição da 

Relação a apreciação da prova produzida em audiência segundo as regras da experiência 

comum e de acordo com a sua livre convicção, como manda o artigo 127.º do CPP, a 

menos que seja requerida a reapreciação da prova gravada, mas ainda aí com limitações 

como veremos infra e desde logo por não ser um segundo julgamento. 

    A discordância nesse caso tem que ser veiculada, ancorada na análise da prova 

gravada. 

    Fora deste quadro, e da invocação de vícios decisórios, a manifestação de divergência 

com o decidido, sem outra forma, válida, de impugnação, conduz a manifesta 

improcedência do recurso e sua rejeição.     

    Não integra o vício a invocação do erro na apreciação da prova produzida, quando se 

alega que a matéria de facto considerada provada e/ou não provada não corresponde à 

realidade nem à prova feita, tecendo o impugnante considerações que traduzem a sua 

interpretação da prova produzida em julgamento, quando pretende sobrepor o seu juízo 

sobre a prova produzida ao processo de formação da convicção do tribunal, esquecendo-

se que se trata de um domínio em que o Colectivo julga segundo a sua livre convicção.  

    Fora dos dois quadros possíveis de impugnação, e desde que não se esteja perante 

prova vinculada, e a facticidade apurada não se tenha baseado em meios de prova 
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legalmente proibidos, a manifestação de divergência com o decidido, a 

desconformidade entre a decisão do julgador e a do próprio recorrente é irrelevante, 

podendo conduzir a manifesta improcedência e rejeição do recurso.   

    Quando assim acontece o recorrente expressa uma manifestação de divergência com 

o acervo fáctico adquirido na primeira instância, pretendendo, afinal, discutir as provas, 

no fundo atacar o concreto desempenho do princípio da liberdade de apreciação ou da 

livre convicção dos julgadores estabelecido no citado artigo 127.º, procurando impor o 

seu ponto de vista. Nesses casos o que na realidade o impugnante faz é manifestar a sua 

discordância com o decidido ao nível do assentamento da facticidade dada como 

apurada, pretendendo discutir de novo a prova, suscitar a questão da sua valoração, 

procurando impugnar a convicção adquirida pelos julgadores sobre os factos pertinentes 

à imputação do crime por que foi condenado, visando a alteração da matéria de facto 

assente, tendo como objectivo final a sua absolvição.  

    Neste aspecto da valoração das provas, dir-se-á que na análise a efectuar há que ter 

em conta que a fixação da matéria de facto teve na sua base uma apreciação da prova 

segundo as regras da experiência e a livre convicção do julgador, nos termos do artigo 

127.º do CPP. 

    A divergência do recorrente quanto à avaliação e valoração das provas feitas pelo 

tribunal é irrelevante, de acordo com jurisprudência há muito firmada. 

    Fazendo aplicação destes princípios, podem ver-se ainda os acórdãos deste Supremo 

Tribunal, de 05-12-2007, processo n.º 3406/07; de 12-03-2008, processo n.º 112/08; de 

30-04-2008, processo n.º 4723/07; de 28-05-2008, processo n.º 1147/08; de 12-06-2008, 

processo n.º 4375/07; de 04-12-2008, processo n.º 2507/08; de 21-01-2009, processo n.º 

2387/08; de 27-05-2009, processo n.º 484/09; de 27-05-2010, processo n.º 

18/07.2GAAMT.P1.S1; de 14-07-2010, processo n.º 149/07.9JELSB.E1.S1; de 28-09-

2011, processo n.º 172/07.3GDEVR.E2.S1; de 20-10-2011, processo n.º 

36/06.8GAPSR.L4.S4; de 09-11-2011, processo n.º 43/09.9PAAMD.L1.S1; de 05-12-

2012; processo n.º 250/10.1JALRA.E1.S1 e de 11-12-2012 processo n.º 

951/07.1GBMTJ.E1.S1, por nós relatados, e de 05-06-2012, processo n.º 

148/10.3SCLSB.L1.S1-3.ª Secção. 

    Do exposto re...ta que as conclusões que contenham este tipo de argumentação serão 

tidas por processualmente inoportunas, impertinentes e irrelevantes. 
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    Concluindo: será objecto de reapreciação o recurso na parte em que venha impugnada 

a matéria de facto dentro dos quadros legais admissíveis, a saber os vícios previstos no 

artigo 410.º, n.º 2, alíneas b) e c) do CPP inserto no segmento A) e a impugnação ampla, 

nos termos do artigo 412.º, n.º 3 e 4 do CPP, inserto no segmento B) 

 

 

    Princípio in dubio pro reo 

 

    Na conclusão 33.ª, a propósito da questão de saber se BB era devedor da CC, invoca 

a recorrente a violação deste princípio. 

    Relativamente à violação do princípio in dubio pro reo, importa acentuar que, 

dizendo respeito à matéria de facto é um princípio fundamental em matéria de 

apreciação e valoração da prova.  

    Tal violação só ocorre quando, seguindo o processo decisório evidenciado através da 

motivação da convicção, se chegar à conclusão de que o tribunal, tendo ficado num 

estado de dúvida, decidiu contra o arguido, ou quando a conclusão retirada pelo tribunal 

em matéria de prova se materialize numa decisão contra o arguido que não seja 

suportada de forma suficiente – de modo a não deixar dúvidas irremovíveis quanto ao 

seu sentido – pela prova em que assenta a convicção. 

    O princípio in dubio pro reo funda-se constitucionalmente no princípio da presunção 

da inocência até ao trânsito em julgado da sentença condenatória – artigo 32.º, n.º 2, da 

CRP - , impondo este que qualquer non liquet na questão da prova seja valorado a favor 

do arguido, apresentando-se aquele, na fase de decisão, como corolário daquela 

presunção – acórdão do Tribunal Constitucional n.º 533/98, DR, II Série, de 25 de 

Fevereiro de 1999. 

    O princípio in dubio pro reo - fórmula condensada por Stübel - que estabelece que, 

na decisão de factos incertos a dúvida favorece o arguido, é um princípio de prova que 

vigora em geral, isto é, quando a lei, através de uma presunção, não estabelece o 

contrário. 

    A violação do princípio in dubio pro reo tem sido entendida sob diversas 

perspectivas, como a de respeitar a matéria de prova e, pois, tratar-se de matéria de facto 

e como tal insindicável pelo STJ (por todos, acórdão de 18 de Dezembro de 1997, 
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processo n.º 930/97, BMJ n.º 472, pág. 185), ou enquanto princípio estruturante do 

processo penal, podendo ser suscitada perante o Tribunal de revista, mas o Supremo 

vem afirmando que isso só é possível se a violação re...tar do próprio texto da decisão 

recorrida, designadamente, da fundamentação da decisão de facto – acórdão de 29 de 

Novembro de 2006, processo n.º 2796/06-3.ª, in CJSTJ 2006, tomo 3, pág. 235 

(maxime, 239). 

    Contrariamente à posição de Figueiredo Dias, expressa in Direito Processual Penal, 

volume I, pág. 217, que defende que o princípio se assume como um princípio geral de 

processo penal, não forçosamente circunscrito a facetas factuais, podendo a sua violação 

conformar também uma autêntica questão de direito plenamente cabível dentro dos 

poderes de cognição do STJ, a jurisprudência maioritária tem repudiado a invocação do 

princípio em sede de interpretação ou de subsunção de um facto à lei, não valendo para 

dúvidas nessas matérias. 

    Para o acórdão de 6 de Abril de 1994, processo n.º 46092, BMJ n.º 436, pág. 248, o 

princípio não tem aplicação apenas quanto à matéria de facto, começando, logo, por 

poder ser aplicado na própria interpretação da matéria de direito, esclarecendo que 

“nada impede que, em via de recurso penal interposto para este Supremo Tribunal, os 

julgadores se socorram do princípio in dubio pro reo, quando, esgotados todos os meios 

de interpretação dos factos ou das disposições legais, surgirem dúvidas justificadas 

quanto ao sentido dos factos ou relativamente à norma aplicável”. 

    De acordo com o acórdão de 17 de Abril de 1997, processo n.º 1415/96-3.ª, SASTJ 

n.º 10, pág. 104, a apreciação do princípio in dubio pro reo está excluída dos poderes de 

cognição do STJ. 

    Segundo o acórdão de 17 de Abril de 1997, processo n.º 1073/96-3.ª, SASTJ n.º 10, 

pág. 105 e BMJ n.º 466, pág. 227, o princípio é insindicável quer na sua versão de 

incidência fáctica – regendo então a prova, o que não pode ser apreciado por este 

Tribunal – quer na sua incidência jurídico-normativa, porquanto nunca pode subsistir 

qualquer dúvida sobre a norma aplicável em face do sistema da interpretação e 

integração das leis.    

    Como se refere no acórdão de 24 de Abril de 1997, processo n.º 73/97-3.ª, SASTJ, n.º 

10, pág. 110, a violação ou não do princípio do in dubio pro reo não é sindicável pelo 

STJ. 
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    E de acordo com o acórdão de 11 de Fevereiro de 1999, CJSTJ 1999, tomo 1, pág. 

210, o princípio in dubio pro reo é multifacetado e a sua força omnímoda e dinamismo 

podem e devem aplicar-se mesmo dentro dos processos lógicos que interessam à 

interpretação e integração da lei. 

    Este acórdão foi objecto de comentário na Revista Portuguesa de Ciência Criminal, 

2003, ano 13, n.º 3, págs. 433 e ss., onde se diz que o STJ adoptou uma tese errónea em 

relação à aplicabilidade do princípio, defendendo-se que o alcance do in dubio pro reo 

restringe-se a dúvidas sobre a prova da matéria de facto e não tem aplicação na 

resolução de dúvidas quanto à interpretação de normas penais, cuja única solução 

correcta reside em escolher, não o entendimento mais favorável ao arguido, mas sim 

aquele que se revele juridicamente mais exacto.   

    Em sentido oposto, pronunciaram-se, i. a.,  os  acórdãos de 6 de Dezembro de 2006, 

processo n.º 3520/06-3.ª; de 20 de Dezembro de 2006, processo n.º 3105/06-3.ª; de 23 

de Abril de 2008, processo n.º 899/08, onde se refere que «O princípio vale apenas em 

relação à prova da questão de facto e já não a qualquer dúvida suscitada dentro da 

questão de direito; aqui, a única solução correcta residirá em escolher não o 

entendimento mais favorável ao arguido, mas sim aquele que juridicamente se reputar 

mais exacto» e no acórdão de 30 de Abril de 2008, processo n.º 3331/07-3.ª, diz-se que 

«O princípio in dubio pro reo não tem quaisquer reflexos ao nível da interpretação das 

normas penais. Em caso de dúvida sobre o conteúdo e o alcance destas, o problema 

deve ser solucionado com recurso às regras de interpretação, entre as quais o princípio 

do in dubio pro reo não se inclui, uma vez que este tem implicações exclusivamente 

quanto à apreciação da matéria de facto – sejam os pressupostos do preenchimento do 

tipo de crime, sejam os factos demonstrativos da existência de uma causa de exclusão 

da ilicitude ou da culpa». 

    A eventual violação do princípio in dubio pro reo só pode ser aferida pelo STJ 

quando da decisão impugnada re...ta, de forma evidente, que tribunal recorrido ficou na 

dúvida em relação a qualquer facto, que tenha chegado a um estado de dúvida 

“patentemente insuperável” e que, nesse estado de dúvida, decidiu contra o arguido, 

optando por um entendimento decisório desfavorável ao arguido, posto que saber se o 

tribunal recorrido deveria ter ficado em estado de dúvida, é uma questão de facto que 

exorbita os poderes de cognição do STJ enquanto tribunal de revista. 
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    Não se verificando esta hipótese, resta a aplicação do mesmo princípio enquanto 

regra de apreciação da prova, no âmbito do dispositivo do artigo 127.º do CPP, que 

escapa ao poder de censura do STJ enquanto tribunal de revista – neste sentido ver 

acórdãos de 20-06-1990, BMJ n.º 398, pág. 431; de 04-07-1991, BMJ n.º 409, pág. 522; 

de 14-04-1994, processo n.º 46318, CJSTJ 1994, tomo 1, pág. 265; de 12-01-1995, 

CJSTJ 1995, tomo 1, pág. 181; de 06-03-1996, CJSTJ 1996, tomo 2 (sic), pág. 165;de 

02-05-1996, CJSTJ 1996, tomo 2, pág. 177; de 25-02-1999, BMJ n.º 484, pág. 288; de 

15-06-2000, processo n.º 92/00-3.ª, CJSTJ 2000, tomo 2, pág. 226 e BMJ n.º 498, 

pág.148; de 02-05-2002, processo n.º 599/02-5.ª; de 23-01-2003, processo n.º 4627/02-

5.ª; de 05-06-2003, processo n.º 9765/03-5.ª; de 15-10-2003, processo n.º 1882/03-3.ª; 

de 27-05-2004, processo n.º 766/04-5.ª, CJSTJ 2004, tomo 2, pág. 209 (a alegada 

violação do princípio só poderá ser sindicada se ela re...tar claramente dos textos das 

decisões recorridas); de 21-10-2004, processo n.º 3247/04-5ª, CJSTJ 2004, tomo 3, pág. 

198 (com recensão de jurisprudência sobre o tema e em concreto sobre a temática das 

conclusões que as instâncias retiram da matéria de facto e o recurso às presunções 

naturais); de 12-07-2005, processo n.º 2315/05-5.ª; de 07-12-2005, processo n.º 

2963/05-3.ª; de16-05-2007, CJSTJ 2007, tomo 2, pág. 182; de 20-02-2008, processo n.º 

4553/07-3.ª; de 05-03-2008, processo n.º 210/08-3.ª, CJSTJ 2008, tomo 1, pág. 243; de 

09-04-2008, processo n.º 429/08-3.ª; de 23-04-2008, processo n.º 899/08-3.ª; de 15-07-

2008, processo n.º 1787/08-5.ª; de 22-10-2008, processo n.º 215/08-3.ª.   

        

    Noutra perspectiva, o STJ poderá sindicar a aplicação do princípio, quando a dúvida 

re...tar evidente do texto da decisão recorrida em termos análogos aos dos vícios do 

artigo 410.º, n.º 2, do CPP, ou seja, quando seguindo o processo decisório evidenciado 

através da motivação da convicção se chegar à conclusão de que o tribunal tendo ficado 

em estado de dúvida, decidiu contra o arguido, ou por outras palavras, quando, não 

tendo o tribunal a quo reconhecido esse estado de dúvida, ele re...tar evidente do texto 

da decisão recorrida, por si só ou em conjugação com as regras da experiência comum, 

ou seja, naqueles casos em que se possa constatar que a dúvida só não foi reconhecida 

em virtude de erro notório na apreciação da prova – cfr. acórdãos de 30-10-2001, 

processo n.º 2630/01-3.ª; de 06-12-2002, processo n.º 2707/02-5.ª; de 08-07-2004, 

processo n.º 1121/04-5.ª, SASTJ, n.º 83; de 30-03-2005, processo n.º 552/05 - 3.ª; de 
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24-11-2005, processo n.º 2831/05-5.ª (3.ª?); de 07-12-2006, processo n.º 3137/06-5.ª; de 

18-01-2007, processo n.º 4465/06-5.ª; de 21-06-2007, processo n.º 1581707-5.ª; de 13-

02-2008, processo n.º 4200/07-5.ª; de 17-04-2008, processo n.º 823/08-3.ª; de 07-05-

2008, processo n.º 294/08-3.ª; de 28-05-2008, processo n.º 1218/08-3.ª; de 29-05-2008, 

processo n.º 827/08-5.ª; de 15-10-2008, processo n.º 2864/08-3.ª; de 16-10-2008, 

processo n.º 4725/07-5.ª; de 22-10-2008, processo n.º 215/08-3.ª;de 04-12-2008, 

processo n.º 2486/08-5.ª; de 05-02-2009, processo n.º 2381/08-5.ª (A apreciação pelo 

Supremo da eventual violação do princípio in dubio pro reo encontra-se dependente de 

critério idêntico ao que se aplica ao conhecimento dos vícios da matéria de facto: há-de 

ser pela mera análise da decisão que se deve concluir pela violação deste princípio).   

    Na perspectiva, mais concreta - e que data de finais da década de 90 do século 

passado - de análise do princípio in dubio pro reo, como figura próxima do vício 

decisório - erro notório na apreciação da prova, previsto no artigo 410.º, n.º 2, alínea c), 

do CPP - , e, pois, da sua sindicabilidade pelo Supremo Tribunal, podem ver-se os 

acórdãos de 08-10-1997, processo n.º 976/97-3.ª, Sumários Assessoria do STJ, n.º 14, 

pág. 132; de 15-04-1998, processo n.º 285/98-3.ª, in BMJ n.º 476, pág. 82; de 22-04-

1998, processo n.º 120/98-3.ª, BMJ, n.º 476, pág. 272; de 04-11-1998, processo n.º 

1415/97-3.ª, in CJSTJ 1998, tomo 3, pág. 201 e BMJ n.º 481, pág. 265, com extensa 

informação acerca do princípio em causa e da livre apreciação da prova; de 27-01-1999, 

no processo nº 1369/98-3ª, in BMJ n.º 483, pág. 140; de 24-03-1999, processo n.º 

176/99-3.ª, in CJSTJ 1999, tomo 1, pág. 247, todos do mesmo relator, Exmo. 

Conselheiro Leonardo Dias, em que a tónica do entendimento sufragado nos citados 

arestos é o seguinte: “o erro na apreciação da prova só existe quando, do texto da 

decisão recorrida, por si só ou conjugado com as regras da experiência comum, re...ta 

por demais evidente a conclusão contrária àquela a que chegou o tribunal. Nesta 

perspectiva, a violação do princípio in dubio pro reo pode e deve ser tratada como erro 

notório na apreciação da prova, o que significa que a sua existência também só pode ser 

afirmada quando, do texto da decisão recorrida, se extrair, por forma mais do que 

evidente, que o colectivo, na dúvida, optou por decidir contra o arguido”; e ainda os 

acórdãos de 20-10-1999, processo n.º 1475/98 -3.ª, in BMJ n.º 490, pág. 64 (em que 

aquele relator intervém como adjunto); de 04-10-2006, processo n.º 812/2006-3.ª; de 

11-04-2007, processo n.º 3193/06-3.ª. 
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     Como referimos nos acórdãos de 5 de Dezembro de 2007, proferido no processo n.º 

3406/07, de 27 de Maio de 2010, no processo n.º 18/07.2GAAMT.P1.S1, de 14 de Julho 

de 2010, no processo n.º 149/07.9JELSB.E1.S2, de 15 de Dezembro de 2011, no 

processo n.º 17/09.0TELSB.L1.S1 e de 11 de Dezembro de 2012, no processo n.º 

951/07.1GBMTJ.E1.S1, parece-nos que esta possibilidade de abordagem de eventual 

violação do princípio será balizada pelos parâmetros de cognoscibilidade presentes 

numa indagação dos vícios decisórios, por um lado, com o consequente alargamento de 

possibilidade de incursão de exame no domínio fáctico, mas simultaneamente, como ali 

ocorre, operando de uma forma mitigada, restrita, que se cinge ao texto da decisão 

recorrida, por si só considerado ou em conjugação com as regras da experiência comum. 

    (Neste sentido, podem ver-se os acórdãos de 27 de Maio de 2009, processo n.º 

145/05-3.ª e de 7 de Abril de 2010, processo n.º 2792/05.1TDLSB.L1.S1-3.ª, em que 

interviemos como adjunto e de 9 de Fevereiro de 2012, processo n.º 

233/08.1PBGDM.P3.S1-3.ª).   

     O que significa que, tal como ocorre na análise e exame de verificação dos vícios, 

quando se perspectiva indagação de eventual violação do princípio in dubio pro reo (em 

ambos os casos diversamente do que ocorre com a avaliação de nulidades da sentença), 

há que não esquecer que se está sempre perante um poder de sindicância de matéria 

fáctica, que é limitado, restrito, parcial, mitigado, exercido de forma indirecta, dentro do 

condicionalismo estabelecido pelo artigo 410.º do CPP, em suma, que o horizonte 

cognitivo do STJ se circunscreve ao texto da decisão, não incidindo sobre o julgamento, 

isto é, que o objecto da apreciação será sempre a decisão e não o julgamento. 

     Como aproximações ao tema mais recentes, podem ver-se os acórdãos de 21 de 

Fevereiro de 2008, processo n.º 4805/06-5.ª; de 30 de Abril de 2009, processo n.º 

273/04.0JAPRT.S1-5.ª; de 17 de Outubro de 2012, processo n.º 

1243/10.4PAALM.L1.S1-3.ª; de 24 de Outubro de 2012, processo n.º 

2965/06.0TBLLE.E1.S1-3.ª (prova indiciária e in dubio pro reo); de 29 de Maio de 

2013, processo n.º 344/11.6JALRA.E1.S1-3.ª; de 26 de Junho de 2013, processo n.º 

230/05.9GBMMN:E1.S1-3.ª; do mesmo relator de 26 de Junho de 2013, processo n.º 

10/11.2JAGRD.C1.S1 e do mesmo relator ainda de 4 de Julho de 2013, processo n.º 

1243710.4PAALM.L1.S1 e de 30 de Outubro de 2013, processo n.º 

40/11.4JAAVR.C2.S1-3.ª. 
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                                                         ********** 

 

         

        Analisando a dupla impugnação da matéria de facto  

 

 

        A impugnação da matéria de facto dada por adquirida no acórdão proferido em 

primeira instância pelo Colectivo da 5.ª Secção Criminal do Tribunal da Relação de 

Lisboa, ora acórdão recorrido, vem estruturada com a invocação, a fls. 10.997, dos 

seguintes fundamentos: 

        A) Em primeiro lugar, a verificação, in casu, dos vícios da decisão recorrida sobre 

matéria de facto, previstos nas alíneas b) e c) do n.º 2 do artigo 410.º do Código de 

Processo Penal, a saber, a contradição insanável da fundamentação e entre a 

fundamentação e a decisão e o erro notório na apreciação da prova. 

       Neste mesmo plano a recorrente invoca, como fundamento de recurso, a errada 

interpretação e aplicação dos artigos 217.º, n.º 1 e 218.º, n.º 2, alínea a), do Código 

Penal, o que naturalmente nos reconduzirá aos meandros da matéria de direito, que 

supõem a incontornável prévia estabilização da matéria de facto. 

        E, subsidiariamente, 

        B) Em segundo lugar, visando impugnar a decisão proferida sobre a matéria de 

facto, por via da reapreciação da prova gravada, nos termos do artigo 412.º, n.º 3, do 

Código de Processo Penal. 

 

        Na invocação dos vícios decisórios, o recurso distingue dois compartimentos 

autónomos, relacionados com os elementos essencialmente constitutivos do crime de 

branqueamento de capitais.  

A) 1. - A origem das vantagens – Elemento objectivo do tipo do crime de 

branqueamento de capitais – Conclusões 2.ª a 69.ª. 

A) 2. - Do conhecimento e da actuação da arguida – Elemento subjectivo do mesmo 

tipo legal de branqueamento – Conclusões 70.ª a 120.ª.  
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        Segue-se a  

B) Impugnação da decisão proferida sobre a matéria de facto por via da 

reapreciação da prova gravada – Conclusões 121.ª a 166.ª. 

 

        Em termos de sistematização e, em síntese, temos, pois, o seguinte quadro:  

        I - Invocação dos vícios decisórios, em dois planos: um primeiro, versando o 

elemento objectivo e, um outro, abordando o elemento subjectivo do tipo de crime de 

branqueamento de capitais - Conclusões 2.ª a 120.ª 

        II - Impugnação mediante reapreciação da prova gravada - Conclusões 121.ª a 

166.ª.  

 

       Começando pelos invocados vícios decisórios. 

 

       Antes de entrarmos na análise proposta pela recorrente há que ter em atenção uma  

 

       Questão prévia. 

       

       A recorrente no segmento A), depois de invocar os referidos vícios decisórios, 

inclui uma referência final a “errada interpretação e aplicação dos artigos 217.º, n.º 1 e 

218.º, n.º 2, alínea a), do Código Penal”, o que faz, nos termos do n.º 1 do artigo 410.º 

do CPP. 

       Mais adiante, concretamente, nas conclusões 66.ª e 68.ª, invoca de novo este 

argumento. 

       O artigo 410.º do Código de Processo Penal reporta-se aos fundamentos do recurso, 

estabelecendo o n.º 1 que:  

       1 – Sempre que a lei não restringir a cognição do tribunal ou os respectivos 

poderes, o recurso pode ter como fundamento quaisquer questões de que pudesse 

conhecer a decisão recorrida. 

       Esta regra está em consonância com o princípio geral de recorribilidade traçado no 

artigo 399.º do CPP, segundo o qual “É permitido recorrer dos acórdãos, das sentenças e 

dos despachos cuja irrecorribilidade não estiver prevista na lei”. 
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      O artigo 410.º reporta os fundamentos possíveis de recurso, podendo ser suscitadas 

quaisquer questões de que a decisão recorrida pudesse conhecer – n.º 1 – e mesmo nos 

casos em que a lei restrinja a cognição do tribunal de recurso a matéria de direito, 

poderá ter como fundamento os vícios da matéria de facto previstos no n.º 2 e a 

inobservância de requisito cominado sob pena de nulidade que não deva considerar-se 

sanada, conforme o n.º 3 (aqui abrangendo vícios de direito, como nulidades e 

proibições de prova).  

       A questão da errada ou acertada interpretação e aplicação de preceitos 

incriminadores, enfim, a qualificação jurídica, tem a sua sede própria na fundamentação 

de direito.  

       O n.º 1 do artigo 410.º nada tem a ver com vícios decisórios, sendo certo que de 

entre as várias questões de que o Supremo Tribunal pode tomar conhecimento, 

encontra-se a da qualificação jurídica, a efectuar de modo oficioso, conforme 

jurisprudência pacífica. 

       Na verdade, o tribunal superior não está inibido de proceder a requalificação 

jurídica, quando o entender necessário. 

       Nada impede este Supremo Tribunal de indagar, por iniciativa própria, da correcção 

e justeza da subsunção jurídica feita no acórdão recorrido, como tem sido entendido em 

vários arestos, sem olvidar, desde logo, o Acórdão n.º 4/95, de 7 de Junho de 1995, 

proferido no processo n.º 47.407-3.ª, publicado no Diário da República, I Série, de 6 de 

Julho de 1995, e no BMJ n.º 448, pág. 107, que então decidiu: “O Tribunal Superior 

pode, em recurso, alterar oficiosamente a qualificação jurídico-penal efectuada pelo 

tribunal recorrido, mesmo para crime mais grave, sem prejuízo, porém, da proibição da 

reformatio in pejus”. 

      Neste particular, há que convocar a norma do artigo 424.º, n.º 3, do Código de 

Processo Penal, aditada aquando da 15.ª alteração ao referido Código, operada pela Lei 

n.º 48/2007, de 29 de Agosto, o qual estabelece:  

      3 - Sempre que se verificar uma alteração não substancial dos factos descritos na 

decisão recorrida ou da respectiva qualificação jurídica não conhecida do arguido, este é 

notificado para, querendo, se pronunciar no prazo de 10 dias. 
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      Este normativo terá aplicação no caso de o tribunal verificar por iniciativa própria, 

que, face aos factos provados, o enquadramento jurídico – criminal se deveria fazer por 

modo diverso, integrando a conduta em outro preceito incriminador e face a essa 

alteração, não prevista, desconhecida do arguido, a fim de se evitar uma decisão 

surpresa, a exemplo do que ocorre no processo cível com o artigo 3.º do Código de 

Processo Civil, mas aqui com raízes e razões mais ponderosas e visando a salvaguarda 

de interesses mais profundos e assegurar as garantias de defesa constitucionalmente 

acauteladas, haverá a necessidade de dar a conhecer a possível alteração de qualificação. 

     Assim, se entendeu, no acórdão de 18 de Junho de 2009, por nós proferido, no 

processo n.º 106/09.0YFLSB, em caso de recurso contra jurisprudência fixada nos 

termos do artigo 446.º do CPP (no caso a fixada pelo Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça n.º 

7/2008, publicado no Diário da República n.º 146, 30 de Julho de 2008, relativo ao crime do artigo 69.º, 

n.º 1, alínea a), do Código Penal e ao artigo 358.º, n.º 1 e 3 do CPP), o qual segue de muito perto, o 

acórdão igualmente por nós proferido no processo n.º 314/09, da Comarca do Seixal, 

versando burla tributária, convocando a doutrina do Assento n.º 2/93, de 27 de Janeiro 

de 1993, publicado in Diário da República - I Série – A, n.º 58, de 10 de Março de 1993 

e no BMJ n.º 423, págs. 47 e segs., mais tarde reformulado pelo “Assento” n.º 3/2000, 

de 15 de Dezembro de 1999, prolatado no processo n.º 43.073, publicado in Diário da 

República -I Série - A, n.º 35, de 11 de Fevereiro de 2000, bem como do referido 

Acórdão n.º 4/95 e jurisprudência do Tribunal Constitucional. 

     Mesmo quando o recorrente não ponha operativamente em causa a incriminação 

definida pelas instâncias, não pode, nem deve, o STJ dispensar-se de reexaminar a 

correcção das subsunções, como tem sido decidido, por exemplo, nos acórdãos 

seguintes: 

de 2 de Maio de 1996, processo n.º 171, CJSTJ 1996, tomo 2, pág. 179 - O tribunal é 

livre na qualificação jurídica dos factos, podendo mesmo alterar a que foi dada na 

acusação ou pronúncia, devendo, porém, a pena conter-se no limite máximo da 

incriminação dos factos atribuída na acusação ou pronúncia, sob pena de alteração 

substancial. Ainda que o recurso seja interposto pelo Mº Pº a pedir a agravação da pena 

aplicada e o tribunal superior entenda que o crime é não o de menor gravidade de que o 

arguido vinha acusado e condenado, mas o de tráfico do artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 

15/93, não pode condenar em pena superior ao limite máximo previsto no art. 25.º, a);  
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de 19 de Outubro de 2000, processo n.º 2803/00-5.ª (citado no acórdão de 17-01-2002) - 

Ainda que o recorrente não ponha concretamente em causa a incriminação definida pelo 

Colectivo (circunscrevendo-se o objecto do recurso à questão da medida da pena 

aplicada), não pode nem deve o STJ – enquanto tribunal de revista e órgão, por 

excelência e natureza, mentor de direito – dispensar-se de reexaminar a correcção das 

subsunções; 

de 8 de Fevereiro de 2001, processo 2745/00-5.ª, SASTJ, n.º 48, pág. 62;  

de 4 de Outubro de 2001, processo n.º 1091/01-5.ª, CJSTJ 2001, tomo 3, pág. 178  - No 

caso o arguido fora pronunciado por crime de associação criminosa, p. p. pelo artigo 28.º, 

em concurso real com um crime de tráfico de estupefacientes agravado, p. p. pelo artigo 

24.º, alíneas b), c) e i), como aquele do Decreto-Lei n.º 15/93, e após julgamento, foi 

absolvido desses crimes  e condenado por um crime de tráfico, p. p. pelo artigo 21.º, na 

pena de 7 anos de prisão. O condenado recorreu, pretendendo o enquadramento no artigo 

25.º do mesmo Decreto-Lei.  

      Considera o acórdão que o entendimento do colectivo não vincula o STJ que, sem 

prejuízo da proibição da reformatio in pejus tem, como tribunal de revista que é, plena 

liberdade de julgar de direito, ou seja, in casu, de qualificar juridicamente os factos, 

mesmo divergindo da qualificação operada no tribunal a quo, no caso o de 1.ª instância, e 

que tal qualificação não venha directamente posta em causa. E, até, sem necessidade de 

observância de quaisquer formalidades adicionais, se se tratar, a final, de repor uma 

qualificação já objecto do direito de contraditório do recorrente, por ter sido a perfilhada 

no despacho de pronúncia. 

      E acrescenta: “Sendo a determinação da concreta medida da pena decorrência jurídica 

da qualificação dos factos, não faria qualquer sentido, e seria, mesmo, absurdo, que tal 

(des)qualificação (inatacada pelo recorrente) levada a cabo pelo tribunal recorrido 

manietasse o tribunal de revista naquilo que é a sua natural área de actuação: dizer o 

direito em última instância”. 

      Defendendo o tráfico agravado pelas alíneas c) e d) do artigo 24.º, assim divergindo 

da qualificação levada a cabo no tribunal recorrido, e confrontando-se com a 

impossibilidade de modificação da pena imposta por força da proibição da reformatio in 

pejus, num quadro em que caberia uma pena de prisão entre os 8 e os 12 anos, confirma 

nesse ponto a decisão recorrida;    
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de 13 de Dezembro de 2001, processo n.º 3745/01-5.ª; 

de 17 de Janeiro de 2002, processo n.º 3132/01-5.ª, CJSTJ 2002, tomo 1, pág. 183 - 

Ainda que o recorrente não ponha em causa a incriminação definida – circunscrevendo-se 

o recurso à questão da medida da pena - não pode nem deve o STJ dispensar-se de 

reexaminar a correcção da incriminação efectuada. 

Sendo o STJ um tribunal de revista, só conhece de direito e estando em causa medida da 

pena irá sindicar a aplicação da lei punitiva curando saber da sua legalidade. Mas para 

poder exercer esse controlo necessário se torna saber se a lei aplicada ou cuja aplicação é 

solicitada é a que cabe ao caso. 

O mesmo é dizer que só pode apreciar da subsunção dos factos ao direito se a norma em 

causa for a aplicável. Se chegar à conclusão que não é a norma aplicável não pode 

ficcionar a sua aplicabilidade para apreciar a aplicação que teve em concreto lugar; 

de 20 de Março de 2003, processo n.º 504/03-5.ª; 

de 2 de Outubro de 2003, processo n.º 2606/03-5.ª, in CJSTJ 2003, tomo 3, pág. 194 - 

Requalificando um crime continuado de coacção sexual agravado e um crime continuado 

de violação agravado, num único crime de trato sucessivo de violação agravada;   

de 5 de Fevereiro de 2004, processo n.º 151/04 - 5.ª, CJSTJ 2004, tomo 1, 195 - Altera a 

qualificação de dano com violência do artigo 214.º, como entendeu o acórdão recorrido, 

para o crime de dano simples, p. p. pelo art. 212.º do CP, justificando: “embora o 

recorrente não tenha levado esta questão às conclusões da sua motivação, o certo é que o 

Supremo Tribunal, como órgão judicial que é, é soberano na aplicação da lei, não estando 

subordinado à perspectiva jurídica dos diversos sujeitos processuais, seguindo nesse 

caminho pelo seu próprio pé. Isto não significa que o tribunal de recurso queira, possa ou 

deva, por seu alvedrio, alterar o objecto do recurso traçado pelo recorrente. Apenas, que o 

caminho para se enfrentar a discussão proposta por ele, não é necessariamente o 

decorrente da sua perspectiva jurídica do caso”; 

de 12 de Maio de 2004, processo n.º 4220/03-3.ª; de 04-12-2004, processo n.º 3293/03-

5.ª; 

de 17 de Novembro de 2005, processo n.º 2527/05-5.ª, CJSTJ 2005, tomo 3, pág. 212 - 

Indagando da correcção da qualificação como tráfico de estupefacientes agravado pelas 

alíneas c) e j) do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 15/93, confirmando e mantendo a primeira 

(integração de ou pertença a um “bando”) e afastando a segunda (obtenção de avultada 
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compensação remuneratória), justificando a “intromissão” nestes termos: «Embora os 

recorrentes não tenham colocado a questão da qualificação jurídica dos factos, este 

Supremo Tribunal de Justiça tem sempre o dever de a reavaliar, não só porque faz parte 

das suas atribuições zelar por uma melhor aplicação do direito, mas porque de uma 

eventual alteração pode re...tar uma diminuição da medida concreta da pena»; 

de 7 de Dezembro de 2005, processo n.º 2894/05-5.ª, CJSTJ 2005, tomo 3, pág. 233 – O 

recurso para o STJ é um recurso de revista que visa o reexame da matéria de direito. Ao 

proceder a esse reexame, não está o STJ impedido de alterar a qualificação jurídico-penal 

dos factos, embora esteja limitado pelo princípio da reformatio in pejus; 

de 12 de Julho de 2006, processo n.º 1709/06 -3.ª, in CJSTJ 2006, tomo 2, pág. 239, onde 

se pode ler “Assiste a este STJ enquanto tribunal de revista (art. 434.º, do CPP) o poder - 

dever de reexaminar, sem reservas, ressalvada a proibição da reformatio in pejus, o 

direito aplicado, melhorando a decisão, se se colocar, oficiosamente, e esse é o caso, a 

questão de saber se a conduta do agente configura uma unidade ou pluralidade de 

infracções, ajustada, como se mostra, à imagem global do facto a qualificação criminosa 

adoptada, respeitando ao tipo legal de tráfico de menor gravidade”; 

de 24 de Janeiro de 2007, processo n.º 3647/06-3.ª; 

de 15 de Fevereiro de 2007, processo n.º 15/07-5.ª, onde se pode ler: “Constitui, pois, 

núcleo essencial da função de julgar, o enquadramento jurídico dos factos apurados, a 

determinação do direito, pelo que não está limitada por errado enquadramento que haja 

sido feito pelos interessados ou pelas partes”; 

de 23 de Janeiro de 2008, processo n.º 4560/07-3.ª; 

de 2 de Abril de 2008, processo n.º 4197/07-3.ª - caso de tráfico de estupefacientes 

considerado abrangido em conduta já apreciada em anterior julgamento, com verificação 

de caso julgado; 

de 12 de Junho de 2008, processo n.º 4375/07-3.ª – convolação do crime de incêndio 

previsto no n.º 1 para o previsto no n.º 2 do artigo 272.º do Código Penal; 

de 12 de Junho de 2008, processo n.º 1228/08-5.ª; 

de 22 de Outubro de 2008, processo n.º 215/08-3.ª - por estar em causa o afastamento de 

moldura penal abstracta mais gravosa, conheceu-se oficiosamente da (in)verificação da 

circunstância modificativa da reincidência; 

de 21 de Janeiro de 2009, processo n.º 4029/08-3ª; 
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de 5 de Fevereiro de 2009, processo n.º 2381/08-5.ª – O STJ, como tribunal de revista, 

pode alterar a qualificação dos factos feita pelas instâncias, mesmo que a questão da 

qualificação não constitua fundamento do recurso; 

de 11 de Fevereiro de 2009, processo n.º 4132/08-3.ª - sendo a qualificação dos factos 

incontestavelmente matéria de direito, essa matéria é sempre susceptível de apreciação 

por este STJ, oficiosamente;  

de 27 de Maio de 2009, processo n.º 484/09-3.ª; 

de 24 de Fevereiro de 2010, processo n.º 59/06.7GAPFR.P1.S1-3.ª, em caso de tráfico de 

estupefacientes, referindo-se que sempre seria possível conhecer oficiosamente da 

alteração de qualificação jurídica, estando em causa matéria de direito, a permitir 

pronúncia desde logo pelas implicações que pode ter na medida da pena; 

de 27 de Maio de 2010, processo n.º 18/07.2GAAMT.P1.S1-3.ª, requalificando em caso 

de tráfico de estupefacientes, o crime de associação criminosa para a qualificativa 

integração em bando, fazendo uso do mecanismo do artigo 424.º, n.º 3, do CPP;  

de 13 de Julho de 2011, processo n.º 451/05.4JABRG.G1.S1-3.ª, em que se alterou a 

qualificação de um único crime de trato sucessivo de abuso sexual de criança por sete 

crimes  de abuso sexual de criança;  

de 31 de Janeiro de 2012, processo n.º 2381/07.6PAPTM.E1.S1-3.ª, em que estava em 

discussão a qualificação como crime único ou crime continuado de roubo; 

de 15 de Fevereiro de 2012, processo n.º 468/08.7GCAVR.C1.S1-5.ª, onde se afirma: 

“Não há obstáculo a que o STJ altere oficiosamente a qualificação jurídica dos factos, 

sem prejuízo do disposto no art. 409.º, n.º 1, do CPP – proibição de reformatio in pejus 

– nos termos do n.º 3 do art. 424.º do CPP, accionando-se a notificação prevista nesta 

norma quando as garantias de defesa do arguido o exijam”. 

      Concluindo: o juiz, em matéria criminal, como na matéria cível, é livre no plano da 

qualificação jurídica, desde que observados os impedimentos decorrentes da proibição da 

reformatio in pejus.   

         

        Posto isto, uma segunda nota se impõe.         

  

        A propósito de vícios decisórios, deixar-se-á a nota de que a recorrente convoca o 

vício previsto na alínea a) do n.º 2 do artigo 410.º do CPP - insuficiência para a decisão 
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da matéria de facto provada - mas num outro diverso contexto, que nada tem a ver com 

a impugnação da matéria de facto feita ao longo das 120 conclusões assinaladas.  

       Essa convocação, determinada por específicas razões, visando específicos outros 

desideratos, está presente nas conclusões 174.ª e 192.ª, em sede de determinação da 

espécie e medida da pena, como suporte da impetrada e deferida renovação da prova, ao 

abrigo do artigo 430.º do CPP.    

       Realizada a audiência, com observância do legal formalismo, e recolhido o acervo 

factual em falta, suprido ficou o invocado vício.  

 

       Passando à impetrada análise dos  

         

       Vícios decisórios  

 

       Vêm alegados os vícios da contradição insanável da fundamentação e entre a 

fundamentação e a decisão e do erro notório na apreciação da prova. 

 

       Nesta análise importa reter como ideias centrais, em função do já exposto acima:  

       Quanto ao vício da contradição insanável da fundamentação e entre a 

fundamentação e a decisão, ter em mente que a anomalia terá de emergir do texto e 

apenas do texto da decisão recorrida, sem recurso a qualquer outro elemento estranho à 

peça processual sindicada.  

       No que tange ao erro notório na apreciação da prova, o vício terá de emergir do 

texto da decisão recorrida, por si só ou conjugada com as regras da experiência comum, 

tendo presente que este vício se não confunde com qualquer manifestação de 

divergência em relação ao que foi dado por provado ou não provado, sendo irrelevantes 

as considerações tecidas pela recorrente no sentido de sobrepor o seu entendimento ao 

do Colectivo julgador.  

       Por outro lado, há que não olvidar que este vício, pela notoriedade que terá de 

revestir, tem de ser evidente, ostensivo, patente, manifesto, não obscuro, não sendo 

necessário para o detectar o desenvolvimento de grande esforço argumentativo; o que é 

notório, impõe-se por si e de forma imediata. 
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 Apreciando em concreto. 

 

       Versando a questão da origem das vantagens, porque absolutamente, de todo, 

ponto nodal na presente discussão, será de toda a conveniência fazer desde já o ponto da 

situação e demarcar as situações subsistentes – subsistência reportada apenas ao tema da 

peça acusatória – e proceder a um “saneamento”, a um “separar de águas” na discussão, 

circunscrevendo a análise ao que realmente é pertinente e útil e, desembaraçando-nos do 

que é supérfluo, e pior, só pode atrapalhar e criar confusões e discrepâncias 

absolutamente desnecessárias e perfeitamente evitáveis, sobretudo em casos como o 

presente, atenta a sua superlativa dimensão.  

  

       Em re...tado do que foi dado por provado, os actos de branqueamento imputados à 

recorrente cingem-se a dois actos de disposição, um de património, concretizado com a 

venda de um apartamento em Islantilla, Espanha, um outro de posição contratual, 

concretizado com a revogação de contrato promessa de compra e venda de apartamento 

na Expo …, Edifício …, Lisboa, e ainda um acto de aquisição de um veículo automóvel 

Jeep, em Outubro de 2006, com dinheiros provenientes da venda do imóvel de Espanha 

e das prestações provenientes da revogação do contrato promessa, depositados em conta 

hospedeira.   

       Isto mesmo é referido, e bem (excepto a parte final), pela recorrente na conclusão 

3.ª, que se passa a transcrever, anotando-se que esta posição é repetida na conclusão 

73.ª: 

       “3º A actuação da arguida situa-se, no tempo, a partir de Setembro de 2005, e os 

actos de branqueamento referem-se, em síntese: 

- à venda de um apartamento sito em Espanha,  

- à revogação de um contrato-promessa de compra e venda de uma fracção autónoma,  

- ao depósito das quantias provenientes desses negócios numa conta bancária titulada 

pela sua irmã JJ, e  

- à compra de um veículo automóvel com parte do produto da venda da casa de Espanha 

– artigos 1127º a 1180º, 1514º a 1564º e 1659º a 1691º (dos factos dados como 

provados, provenientes da acusação)”. 
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       Ora, é justamente a referência a “produto da venda da casa de Espanha”, que 

integra a excepção a que aludimos, pois, como melhor se verá mais para a parte final, 

não se pode afirmar com segurança e clareza que o veículo automóvel Jeep foi 

adquirido com dinheiro da venda da casa de Espanha, uma vez que na conta aberta em 

nome de JJ, irmã da recorrente, entrou não só esse dinheiro, como os valores 

correspondentes a duas prestações provenientes do acordo revogatório do contrato 

promessa. 

 

 

       A exclusão da casa de ... e apartamento do ...  

 

       Re...ta do acórdão recorrido que fora de discussão, ao nível de eventual 

enquadramento das condutas apuradas na figura criminal de branqueamento de capitais, 

ficam os casos de aquisição do imóvel sito em ... e do apartamento sito no ..., na Expo-

..., ... (actualmente integrando o Concelho de Lisboa, freguesia do ...), sendo que aquele 

foi alienado em condições que veremos de seguida.  

       Sempre será de considerar que estes dois imóveis não foram vendidos para ocultar 

ou dissimular a sua ilícita origem ou proveniência; tão pouco foram mesmo vendidos, 

ou pelo menos em termos reais; o apartamento na Expo-... foi comprado e registado em 

nome da filha VV quando contava dois anos de idade e o prédio misto de ... foi 

“alienado” sem ser convertido em dinheiro. 

      Neste caso, com a transferência não foi arrecadada qualquer receita. Muito pelo 

contrário, a mutação de titularidade apenas passou a ser fonte de despesas, como o custo 

da constituição da I..., S. A. (realização parcial de capital social, despesas com escritura 

e imposto devido pela compra e venda, despesas com honorários com advogados, 

acedendo cinco a serem accionistas da sociedade anónima). 

      Como se referiu, o apartamento no ..., Expo-..., ... (Lisboa), não foi alienado, é 

conhecida a sua origem, localização, sobre o mesmo não tendo incidido qualquer 

operação de conversão ou transferência, mantendo a sua identidade, sendo que a sua 

detenção, manutenção de titularidade, não integra ilícito criminal do tipo previsto na 

alínea c) do n.º 1 do artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 15/93 e alínea c) do n.º 1 do artigo 2.º 

do Decreto-Lei n.º 325/95, que recepcionaram o texto do artigo 3.º, 1, c) i), da 
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Convenção da ONU de 1988, artigo 6.º da Convenção do Conselho da Europa de 1990, 

STE 141, e artigo 1.º, 3.º travessão, da Directiva 91/308/CEE, configurando o que 

alguns autores, como Rodrigo Santiago, em 1994, consideravam integrar uma forma de 

receptação e que foi abandonado no novo figurino do artigo 368.º-A do Código Penal, 

introduzido pela Lei n.º 11/2004, de 27 de Março, que revogou aquelas disposições de 

leis avulsas, como melhor se explica ao abordarmos a evolução legislativa a propósito 

do tipo em causa.        

  

 

      Casa de ... – Benavente/Samora Correia   

 

      Este imóvel está fora de enquadramento em termos de subsunção no tipo de crime 

de branqueamento, como re...ta da conjugação dos FP e FNP, se bem que alguns tenham 

de ser expurgados de referências a origem ilícita que, face ao contexto global, só a lapso 

se podem atribuir.      

      A recorrente refere nas conclusões 4.ª, 5.ª e 9.ª, o caso do imóvel, prédio de 

natureza mista, de .... 

      Nos FP 1514/1515, 1516 e 1517 (págs. 2399 e 2400 do acórdão recorrido e fls. 9964 

e verso dos autos) foi dada por provada a aquisição de terreno e construção de moradia 

na Quinta de ..., com inscrição de titularidade em Maio de 1994 e tendo a moradia, 

concluída em 1996, o valor patrimonial de € 145.913,00. 

      Todavia, a aquisição estaria inquinada face ao que consta do primeiro parágrafo do 

FP 1514 e 1515, pelo que há que retirar a referência a este imóvel - ponto 1 do mesmo 

FP.   

      No FP 1528 e 1529 (pág. 2404) foi afastada a proveniência ilícita quanto a este bem, 

pois que incluído nos restantes bens imóveis, ou seja, este imóvel ficou fora do lote dos 

bens imóveis adquiridos com dinheiros ilícitos, tratando-se de uma resposta restritiva ao 

que se continha na acusação, pois que aí se referia “a proveniência ilícita dos montantes 

utilizados por BB na aquisição do acima identificado património”, onde se incluía 

(artigos 1515/7 da acusação) a Quinta de .... 
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      Anota-se que na parte final a referência a ocultação é feita com relação a ocultação, 

subtracção de bens à execução dos credores e não à ocultação da origem ilícita do 

dinheiro. 

      Em harmonia com esta fixação, a págs. 2476 do acórdão e fls. 10.002 verso dos 

autos, no segmento dos factos não provados consta:  

       “Dos artigos 1528º e 1529º da acusação: 

      Não provado que os montantes utilizados por BB na aquisição da casa de ... tivessem 

proveniência ilícita”. 

 

      O mesmo re...tado é patenteado pela resposta de não provado ao artigo 1542 da 

acusação (pág. 2407) - que a arguida menciona no artigo 90 da contestação - o qual 

referia a “proveniência ilícita das quantias monetárias obtidas por BB por este utilizadas 

na aquisição do aludido imóvel descrito nos artigos 1515 e 1516” (a referência a 1565 é 

óbvio lapso de escrita), onde se incluía, como vimos já, a Quinta de .... 

      E de forma mais concretizada no segmento dos factos não provados, conforme 

consta de pág. 2477: 

      “Do artº 1542º da acusação: 

     Não provado que o imóvel descrito no artº 1516º sito em ... tivesse sido adquirido 

com quantias monetárias de proveniência ilícita, nem que as condutas da arguida, BB e 

HH, descritas nos artigos 1530º a 1541º visassem introduzi-las no mercado financeiro 

como meio de desfrutar das vantagens económicas conferidas pela sua posse. (O que 

re...ta das respostas aos artigos 1528º e 1529º.)” 

     E ainda de forma explicada, no que é dado por não provado quanto ao artigo 1543 da 

acusação, na pág. 2477:  

     “Do artº 1543º da acusação: 

     Não provado que a finalidade de constituir a I... e simular a venda da casa de ... fosse 

a de introduzir o imóvel no giro comercial. (O que re...ta do teor da resposta aos artºs 

1528º e 1529º, que não deu como provado que os montantes utilizados na compra desse 

imóvel tivessem proveniência ilícita.)” 

 



S. R. 
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 

2678 
 

     Na mesma linha se insere a resposta ao artigo 1545 da acusação ao remeter para a 

resposta de não provado dada ao artigo 1542 (mesma pág. 2407), pois naquele artigo 

referia-se a origem ilícita dos valores utilizados na aquisição do imóvel de ....  

     Do mesmo modo na resposta ao artigo 1546 da acusação, que ficou não provado, 

constando a págs. 2477/8: 

     “Do artº 1546º da acusação: 

     Não provado quanto aos factos descritos nos artigos 1530º a 1541º que a arguida, BB 

e HH actuaram com o intuito de obstar à detecção, confisco e perda das vantagens, 

obtidas com quantias de proveniência ilícita, por parte das autoridades judiciárias”. 

     Re...ta desta resposta negativa que os bens transferidos para a I... estão fora do 

quadro de branqueamento. 

  

     Essa exclusão ou não referência a tal imóvel é patente no FP 1563 (pág. 2410 do 

acórdão recorrido), onde o único imóvel referido é o sito em Espanha.    

     No FP 1563 (o qual contém uma resposta restritiva e especificadora/esclarecedora 

face à referência genérica a “imóveis” que se continha no artigo da acusação com o 

mesmo número, restrição, aliás, que por seu turno, se encontra em perfeita consonância 

com o dado por provado no FP 1552 e 1553, aqui com facticidade congruente com a 

constante da acusação), o imóvel em causa foi excluído dos actos de branqueamento. 

      Em consonância com este quadro factual, o mesmo re...ta da conjugação com as 

respostas aos artigos da contestação constantes dos FP 76 (nodal neste conspecto, pois 

“a arguida não tinha conhecimento da origem dos dinheiros que foram aplicados na 

compra do terreno e na construção da casa, concluída em 1996”), 77, 79 a 83, 85, 86 e 

87, provenientes da contestação (págs. 2438/9 do acórdão recorrido). 

    A peça apresentada pela arguida dedicou os artigos 76 a 91 a esta situação, mas a 

verdade é que as respostas negativas (78, 84, 88, 89) e de consideração de matéria 

conclusiva (90, 91) não relevam neste particular, nem tão pouco colidem minimamente 

com o essencial. 

    A origem lícita deste bem é ainda reportada na motivação, nos pontos 158 P e 158 Q, 

a págs. 2703/4. 
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    E ainda no segmento do tratamento subsuntivo, ponto 6.B, a págs. 2788/9 do acórdão 

recorrido e fls. 10.158 verso e 10.159 destes autos, onde se explicam as respostas 

negativas aos artigos 1545 e 1546 da acusação.  

      

    Não obstante a consonância geral do acervo factual referido, a propósito da 

proveniência lícita deste bem, não deixa de surpreender-se alguma anomalia de 

confecção no texto ao deixar escapar referências que não têm cabimento, como a 

contraditória, com a antes afirmado, referência a origem ilícita deste imóvel.  

    Referimo-nos muito concretamente ao FP 1514 e 1515 (pág. 2399), quanto à 

proveniência e ao que consta nos FP 1687, 1688 e 1689 (pág. 2429) com a referência ao 

propósito de ocultação da origem deste imóvel, aquando da sua passagem para a I.... 

    No caso nem discutida é a origem ilícita do imóvel, sabido que situando-se a 

aquisição do terreno em 1994 e a construção da moradia em 1995 e 1996, e pois, com 

excepção apenas do acrescento de 1998 (FP 87 e 91 provenientes da contestação), em 

momento anterior a 1997, data a partir da qual a investigação conseguiu elementos, 

sempre seria difícil ou impossível descortinar a origem do dinheiro, pensando a arguida 

que da parte de BB provinham de investimentos em bolsa e fortuna pessoal, conforme 

alegou na parte final do artigo 89 da contestação e que mereceu resposta negativa, mas a 

este propósito sempre se dirá que muito provavelmente terá sido paga, pelo menos em 

parte, com o empréstimo à habitação anterior a 1997 contraído no Banco ... (conta co-

titulada por BB e arguida), cujo capital em dívida no início de 1997 totalizava 

28.919.972$22, com última prestação a ser liquidada em Março de 2005, tudo conforme 

FP 277, págs. 1198 a 1293, maxime, neste particular pág. 1276. 

    Este tema virá a ser retomado na resposta à conclusão 142.ª.  

     

    Neste contexto no FP 1514 e 1515 será eliminado o ponto 1 - referência ao imóvel 

de ... - e nos FP 1687 e 1688 (pág. 2429) é de ter-se por não escrita por incongruente 

com os FP 1528/9 e 1563 e FP 76 proveniente da contestação em conexão com as 

respostas negativas aos artigos 1542, 1545 e 1546 da acusação, a referência ao propósito 

de ocultação da origem deste imóvel. 

    Aliás, isso mesmo re...ta da resposta ao artigo 1687 da acusação no segmento dos 

factos não provados (pág. 2485), do seguinte teor:  
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    “Do artº 1687º da acusação: 

    Não provado que a venda simulada da casa de ... à I... se destinasse a ocultar o bem 

adquirido por força de factos ilícitos. (O que re...ta do teor das respostas aos artigos 

1528º e 1529º, que não deu como provado que os montantes utilizados por BB na 

aquisição da casa de ... tivessem proveniência ilícita.)”.     

    Na mesma linha e em coerência, o FP 1689 (pág. 2429) deverá ser redesenhado, pois 

que há que retirar a referência a ocultação da origem e titularidade (a referência a 

titularidade e origem do mesmo bem, na lógica da sequência narrativa em relação aos 

dois anteriores FP, conduz-nos no contexto ao imóvel de ... e apenas a ele, restrição que, 

assinale-se, não constava do correspondente artigo 1689 da acusação), e por outro lado, 

sabendo-se que nada foi recebido pela “alienação” do imóvel, não faria sentido referir o 

acolhimento de tal verba – inexistente – na conta em causa, quando nada podia entrar 

com essa origem, pois, na realidade, nada foi pago. Muito pelo contrário, da conta em 

causa saiu dinheiro para a “compradora” I..., para fazer face a novos e acrescidos custos, 

como se referiu supra. 

    Ainda neste plano verifica-se incongruência na referência a produto da venda dos 

imóveis constante do FP 1564 (pág. 2410), sabido que na conta de JJ, conforme FP 292 

(págs. 1632/6) o único produto de venda de imóveis proveio da venda da casa de 

Espanha – único bem imóvel efectivamente vendido. 

    Estas contradições internas e incongruências são perfeitamente ultrapassáveis, 

expurgando-se do texto as referências indevidas, modificando-se nesse sentido a matéria 

de facto.  

    Assim, o FP 1514 e 1515 passará a não incluir o ponto 1. 

    Como haverá outras alterações a este FP, a redacção final será formulada mais 

adiante.  

      

    E nos FP 1687, 1688 e 1689 será retirada a menção de ocultação da origem da casa 

de ..., passando a ter a seguinte redacção: 

                                                                    1687º. 

Ao promoverem em 19 de Dezembro de 2005 a constituição da sociedade “I... - 

Sociedade Imobiliária SA” e ao venderem simuladamente a esta a casa de ..., BB e a 
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arguida, fizeram-no com a intenção de a manterem na sua disponibilidade e de 

subtraírem o imóvel à execução dos credores.   

    E como FNP: 

Ao promoverem em 19 de Dezembro de 2005 a constituição da sociedade “I... - 

Sociedade Imobiliária SA” e ao venderem simuladamente a esta a casa de ..., BB e a 

arguida, fizeram-no com a intenção de ocultarem a sua origem.   

                                                                   1688º. 

HH quis participar na constituição da I... e intervir como seu legal representante na 

escritura de compra e venda do imóvel de ..., conhecendo a forma como o prédio havia 

sido adquirido, bem como a intenção, de BB e da arguida, em manterem a sua 

disponibilidade assim o subtraindo à execução dos credores. 

    E como FNP:  

HH quis participar na constituição da I... e intervir como seu legal representante na 

escritura de compra e venda do imóvel de ..., conhecendo a forma como o prédio havia 

sido adquirido, bem como a intenção, de BB e da arguida, em ocultar a sua origem. 

1689º. 

JJ acedeu abrir a conta bancária …, em seu nome.  

    E como FNP:  

JJ tivesse acedido abrir a conta bancária ..., em seu nome, e a movimentá-la a pedido da 

arguida/conhecendo a proveniência do dinheiro que iria ser depositado, como foi, bem 

como a intenção a intenção da arguida, sua irmã, em ocultar a origem e titularidade do 

mesmo bem (...). bem sabendo ainda que desta forma facilitava a sua dissimulação, o 

que conseguiu. 

 

    No FP 1564 há que retirar a referência a venda dos imóveis, e por outro lado, sabido 

que apenas duas prestações re...tantes da revogação do contrato promessa foram 

depositadas na conta em causa, há que fazer essa restrição. 

1564º. 

E a arguida, com a ajuda da irmã JJ, ao fazer depositar na sua conta bancária duas 

prestações re...tantes da revogação do contrato promessa, introduzia tais quantias de 

novo, no giro comercial, com o intuito de esconder a quem pertenciam aquelas verbas e 
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consequentemente obstar à detecção, confisco e perda das mesmas por parte das 

autoridades judiciárias. 

    E como FNP:  

E a arguida, com a ajuda da irmã JJ, tivesse feito depositar na sua conta bancária, o 

produto da venda de imóveis, bem como todo o produto re...tante da revogação do 

contrato promessa com o intuito de esconder a quem pertenciam aquelas verbas e 

consequentemente obstar à detecção, confisco e perda das mesmas por parte das 

autoridades judiciárias. 

 

    De tudo re...ta que a transferência do imóvel de ... para a I..., S. A. é irrelevante em 

termos de enquadramento na figura criminal de branqueamento, pois que conforme FP 

1543 a finalidade da “compra” esteve na subtracção da casa à execução dos credores e 

agora em consonância, com a nova redacção, os FP 1687 e 1688.  

 

                                                            ********** 

 

    Antes de avançarmos, abordaremos a questão da venda simulada da casa em 

questão. 

 

    No mesmo dia da constituição da I..., S.A., em 19 de Dezembro de 2005 (escritura de 

constituição, matrícula e estatutos de fls. 2797 a 2804), no mesmo ..., em Lisboa, ou seja, o 

escritório de Advogados ...,... e Associados (v.g. fls. 770) perante a mesma notária, a 

emergente nova sociedade, representada pelo segundo outorgante, administrador único 

da I..., S. A., HH, declara comprar à arguida e marido BB o imóvel de ..., fazendo 

constar da escritura ter pago como preço a quantia de 145.913 euros (o valor declarado 

corresponde exactamente ao valor patrimonial – o da parte urbana é de 140.913,00 €, 

conforme fls. 2791 verso, correspondendo cinco mil euros à parte rústica, conforme 

declarado pelos primeiros outorgantes, a fls. 2821 – sendo certo ter a recorrente na 

sessão do dia 26 de Janeiro de 2011, ao minuto 37:29 do segmento [14:22:12-15:39:41], 

afirmado que ... não valeria menos do que € 500.000,00, ou seja, o valor declarado de 

venda foi o mínimo possível, face à fasquia fiscal do valor patrimonial – v. fls. 1587), 
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tendo os primeiros outorgantes vendedores declarado ter já recebido o preço (certidão 

de fls. 2820/3 do 13.º volume).  

    No final é declarado verificado o pagamento efectuado no mesmo dia do IMT 

(correspondente à antiga sisa), através de documento emitido e liquidado na mesma 

data, no montante global de € 40.019,40 (fls. 2822 do volume 13), tendo sido exibida 

certidão da Conservatória do Registo Predial de 21 de Novembro de 2005.  

    Relativamente a esta compra e venda do prédio misto de ..., anota-se a existência de 

um “Reconhecimento e declaração de dívida unilateral”, datado de 19 de Dezembro de 

2005, em que a sociedade compradora declara que “não liquidou aquele montante de 

145.913,00 Euros, declarando, assim, unilateralmente que reconhece que é devedora aos 

vendedores do montante de 145.913,00 Euros correspondente ao preço do referido 

imóvel”, tudo conforme certidão de fls. 2783 verso e 2784, do 13.º volume.     

    Esta aquisição foi registada a favor da I..., S. A., por compra, pela cota G-2 

Ap.07/040106 da ficha n.º 00880/100594 - fls. 2792.  

    Na identificação do prédio de ..., conforme certidão da Direcção – Geral dos 

Impostos DF de Santarém, Serviço de Finanças de Benavente, passada em 16 de 

Outubro de 2007 (composto de moradia (T4), rés do chão destinado a habitação, com 

cinco divisões assoalhadas, cozinha, quatro casas de banho, três vestíbulos, corredor, 

despensa-arrecadação e logradouro), surge como titular a I..., S. A., tendo como morada 

a Av. …, Lisboa (fls. 1580/1 do 5.º volume), o que corresponde à residência do arguido 

BB ao tempo da acusação – fls. 2760 – sendo uma das fracções hipotecadas de que 

vendeu metade no mesmo dia, sendo a morada actualizada em função da deliberação da 

assembleia geral de 11 de Abril de 2007, em que a sede foi alterada – fls. 2808 a 2809 

verso do 13.º volume – sabendo-se que após a prisão de BB, o administrador único 

passou a ser o irmão XXX – cfr. FP 1541. 

    De acordo com a acta n.º 3 daquela data foi destituído HH do cargo de administrador 

único e nomeado em seu lugar igualmente com efeitos imediatos XXX, residente no 

citado andar. 

    Ainda no mesmo dia 19 de Dezembro de 2005, no mesmo local, perante a mesma 

notária, os mesmos outorgantes, a I... compra três imóveis a BB para o que a arguida dá 

o necessário consentimento, conforme fls. 2786 a 2788 verso, sendo do mesmo dia, 
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agora relativamente a venda destes bens próprios de BB o “Reconhecimento e 

declaração de dívida unilateral”, constante de certidão de fls. 2782/3, do 13.º volume. 

   

    A venda da casa de ... foi simulada, como re...ta dos FP 1536,1543 e 1687, pois não 

foi pago o preço, sendo a declaração de percepção do mesmo uma declaração não 

verdadeira, o mesmo se passando em relação aos bens próprios de BB.  

    Nos artigos 1535 a 1540 da acusação era imputada à arguida a prática de dois crimes 

de falsificação de documento, por ser falsa a declaração de pagamento do preço.  

    O artigo 1540 da acusação referente à substanciação do dolo na falsificação foi dado 

por não provado, pág. 2406 do acórdão recorrido, tendo a arguida sido absolvida dos 

dois crimes de falsificação de documento, com a fundamentação que consta do 

segmento da subsunção jurídica, no ponto 6, a págs. 2786 a 2791 do acórdão recorrido e 

a fls. 10.157 verso a 10.160 dos autos.  

    A declaração falsa no que respeita ao prédio de ... é versada nos artigos 92 a 98 da 

contestação, alegando-se no último que “a referência ao pagamento de preço, na 

escritura relativa à compra e venda do imóvel de ..., ficou a dever-se à utilização de uma 

minuta ou chapa, com os termos com que habitualmente são celebradas as compras e 

vendas, lapso que não foi corrigido”. 

    Em julgamento, a arguida na sessão de 1 de Fevereiro de 2011, segmento [16:22:54-

17:25:53], ao minuto 41, referiu que a menção ao recebimento de preço era uma 

“menção completamente tabelar; essa inclusão foi totalmente tabelar”. 

    Por seu turno, HH, na sessão de 23 de Maio de 2011, segmento [52:07], no final, a 

propósito da referência a pagamento do preço, disse: “Passou-nos a todos. Não me 

preocupei com isso, por não haver uma alteridade típica como é normal”. E depois de 

referir forma tabelar, afirmou: “Devia ter sido feita rectificação à escritura”.  

    Os factos alegados na contestação não lograram ficar provados (o acórdão recorrido 

considerou os artigos 92 a 97 como contendo considerandos de direito e argumentativos 

e o artigo 98, por não provado, conforme pág. 2440, e de forma explicada, na pág. 

2491), pois as partes queriam mesmo a declaração de preço, tanto que pagaram o 

imposto (artigo 95 e certidão de escritura), nem se vê como ficaria perfeito o contrato de 

compra e venda na ausência do efeito essencial a que alude o artigo 879.º, alínea c), do 

Código Civil, justamente, o pagamento do preço. 
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    Por outro lado, sempre ficaria por compaginar o alegado lapso não corrigido com o 

alegado pagamento de imposto, que teria de pressupor a alienação real, o não lapso. 

    Por último, não se vê como uma Exma. Notária com Cartório implantado na Baixa 

Pombalina, certamente com experiência, tivesse incorrido em tal lapso ou distracção e 

dele (a) não se tivesse dado conta e tivesse passado tal lapso na incontornável leitura 

final, em voz alta, em que há que explicar o conteúdo da escritura, sendo necessário que 

o lapso passasse ainda despercebido aos destinatários da leitura.  

    Daqui re...ta que a arguida tinha perfeita consciência de que estava perante uma 

transferência fictícia para a propriedade da I..., S.A. 

    Como refere Cavaleiro Ferreira em “Sciencia Jurídica”, 1970, pág. 295: “os 

documentos emanados do notário certificam a verdade dos factos perante ele passados, 

isto é, as declarações das partes, narrando a verdade dessas declarações que podem ser 

simuladas sem que o alcance probatório do documento seja afectado, pois que se destina 

a provar a verdade do facto da declaração, não a verdade do conteúdo da declaração. O 

conteúdo do documento é a verdade do facto da declaração; a verdade do conteúdo da 

declaração não constitui conteúdo do documento”. 

    A simulação desapareceu da tipologia criminal com o Código Penal de 1982.  

    No Código Penal de 1852/1886, estava previsto no artigo 455.º (celebração de 

contrato simulado, em prejuízo de uma terceira pessoa ou do Estado), integrado no 

Título IV - Dos crimes contra a propriedade; Capítulo II – Das quebras, burlas e outras 

defraudações; Secção III - Abusos de confiança, simulações e outras espécies de 

fraudes.   

     (E actualmente a alusão a simulação de contrato está presente no Código Penal em 

sede de matéria invocada nestes autos, a diverso propósito, mas que nada tem a ver com 

esta questão da simulação (pactum simulationis), figura presente no artigo 240.º do 

Código Civil. Referimo-nos à alínea b) do n.º 4 do artigo 226.º daquele Código).  

 

 

     Apartamento do ... – Lisboa, Expo - ... 
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     Igualmente fora do enquadramento de branqueamento está esta fracção autónoma, 

não se questionando a sua proveniência ilícita, a qual não foi convertida em dinheiro e 

não foi declarada perdida a favor do Estado, o que atestará a sua incolumidade. 

     No entanto, também aqui se nota a presença de alguma incongruência, que urge 

expurgar.  

     A recorrente refere-se a este imóvel nas conclusões 4.ª, 6.ª, 9.ª, 11.ª, 25.ª, 26.ª, 27.ª, 

35.ª, 67.ª, 68.ª, 105.ª, 109.ª, 132.ª e 133.ª, repetindo-se em algumas delas, referindo 

conclusões ilógicas na fundamentação da convicção do que terão re...tado provados 

factos com erro notório. Pretende sejam dadas como não provadas todas as afirmações 

feitas no acórdão recorrido sobre a ilicitude da proveniência das verbas utilizadas na 

aquisição do ... - FP 1528-15299 -, e sendo que outros artigos não têm a ver com esta 

fracção, como é o caso do FP 1547 (a fracção não foi vendida),  1563 (não abrange a 

fracção), não referida  nos FP 1685 e 1689. 

     Diversamente do que aconteceu com a casa de ... a arguida na contestação não 

apresentou qualquer argumento a este propósito face ao que constava da acusação. 

     A aquisição desta fracção autónoma C do lote 4.36.01 da Rua ... em 12 de Outubro 

de 2000 por BB e arguida em representação da filha menor VV, então com dois anos de 

idade, vem dada por provada no FP 1518, os meios de pagamento no FP 1519 e o 

aprovisionamento dessa conta no FP 1520, concluindo no FP 1521 que VV nada pagou 

(págs. 2400-1 do acórdão recorrido). 

     Acontece que do FP 1528 e 1529 consta: “Em 2005, BB, a arguida e HH cientes da 

proveniência ilícita dos montantes utilizados por BB na aquisição da fracção autónoma 

C do lote 4.36.01 da Rua ... (…)” 

     Mas, como já se viu, o FP 1563, referindo-se a proveniência ilícita das quantias 

obtidas por BB utilizadas em aquisições, não inclui a fracção em causa, pois como já 

vimos, o Colectivo julgador deu resposta restritiva ao que constava do artigo 1563 da 

acusação, o qual referia a “aquisição dos aludidos imóveis”, onde se incluía o 

apartamento ora em causa.  

    Segundo o FP 1519 o pagamento processou-se do seguinte modo:  

    BB entregou dois cheques da conta n.º … do ..., no valor de 25.000.000$00 com data 

de 15 de Junho de 2000 e outro no valor de 13.500.000$00 com data de 12 de Outubro 

de 2000. 
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    A questão das transferências do estrangeiro 

          

    Na conclusão 27.ª defende a recorrente indiciarem os autos claramente que a fracção 

em causa foi totalmente paga com dinheiro proveniente de uma conta de BB no 

estrangeiro. 

    Alega: “Pela análise do quadro correspondente ao extracto da conta do ... (artigo 281º dos factos 

provados), sobre a qual foram sacados os dois cheques para pagamento desta casa, é possível constatar 

que foram efectuadas para essa conta duas transferências do estrangeiro, a primeira com data de 

14.06.2000, com o valor de Esc.: 24.985.182$00, e a segunda com data de 04.10.2000, com o valor de 

Esc.: 27.381.701$00. Os cheques para pagamento à C… foram emitidos com as datas de 15.06.2000, o 

primeiro, no valor de Esc.: 25.000.000$00 (debitado a 16.06.2000), e de 12.10.2000, o segundo, no valor 

de Esc.: 13.500.000$00 (debitado a 18.10.2000). Tudo indicia que essas duas transferências do 

estrangeiro se destinaram a aprovisionar a conta bancária da qual saíram os dois pagamentos 

feitos, imediatamente a seguir, à empresa vendedora desta casa. 

     Não há, no acórdão recorrido, qualquer referência à origem do dinheiro transferido do 

estrangeiro, designadamente não há qualquer referência a quaisquer transferências para o estrangeiro, 

pelo que não é possível afirmar que estas quantias tenham proveniência ilícita.” 

 

    Vejamos. 

        

    Antes de avançarmos, dir-se-á que a recorrente em audiência de julgamento referiu 

que o dinheiro para esta compra teria tido origem numa “transferência internacional” 

(sessão de 8 de Fevereiro de 2011, 2.º segmento, entre as 16:13:40 e 17:57:22).  

    Analisando a conta donde saíram os cheques, ou seja, a conta do ..., S.A. n.º ..., 

titulada por BB, vertida no FP 281, fazendo págs. 1475 a 1577 do acórdão recorrido 

(volume 34).  

    Como re...ta de págs. 1481 e 1482 do acórdão recorrido, temos uma primeira 

transferência em 14 de Junho de 2000, no montante de 24.985.182$00 (ou € 

124.625,56) e uma segunda transferência, em 4 de Outubro de 2000, no valor de 

27.381.701$00 (ou € 136.579,35). 
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    Como é evidente, estas duas verbas dariam e sobrariam para pagar os 38.500 contos 

do andar, mas vejamos o que aconteceu, sigamos o rasto deste dinheiro, o que nos diz a 

conta nos seus movimentos de entra e sai. 

 

    Quanto à primeira transferência do estrangeiro.  

   

     Imediatamente antes da primeira transferência, há uma entrada, via depósito de 

valores, em 7 de Junho de 2000, no montante de 50.000.000$00 (ou 249.398,95 €), com 

origem em PP, saindo dois dias depois, a 9, o montante de 5.168.375$00 (ou 25.779,75 

€), para um tal J...L...F... (nome que figura por outras vezes, não muitas). 

    Segue-se a Transferência Estrangeiro de 14 de Junho e, no mesmo dia, há um 

depósito de valores com origem na CC, no valor de 5.000.000$00 (ou 24.939,89 €).    

    No dia seguinte, 15 de Junho de 2000, há uma saída de 23.415.000$00 (ou 

116.793,53 €), pelo cheque 9387204, para RR. 

    E a seguir, em 16 de Junho, o cheque n.º … paga 25.000.000$00 (ou 124.699,47 €) a 

“C... - Empreendimentos Imobiliários, Lda.”. 

    O que significa que, no imediato, na cronologia do entra e sai da conta bancária, o 

dinheiro da transferência do estrangeiro foi quase todo direitinho para a conta de RR. 

Restaram apenas 1.570.182$00, quantia manifestamente incipiente para suportar 

emissão de cheque de 25 mil contos. 

    Não fora a verba proveniente de PP e a da CC, entradas a nove e dois dias de vista da 

data do pagamento, e não haveria dinheiro nesta conta para pagar à imobiliária. 

    Tudo conforme págs. 1480 e 1481 do acórdão recorrido e fls. 9.505 verso e 9.506 dos 

autos. 

 

    Quanto à segunda transferência do estrangeiro.  

 

    Entrou em 4 de Outubro de 2000. 

    Até 18, data do pagamento à imobiliária, o que aconteceu? 

    Primeiro, no dia 9, saíram 270.250$00 (ou € 1.348,00), para Cartão Visa. 

    A saída seguinte, no dia 10, foi de 2.500.000$00 (ou € 12.469,95), para o já citado 

J...L...F.... 
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    A terceira, no dia 11, no valor de 3.850.000$00 (ou € 19.203,72), teve como destino a 

Direcção Geral do Tesouro. 

    A quarta, no dia 16 de Outubro, no valor de 29.500.000$00 (ou € 147.145,38), foi 

para um tal C...T... (personagem sem outra menção nos autos – págs. 1483 e 1560, aqui inserido no 

quadro Débitos/Saídas). 

    Entretanto, nos dias 9, 10, 11, 16 e 17 de Outubro de 2000, foram efectuados 

depósitos de valores com origem na CC, SA, no valor total de 13.800.000$00 (3000 + 

4100 + 5200 + 1000 + 500 contos). 

    E só depois de tudo isto, no dia 18 de Outubro, teve lugar o pagamento à imobiliária, 

numa altura em que o capital transferido já se encontrava, mais do que exangue, 

completamente esgotado, pois só a maquia destinada a T... pulverizaria aquela quantia.  

     Aliás, nem chegava, pois, para pagar a T...; ao dinheiro da transferência haveria que 

somar ainda 2.128.299$00. 

    Tudo como decorre, hialinamente, de págs. 1482 e 1483 do acórdão recorrido e fls. 

9.506 verso e 9.507 dos autos. 

    Daqui que tenhamos francas dificuldades em enxergar a clara possibilidade do 

dinheiro das transferências do estrangeiro ter servido para os pagamentos em causa. 

   

    Ora, a conta foi efectivamente provisionada com dinheiros da CC, e dos investidores 

PP e do médico MM, como foi dado por provado no FP 1520 (pág. 2401). 

    Acontece que MM fez entregas, mas em época mais remota, em Maio, conforme pág. 

1480 e PP, tendo sido efectivamente investidor, compadre de NNN, que introduziu os 

...nos, por volta de 2002, não é lesado, não integra o grupo dos investidores lesados, 

como com mais detalhe se verá mais adiante.    

    Nos FP não se estabelece uma relação causa efeito entre estes provisionamentos e a 

emissão dos dois cheques com que BB efectuou o pagamento das prestações de 

25.000.000$00 e de 13.500.000$00. 

    A fracção em causa está fora das definições de origem ilícita contidas no FP 1563.    

    Posto isto, certo sendo estar a fracção de que ora se cuida fora do quadro de 

branqueamento, por uma questão de harmonização do texto, há que retirar no FP 1514 

e 1515 o ponto “2. Apartamento sito na Rua …, Expo-..., Lisboa”, bem como a alusão 

a proveniência ilícita relativamente a esta fracção que se contém no FP 1528/9. 
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    Assim, alterar-se-á o FP 1528 e 1529 (pág. 2404), retirando a referência a 

proveniência ilícita quanto a este bem.  

    Como haverá ainda outra rectificação a operar no FP em causa, a nova redacção irá 

ser inscrita a final. 

      

    Concluindo. 

 

    Não estando em causa a proveniência ilícita da fracção do ... não faz sentido discutir 

o saldo deve-haver entre CC e BB, como a recorrente faz nas conclusões 9.ª, 10.ª, 11.ª, 

25.ª e 26.ª, mas sempre se dirá que tal asserção não afasta o facto de os “depósitos de 

valores” de 14 de Junho de 2000, no montante de 5.000 contos e os realizados em 9, 10, 

11, 16 e 17 de Outubro de 2000, no total de 13.800 contos, terem contribuído para a 

liquidez que permitiu a BB pagar à imobiliária, pois o invocado dinheiro proveniente do 

estrangeiro (concretamente, da Suíça, conforme resposta de BB à recorrente, quando 

esta lhe perguntou o que era feito do dinheiro do estrangeiro, tendo ele respondido que o 

tinha gasto com a casa dos ..., como é referenciado pela própria recorrente em 

declarações prestadas em julgamento no dia 26 de Janeiro de 2011, sessão da tarde, 

segmento 14:22:12-15:39:41) já tinha tomado outros rumos.  

     Face ao apurado é de dar por não provado o FP 1682. 

 

 

    A aquisição do apartamento em Islantilla – “Casa de Espanha”  

 

 

    A recorrente aborda a aquisição deste apartamento em Espanha, subsequente venda e 

depósito do produto desta, ao longo das conclusões 7.ª, 9.ª, 11.ª, 25.ª, 26.ª, 35.ª, 36.ª (na 

parte em que cita PP), 37.ª (aqui por citar RR), 38.ª, 67.ª, 68.ª, 92.ª, 93.ª, 105.ª, 109.ª, 

133.ª, 134.ª, 136.ª, 139.ª, 156.ª, 161.ª, 186.º e 188.ª. 

    À aquisição do apartamento em causa referem-se os FP 1522, 1523 e 1524, sendo o 

assunto retomado na motivação no ponto 158.O - 3.º, a págs. 2701/2, o qual repete os 

FP 1522, 1523 e 1524 e no ponto 158. S - 7.º, a págs. 2711, que repete em parte o FP 

1524.  
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   Começando pelo pagamento do preço. 

  

   Sabendo-se que o preço pago foi de € 108.783,19 (FP 1522, documento de fls. 94 e 

escritura de fls. 98 a 116 do Apenso 69), de acordo com o FP 1523, o pagamento, sem 

recurso a crédito bancário, foi realizado, além do mais, através de transferência de 

8.354,14 € e da emissão de um cheque da conta n.º ..., titulada por BB, no valor de 

93.141,72 €.  

   A soma da quantia transferida e do cheque dá como re...tado 101.495.86 euros, pelo 

que a utilização da expressão “além do mais” justifica-se de pleno, pois significará a 

necessária entrada de quantia acrescida de 7.287, 33 €, pois para perfazer o total do 

preço da compra do apartamento, terão sido pagos mais 7.287,33 €, em data e por meio 

que se desconhece.  

   No FP 1523 não há qualquer referência, quer à data da transferência bancária, quer da 

emissão do cheque.  

   No FP 1524 deu-se por provado que a conta em causa foi provisionada, 

nomeadamente (com o consequente grau de incerteza que a utilização de tal advérbio 

necessariamente envolve), com montantes provenientes da CC, de RR e do investidor 

PP. 

    

   Vejamos o que se nos oferece dizer nesta matéria. 

 

   A conta n.º ... de Sintra, titulada unicamente por BB, consta do FP 279, cujo conteúdo 

é explanado ao longo de 151 páginas, concretamente, da pág. 1308 do volume 33 à pág. 

1459 do volume 34, do acórdão recorrido, tendo sido aberta em Março de 2001 (pág. 

1411 do acórdão recorrido), apresentando extracto de 8 de Março de 2001 a 16 de Abril de 

2007, ou seja, até data posterior à prisão de BB. 

   No descritivo salta-se de 17 de Abril de 2001 para 3 de Setembro de 2002, embora 

depois se retroceda a Março de 2002, sendo que, na pág. 1311 do acórdão recorrido e 

fls. 9421 dos autos, consta a transferência de 8.354,14 € para a empresa A...,S.A.., em 

24 de Setembro de 2002, sendo que mais à frente, na pág. 1314 do acórdão recorrido e 

fls. 9422 verso dos autos, ao alto, consta a saída de cheque bancário em 6 de Junho de 
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2002, no valor de 93.141,72 €, movimentado por N...M...P...G..., sendo a movimentação 

autorizada por BB e emitido a favor da referida Avanco, S. A. 

   Estas duas saídas da conta referida, nos montantes de 8.354,14 € e de 93.141,72 € cuja 

soma dá precisamente os preditos 101.495.86 €, (soma da transferência de 8.354,14 € e 

da emissão de um cheque no valor de 93.141,72 €) são referenciadas sem indicação de 

data no quadro Débitos/Saídas da pág. 1448 (fls. 9.489 verso dos autos) e a propósito da 

última, na pág. 1449 (fls. 9.490), foi dado por provado ter sido o cheque à ordem de 

A...,S.A.., tratado por N...P...G..., com autorização de BB, de acordo, aliás, com a 

informação da sobredita pág. 1314. 

   Anota-se que a citada transferência de 8.354,14 €, sendo dirigida a A...,S.A.. não deve 

ter servido para pagar parte do preço da aquisição da casa, mas eventualmente algo que 

tenha surgido depois (obras, pagamento de recheio?). 

   E porquê? 

   Pela singela razão de que a transferência se concretizou em 24 de Setembro de 2002, 

iam decorridos dois meses e 19 dias sobre a data da escritura, que teve lugar a 5 de 

Julho de 2002, sendo que, a dar fé ao declarado no dito instrumento, o preço já estava 

completamente pago antes de 5 de Julho. 

   Como consta de cláu...a da escritura, a fls. 111 do Apenso 69: “Tercera - El precio de 

venta es la cantidad de ciento ocho mil setecientos ochenta y tres euros com 

diecinueve cêntimos que la parte vendedora confiesa haber recibido, de la parte 

compradora, antes de este acto, por lo que le da la más amplia y eficaz carta de pago por 

el total precio”. (Sublinhado nosso). 

     

   Vejamos como foi aprovisionada a conta em referência no período que aqui releva. 

     

   Começando pela CC, S.A. 

     

   No ano de 2001, na conta em causa – relembrando, conta n.º ..., Sintra, titulada 

unicamente por BB, constante do FP 279 – houve apenas uma entrada de 6.000.000$00 

(€ 29.927,87), em 8 de Março, quantia proveniente de uma conta de BB no ..., S.A. (n.º 

...), que é descrita no FP 281, através do cheque n.º 12120706. 
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   No mesmo dia 8 de Março de 2001 saíram, por transferência, 5.000.000$00 

(correspondentes a actualizados € 24.939,89) para conta de VV (conta …), e mais 

tarde, em 17 de Abril de 2001, igualmente por transferência, saiu a quantia de 

1.000.000$00 (ou seja, actualizados € 4.987,98) para a mesma conta de BB, de onde 

saíra o montante inicial, ou seja, a referida conta n.º … do ..., S.A., apresentando-se, 

obviamente, nulo o saldo no final do ano, tudo conforme FP 279, págs. 1308 e 1445. 

(Dito de forma prosaica, tudo o que entrou, saiu). 

   A referida saída do dinheiro do ..., S.A., está documentada no FP 281, referente à 

conta de BB em tal Banco, a págs. 1487, e o “reenvio” ou retorno à casa mãe, dos 

1.000.000$00, na pág. 1488 (terceira posição a contar de baixo).  

    Abrir-se-á aqui parêntesis para deixar ficar nota do que aconteceu ao montante de 

5.000.000$00 destinado a conta de VV, filha de BB e da recorrente, pois a verdade é 

que a menor acabou por ficar sem o dinheiro.  

    Como? 

    Assim. 

    Tendo entrado, como vimos – pág. 1308 – na conta da menor na ..., em 8 de Março 

de 2001, tal quantia deixa aquele paradeiro e por transferência de 18 Abril de 2001 

segue para a conta do pai no ..., S. A. (conta n.º ...), exactamente aquela de onde 

proviera, conforme pág. 1446, ao alto, e 1488 (segunda posição a contar de baixo), 

figurando no quadro de Créditos/Entradas do ano de 2001, na pág. 1561, fls. 9546. 

    E assim ficou VV despojada do montante depositado em seu nome. 

 

    Nessa conta, entre 2002 e 2006, foram contratados por BB oito empréstimos, no valor 

global de 5.797.500,00 €.  

    A conta corrente caucionada n.º ... foi aberta em 12 de Março de 2002. 

    Da primeira utilização desta conta corrente caucionada, ocorrida em 14 de Março de 

2002, foram aplicados na CC, S.A., três tranches no total de 97.500,00 € (27.500,00 € + 

50.000,00 € + 20.000,00 €), respectivamente, em 28 de Março, 14 de Abril e 30 de 

Abril de 2002 (pág. 1412 ao alto, do acórdão recorrido, no volume 34). 

    Deste dinheiro recebido pela CC, S.A., saíram três tranches, no valor de € 2.500,00, 

cada, para a amortização dessa conta caucionada que teve lugar até 7 de Maio de 2002 

(alínea a) na pág. 1412). 
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    A partir de 13 de Maio de 2002, a conta caucionada foi convertida num empréstimo 

com o mesmo número, tendo sido então nessa data creditadas três tranches no valor 

global de 505.000,00 € (ibidem). 

    Deste dinheiro, no mesmo dia 13 de Maio, saíram 125.526,00 € para a CC, conforme 

págs. 1413 e 1416 e quadro da pág. 1417 - cfr. ainda pág. 1316, volume 33. 

    Por outro lado, do quadro da pág. 1446, consta de entre os Créditos/Entradas do Ano 

de 2002, uma entrada por parte da CC, S.A., no montante de 93.454,00 €, a par de 

entrada de BB com 186.500,00 €, para além de outras entradas, como as dos 

“convocados” no FP 1524, RR e PP. 

    Posto que no ano de 2002 a CC, S.A. contribuiu com entradas no valor total de 

93.454,00 €, vejamos como e quando.  

    Percorrendo o quadro, verifica-se que a partir de 27 de Março de 2002 há entradas 

com origem na CC.  

    Conforme págs. 1309 a 1311, tiveram lugar 31 entradas de valores provenientes da 

CC, sendo a última em 29 de Novembro de 2002, totalizando aquele apontado valor de 

93.454,00 €, mas se tivermos em conta apenas as quantias entradas até à data da 

emissão do cheque de 6 de Junho de 2002, temos o montante global de 8.654,00 € 

(3.660,00 + 2.500,00 + 2.494,00 euros), sendo as entradas datadas de 27 de Março, 7 de 

Maio e 1 de Abril de 2002, respectivamente.  

    Se tivermos por limite a data da escritura em 5 de Julho de 2002, não olvidando que à 

data o preço estava todo pago, segundo a inimpugnada escritura, alcançar-se-á o valor 

de 15.154,00 € (3.660,00 + 2.500,00 + 2.500,00 + 2.500,00 + 1.500,00 + 2.494,00), e se 

somarmos as entradas até 24 de Setembro de 2002, teremos o total de 26.404,00 € 

[15.154,00 + (2.500,00 + 2.500,00 + 2.500,00 + 1.250,00 + 2.500,00)], mas ainda sem 

esquecer que o valor transferido em 24 de Setembro de 2002 não pode ter sido 

destinado à aquisição da casa, que já estava declaradamente paga na totalidade. 

    Ora, se tivermos em vista como provado ficou que da CC saíram três tranches no 

valor de € 2.500,00, cada, para a amortização da conta caucionada que teve lugar até 7 

de Maio de 2002 (alínea a), a págs. 1412), temos que restam no primeiro caso € 

7.654,00 (15.154,00 € - 7.500,00 €), francamente insuficientes para o pagamento de 6 

de Junho de 2002, para não considerarmos os movimentos de sentido inverso, pois para 
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a CC, no ano de 2002, saíram 383.432,66 €, conforme quadro de Débitos/Saídas, na 

pág. 1448 do acórdão recorrido (e fls. 9.489 verso dos autos). 

  

    Conclui-se que a CC, pese embora tenha aprovisionado a conta em causa, não pode 

ser entendida como fornecedora de dinheiro para a aquisição da casa de Espanha, 

falecendo o sentido útil que a sua inscrição no FP 1524 visava espelhar. 

     

    Em relação a RR, referido pela recorrente na conclusão 38.ª, é de arredar a 

contribuição deste para o pagamento efectuado com o cheque de 6 de Junho de 2002. 

(Em causa está a aquisição da casa de Espanha e esta foi paga até 5 de Julho de 2002, 

pois não foi arguida a falsidade da escritura). 

    E porquê?  

    Porque RR, em 2002, entrou com € 50.000,00, como depósito de valores, em 3 de 

Setembro (pág. 1308) e, como vimos, segundo a aludida escritura de compra e venda, já 

o preço estava completamente pago e dada quitação na data da escritura, que se realizou 

em 5 de Julho de 2002, conforme págs. 1308 e 1446, pelo que nunca esta verba poderia 

servir para tal aquisição. 

    E como se colhe de págs. 1311 do acórdão recorrido (fls. 9.421 dos autos), em 13 de 

Maio de 2002, foi efectuada da referida conta … de BB uma transferência para a conta 

de RR na …, no montante de 275.000.00 €, com reflexo no quadro de Débitos/Saídas, 

na pág. 1448 do acórdão recorrido e fls. 9.489 verso dos autos. 

 

    Conclui-se assim que a conta da ... referida no FP 1523 foi efectivamente 

aprovisionada por RR, mas, tal como ocorreu com a CC, não foi com tal capital que 

foram feitos os pagamentos mencionados, redundando em anódina a referência a RR no 

FP 1524.   

     

    Vejamos a situação em relação ao “investidor” PP.  

         

    Como re...ta de págs. 1309 e 1446 do acórdão recorrido, este “investidor”, em 15 de 

Abril de 2002, procedeu a uma entrega no montante de € 100.000,00, na conta em 

causa, através do cheque do … n.º … da conta ….  
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     A primeira questão a abordar é a de saber que tipo de “investidor” é PP, empresário 

...no em Portugal, conforme o FP 1045, ex-Presidente da Casa de ... em Lisboa e 

compadre do ex-Ministro da Educação e Cultura de ..., NNN, conforme este declarou 

em audiência, em 10 de Janeiro de 2012, segmento [1:10:17], e que apresentou este a 

RR e BB. 

 

    Nas conclusões 36.ª e 67.ª refere a recorrente que PP indicado como fornecedor de 

capital para aquisição do apartamento sito no ... e Casa de Espanha “não faz parte do 

elenco de investidores, nem em parte alguma do acórdão se afirma que tenha por 

qualquer via sido lesado por BB”. 

    Percorrida a matéria de facto dada por provada ressalta à evidência, tantas são as 

nomeações, que PP terá sido seguramente um “investidor”, com algum fôlego 

financeiro que, a exemplo de outros ...nos, investiu durante algum tempo (entre 2001 e 

2004) nas denominadas aplicações financeiras.  

    Para além deste, há referências nos FP a outros investidores não elencados como 

lesados/ofendidos, como é o caso de UUU, porteiro no Hotel da Lapa - FP 280 (págs. 

1466, 1474), QQ, também focado nas conclusões 36.ª e 67.ª - FP 279 (págs. 1328-9, 

1451); FP 281 (pág. 1564/5 - em 2002; 1569 - em 2003; 1571, 1573/4/5), FP 305 (pág. 

1742), FP 943 (págs. 2175/6), FP 944 (pág. 2176), FP 947 (pág. 2180), FP 951 (pág. 

2188), FP 960 (págs. 2200-1), J...N...e S... - FP 279 (págs. 1406, 1455, 1474), FP 280 

(págs. 1464, 1474), para além de outros. 

    Mas sendo PP um investidor não é por isso que a recorrente deixa de ter razão no que 

invoca, pois uma coisa é ser investidor – e PP foi-o sem dúvida – e outra bem diferente, 

com relevo e absoluta pertinência para o caso, é que tenha sido ofendido ou lesado com 

a conduta da dupla BB e RR, a quem neste domínio é imputada prática de crime de 

burla qualificada. 

    A verdade é que o seu nome surge por várias vezes ao longo da matéria de facto dada 

por provada, quer figurando nos quadros de movimentos de conta, quer no texto 

subsequente onde são concretizados, como se pode constatar através dos FP 271, com 

entradas em 2004 (págs. 990, 992, 994 (por duas vezes), 995, 1000, 1010, 1011), FP 

273, com entregas em 2001, 2002 e 2004 (págs. 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1154, 
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1161, 1174, 1184, 1185, 1187, 1191), FP 277, com entradas em 2004 (págs. 1266, 

1291), FP 279, com entrega em 15-04-2002 (págs. 1309, 1412, 1414, 1416, 1417, 1446, 

1147), FP 941 (págs. 2173/4), FP 1004 (pág. 2225, como as anteriores, do acórdão 

recorrido). 

    Não obstante os variados “investimentos”, a verdade é que PP não faz parte do 

elenco de “investidores” lesados/ofendidos, ou seja, na perspectiva em causa, não terá 

sido prejudicado por burla cometida pela referida dupla.   

    O segmento “Investimentos em aplicações financeiras” abarca os FP 735 a 924 e em 

nenhum deles surge o nome de PP, o mesmo acontecendo com nova aproximação ao 

tema nos FP 1647 a 1650 (págs. 2421 a 2424). 

    Estando a questão das aplicações financeiras conexionada com a imputação do crime 

de burla, após introdução sobre o modus faciendi que vai até ao FP 755, o acórdão 

recorrido reporta no FP 757 os ofendidos (com a prática do crime de burla), enunciando 

onze “investidores”, sendo caso a caso abordados ao longo dos FP 758 a 885 e 899 a 

915, sendo analisado nos FP 886 a 898 o caso especial de III, considerado como não 

investidor, sendo a exclusão explicada no ponto 100 da motivação, a págs. 2613/4, 

estando em causa um processo de obtenção de financiamentos através de empréstimos 

bancários concedidos pela ... Sintra, cujo re...tado reverteu para a referida dupla, sendo 

objecto de análise no ponto 112, a págs. 2630/3.    

    O nome de PP não figura no elenco dos ofendidos vertido no FP 757, no FP 916 (este 

repetindo os nomes constantes daquele apenas com a omissão devida certamente a lapso 

relativamente a VVV) e no FP 1647 a 1650 (este igualmente repetindo os nomes dos 

onze “investidores”) e tal nome não é ventilado na motivação nos n.º 92 a 98, maxime, 

neste onde “entre muitos outros”são referidos os onze ofendidos citados no FP 757, 

como se alcança de págs. 2605 a 2613. 

     Isto mesmo re...ta dos despachos de arquivamento que antecederam a acusação do 

Ministério Público no DIAP de Lisboa no processo n.º 140/06, onde a fls. 14312 – fls. 

1854 verso do 7.º volume deste processo -, refere um conjunto de “Investidores não 

lesados”, pois que “alguns desses investidores, à data em que cessaram os pagamentos 

já não se encontravam dentro do circuito ou os acordos já tinham sido integralmente 

cumpridos e por isso não ficaram prejudicados”, citando os casos de João Filipe 

Antunes Silva, QQ, PP, impedido de ser ouvido no inquérito por motivo de doença, o 
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que inviabilizou melhor esclarecimento da sua situação, mas pressupondo que não 

estaria lesado (fls. 1856 verso a 1857 verso), […].  

    Assim sendo, e retirando a devida ilação, sendo PP efectivamente investidor, falece o 

qualificativo de ofendido/lesado. 

    Destarte, a referência a PP na parte final do FP 1520 e do FP 1524 só faria sentido se 

fosse ofendido/lesado por crime de burla, o que não foi o caso, não sendo de excluir a 

menção, porque no contexto é simplesmente irrelevante, inócuo (no fundo é verdade 

que foi investidor, que entregou dinheiro para essa conta, mas esse contributo é 

imprestável no sentido atribuído).   

    O mesmo vale com referência ao investidor QQ na parte final do FP 1526 e 1527, 

tratado infra.  

  

    Por outro lado, acontece que o montante de 100.000,00 €, entregue por PP em 15 de 

Abril de 2002 (págs. 1309 e 1446 do acórdão recorrido e fls. 9.420 e 9.488 verso dos 

autos), teve um destino específico, como re...ta dos factos dados por provados, pois 

como consta da pág. 1447 do acórdão recorrido (e fls. 9.489 dos autos), ao alto: “E, 

como já referido, a entrada no valor de 100.000,00 € proveniente de PP, foi aplicada na 

amortização de uma prestação do financiamento n.º 51000384480, no mesmo valor.”  

    E assim é de facto, pois como já constava dantes (pág. 1412 do acórdão recorrido e 

fls. 9.471 verso, segundo parágrafo, dos autos), a primeira utilização da conta corrente 

caucionada, desde a sua abertura em 12 de Março de 2002 e até 7 de Maio de 2002, foi 

amortizada em cinco tranches, das quais uma no exacto montante de 100.000,00 €.  

    E, porque assim é, descreve-se o facto, de seguida, na alínea c): 

     “c) Os 100.000,00 €, tiveram origem no depósito do cheque n.º …, originário da 

conta …, titulada por PP”. 

     

    Esta amortização teve lugar em 16 de Abril de 2002, conforme pág. 1317 do acórdão 

recorrido e fls. 9.424, dos autos. 

 

    Daqui re...ta que, mesmo que PP fosse um “investidor” lesado, a verba em causa 

estaria esgotada em 16 de Abril de 2002, não podendo obviamente servir para cobrir o 

pagamento de 6 de Junho de 2002. 
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    Concluindo: face ao exposto, tal como vimos ocorrer com a CC e RR, re...ta 

inteiramente anódina a referência a este investidor no FP 1524.   

 

    Face ao exposto, sendo certo ter sido a conta da ... aprovisionada por CC, RR e PP, a 

verdade é que, tendo em conta o preciso momento temporal do pagamento efectuado e o 

concreto pagamento realizado, as contribuições destas entidades para a conta, pelas 

razões acabadas de indicar, não serviram o fim indicado, o que conduz a que se 

mantenha o que consta do FP 1524 “A conta acabada de referir (n.º ..., titulada por BB) foi 

provisionada, nomeadamente, com montantes provenientes da “CC”, RR e do investidor 

PP”. 

    O que não deixa de ser absoluta verdade. 

    Só que daí não pode retirar-se o efeito que estava implícito – o de terem servido para 

os pagamentos – pois tal não aconteceu na realidade.  

    Assim sendo, é de concluir que a casa de Espanha não teve origem ilícita. 

    E porque assim é, será retirado do FP 1514 e 1515 o ponto 3 “Apartamento em 

Espanha”, bem como a referência a “imóveis” no FP 1564, e reflexamente alterado 

o FP 1689-A.   

 

 

 

     Pagamento do sinal no âmbito do contrato promessa de compra e venda do 

andar na Expo-…Lisboa (edifício L… M…) 

 

     

     Interessa a esta matéria a facticidade constante dos FP 1525, 1526, 1527, 1528-9, 

1547, 1548, 1563, 1564 e como se verá ainda, pelas razões invocadas na questão prévia, 

os FP 305, 956-B e 960.  

    A recorrente aborda este tema e subsequente revogação do contrato de promessa de 

compra e venda e subsequente depósito do produto da revogação deste contrato, ao 

longo das conclusões 8.ª, 9.ª, 28.ª, 34.ª, 35.ª, 36.ª (na parte em que cita QQ), 39 a 41 e 
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49 (enquanto focam MM), 50.ª a 54.ª, 57.ª, 59.ª, 60.ª (Natália Carvalho), 61.ª, 62.ª, 66.ª 

(OO), 67.ª, 68.ª, 92.ª, 93.ª, 105.ª, 109.ª, 133.ª, 134.ª, 136.ª, 161.ª, 186.ª e 188.ª. 

     

     

    Questão prévia  

 

    No FP 1526 e 1527, a propósito da 1.ª prestação do sinal do contrato promessa de 

compra e venda do apartamento sito na Expo-... em edifício denominado “L...M...”, 

paga por BB em 6 de Maio de 2003, refere-se no último parágrafo, que a conta da ... 

donde proveio o cheque respectivo, foi aprovisionada com montantes provenientes da 

CC, da T… e de investidores – NN, OO, QQ, MM (pág. 2403 do acórdão recorrido e 

fls. 9.966 dos autos). 

     

    Vejamos. 

      

    Antes do mais, colocar-se-á, oficiosamente, uma questão relacionada com a exacta 

proveniência do dinheiro com que foi paga a primeira prestação, por parte de BB, no 

valor de € 81.711,49, que teve lugar em 6 de Maio de 2003, com cheque emitido por 

BB, questão não invocada pela recorrente, nem suscitada pelo Ministério Público no 

Tribunal da Relação, sendo que neste Supremo Tribunal de Justiça, foi sustentado o 

entendimento de que tal pagamento teria tido por base dinheiros da CC, próprios, e via 

Temundo, e ainda do investidor OO, conforme fls. 11.185, in fine, do douto parecer 

emitido. 

    Como refere a Exma. Procuradora-Geral Adjunta, a fls. 11.185, BB não dispunha à 

data de liquidez que suportasse os pagamentos em causa, o que corresponde, 

inteiramente, à verdade. 

    Na verdade, sustenta a recorrente que BB até finais de 2002 era credor da CC, o que 

deixou de acontecer a partir de 2003, conforme as conclusões 11.ª, 13.ª (só a partir de 

2003 a situação se vai alterar…), 28.ª (com a “confissão” da proveniência na CC de 

quantias com que foram efectuados pagamentos em 2003 e 2005, com excepção de 23 

de Janeiro de 2005; todavia, sem explicar donde veio o dinheiro para as quatro 

prestações de 2004) e 34.ª. 
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    A confirmar a falta de liquidez está o facto de BB ter avançado para o chamado 

“negócio F...” em finais de Janeiro de 2003, obtendo assim dez milhões de euros, que 

estavam esgotados em Março seguinte, conforme FP 970 a 993 e 995. 

    Todavia, essa evidente falta de liquidez não era, por si só, impeditiva de BB 

apresentar um cheque bom para pagamento. 

    Como assim? 

    A resposta vem simplesmente da conjugação de dados disponíveis no texto do 

acórdão recorrido, chamando-se à colação o que consta dos FP 960 e 305.  

    Vejamos como. 

    Em 6 de Maio de 2003 BB emitiu o cheque n.º ... de Sintra e Litoral Sintra (...), no 

valor de € 81.711,49, à ordem de R..., Lda. (destino final Madrilisboa, Lda.), ou seja, a 

promitente vendedora do apartamento, encontrando-se cópia a fls. 243 do Apenso 69 e 

fls. 244, quanto ao destino final – cheque depositado em conta no ... da referida 

Madrilisboa, Lda., em 7 de Maio de 2003 –, como de resto aconteceu com o cheque de 

€ 38.000,00, passado pela recorrente, exactamente na mesma data de 6 de Maio de 

2003. 

    Certo é que o cheque n.º 3023386 é da conta da ... n.º 40148155789, titulada por BB 

– tratada no FP 279 já referido e igualmente referenciada no FP 956-B, intróito (pág. 

2195 do acórdão recorrido e fls. 9.863 dos autos). 

    No aludido FP 279 está referenciada a saída do valor de € 81.711,49, no quadro 

correspondente a Débitos/Saídas do ano de 2003, ao alto da pág. 1451 do acórdão 

recorrido - fls. 9.491 dos autos. 

 

    Como se alcança do quadro inserto no FP 960 (pág. 2200 do acórdão recorrido – fls. 

9.865 verso dos autos), o referido cheque do citado valor foi movimentado em 8 de 

Maio de 2003 com destino à promitente vendedora R..., Lda. e movimentada a final por 

“Madrid Lisboa, Lda.”.    

    No FP 960 (pág. 2200) refere-se o depósito de dois cheques em 28 de Abril e 16 de 

Maio de 2003, no valor de 40.000,00 € (15.000,00 + 25.000,00), a que se segue um 

quadro em que figura a saída do montante em causa para R... Lda., sendo o cheque n.º 

3023386 movimentado por Madrid Lisboa, Lda.  
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    Segue-se o seguinte trecho explicativo no acórdão recorrido (pág. 2201 ao alto - 

sublinhado nosso):  

    “Os dois cheques são originários da conta ... n.º 00045390001, titulada pela CC, SA e 

somam 40.000,00 €. 

    Esta importância, conjuntamente com duas entradas, cada uma no valor de 

150.000,00 €, deram cobertura a 3 cheques, permitindo ainda pagar outras despesas, 

entre as quais:  

Jorge Eduardo Pinto Leal                                                                               250.000,00 €  

R..., Lda.                                                                                              81.771,49 € 

Prestação do emp. 51003184480                                                                        3.683,34 € 

 

    No FP 305 – págs. 1708 a 1769 – respeitante à conta n.º 40147447367 da ... de 

Sintra, titulada por RR, que entre 2003 e 2006 contratou sete empréstimos, no valor 

global de 4.920.000,00 €, consta da última linha da página 1720, que em 5 de Maio de 

2003, aquele procedeu a transferência de 150.000,00 €, com destino à conta de BB na ... 

n.º 40148155789. 

    Tal montante proveio do primeiro empréstimo contratado por RR, n.º 51003732766, 

de 12 de Fevereiro de 2003, no valor de 750.000,00 €, sendo o valor da 3.ª tranche – 

150.000,00 € – “integralmente transferido para a conta ... n.º 40148155789, titulada por 

BB”, conforme pág. 1742, ainda do FP 305, seguindo-se quadro demonstrativo, a que se 

segue indicação dos destino dos 150.000,00 euros, sendo 81.771,49 € para R..., Lda., 

endossado à empresa Madrid, Lisboa, a que segue na pág. seguinte, novo quadro onde 

se inclui esta entrega do cheque n.º 30233386 no apontado valor.    

    A transferência de 150 mil euros em 5 de Maio de 2003 está ainda reflectida no 

quadro do FP 960, pág. 2200 (referindo nas observações o número da conta de origem – 

a referida conta na ... titulada por RR – com a especificação de ser proveniente da 3.ª 

tranche do empréstimo 51003732766). 

    Neste contexto, admite-se como possível que ainda se pudesse argumentar que, pelo 

menos em parte, a CC teria contribuído através dos dois cheques de 15 e 25 mil euros, 

mas contra, sempre se poderia argumentar com as datas desses cheques do ..., pois que o 

de 25.000,00 entrou em 16 de Maio de 2003 e já, pois, após a emissão do cheque de 6 

de Maio.  
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    No plano conjectural acabado de admitir, restava o argumento do cheque de 28 de 

Abril, no montante de 15.000,00 €, mas contra sempre estaria a proximidade entre a 

entrada dos 150 mil euros e a emissão do cheque, verificadas em 5 e 6 de Maio de 2003.   

    Dissipando, de forma hialina, quaisquer dúvidas, é a própria matéria de facto dada 

por provada que, de forma superlativamente clara, dilucida a questão da proveniência do 

capital, pois como se pode ler no final da pág. 1742 do acórdão recorrido, a fls. 9.636 

verso dos autos, quanto à utilização da 3.ª tranche que foi transferida para a conta de 

BB:  

    “BB - ... n.º 40148155789 – destino dos 150.000,00 €: 

    Esta verba foi utilizada na emissão dos seguintes cheques: 

    ... n.º 2980793 – 75.000,00 € - Jorge Eduardo Pinto Leal; 

    ... n.º 3023386 – 81.711,49 € - R... Lda., endossado à empresa Madrid, Lisboa”. 

    Face a este conjunto de dados é de considerar haver rotundo lapso quando no FP 

1526/1527 se refere que a conta da ... (apontada, aliás, apenas com referência quanto à 

primeira prestação) foi aprovisionada com montantes provenientes da CC, da Temundo 

e de investidores, como Natália Carvalho, OO, QQ e MM. 

     

    Concluindo: tendo a conta da ..., no que ora importa, sido aprovisionada através de 

transferência tendo por base empréstimo contratado por RR, a quantia com que foi paga 

a 1.ª prestação do contrato de promessa de compra e venda não teve origem ilícita. 

    Por outras palavras: a quantia de 81.711,49 € paga por BB em 6 de Maio de 2003 não 

teve proveniência ilícita. 

    Afinal, foi paga com dinheiro proveniente de conta de RR, que por seu turno, o 

obteve de empréstimo legítimo. 

    Pelo que é de ter por não escrita a referência a ... no último parágrafo da pág. 2403 

do acórdão recorrido. 

     

    Por último, anota-se que o acórdão recorrido ao referir proveniência ilícita, fá-lo 

apenas no que tange aos montantes provenientes das contas da ... e ..., o que significa 

que está a excluir desse lote de origem ilícita, a conta do Santander, donde proveio o 

cheque no valor de 89.783,62 €, pago por BBB em 23 de Janeiro de 2005, com cheque 

n.º 362 (cfr. págs. 1623 e 1626 do FP 289) e do mesmo modo o valor pago (€ 
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38.000,00) pela arguida em 6 de Maio de 2003, com cheque proveniente do Banco 

Totta. 

 

     Abrir-se-á aqui um parêntesis para referir que o dinheiro entregue pela recorrente 

para a primeira prestação (cheque de 6 de Maio de 2003, no valor de 38.000,00 €, com 

cópia a fls. 242 do Apenso 69) teve origem na CC, como a própria reconhece na sessão 

de 19 de Janeiro de 2011, segmento [17:43:53-18:25:57], minuto 9, e de novo, 

posteriormente, em 8 de Fevereiro de 2011, segmento [16:13:40-17:57:22], minuto 23. 

     Em causa dois cheques do ... passados por GGGG e BB, directores da CC, de 

10.000,00 € e de 30.000,00 €, emitidos em 16 e 15 de Abril de 2003, versados no FP 

272 (págs. 1026/7 do acórdão recorrido e fls. 9278 verso e 9279 dos autos, quadro da 

pág. 1105, e de novo no quadro de débitos/saídas, na pág. 1111), no FP 932 (pág. 2165 

e fls. 9848) e FP 936 (pág. 2171 e fls. 9851), sendo o de € 10.000,00 exactamente 

aquele em que houve lapso de escrita e a que a recorrente faz menção na conclusão 

120.ª  

 

      Encontra-se cópia do cheque de 10.000,00 €, com o n.º 0923693436, a fls. 1617 do 

5.º volume e talão de depósito a fls. 1616 e o cheque de 30.000,00 € é referenciado a fls. 

12 e 80 (talão de depósito) do Apenso – V Documentação bancária Banco 

Santander/Totta.  

       

 

  

      Retomando, dir-se-á que, de resto, estas exclusões ou não considerações destes dois 

pagamentos inserem-se em linha lógica e em consonância com o texto do FP 1528/9, 

que reporta a “proveniência ilícita dos montantes utilizados por BB” (realce nosso), 

ficando de fora o montante utilizado pela recorrente (não obstante a sua origem) e por 

BBB.     

     

    Re...ta do exposto, que face à proveniência lícita da 1.ª prestação paga por BB, só fará 

sentido o reporte a entradas da CC e de “investidores” aos montantes originários do ..., 
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S. A. o que é dizer, as prestações compreendidas entre 10 de Julho de 2003 e 8 de 

Outubro de 2004. 

 

 

    Vejamos de seguida o contributo dos “investidores” indicados na parte final do 

FP 1526 e 1527  

 

    Estando em causa, pelo que vimos, apenas cheques (seis) do ..., haverá que ter em 

consideração o que consta do FP 281, relativo a conta titulada por BB, (conta n.º ...), ao 

longo de 102 páginas - de págs. 1475 a 1577 do acórdão recorrido e fls. 9.503 a 9.554 

dos autos – apresentando o período de extracto de 30 de Março de 1999 a 31 de 

Dezembro de 2006.   

          

    Começando pelo “investidor” QQ. 

 

    QQ é indicado como um dos “investidores” que aprovisionaram as contas tituladas 

por BB na ... e no ... – cfr. FP 1526 e 1527, parte final (pág. 2403 do acórdão recorrido - 

fls. 9.966 dos autos). 

    Como já referimos, este nome é mencionado algumas vezes em FP descritivos de 

contas bancárias de BB, como nos FP 279 (págs. 1328-9, 1451); FP 281 (págs. 1564/5 - 

em 2002; 1569 - em 2003; 1571, 1573/4/5), FP 305 (pág. 1742), FP 943 (págs. 2175/6), 

FP 944 (pág. 2176), FP 947 (pág. 2180), FP 951 (pág. 2188), FP 960 (págs. 2200-1), 

sendo de forma clara tratado no acórdão recorrido como um “investidor” – cfr. págs. 

1570/1.  

    Tal como ocorreu com o caso do “investidor” PP, abordado supra, a propósito da 

aquisição do apartamento em Islantilla – “Casa de Espanha”, QQ é igualmente 

mencionado pela recorrente nas conclusões 36.ª e 67.ª, exactamente pelas mesmas 

razões, dizendo a fls. 11.031: “não faz parte do elenco de investidores, nem em parte 

alguma do acórdão se afirma que tenha por qualquer via sido lesado por BB”. 

    Desde já se pode adiantar que é de excluir a referência ao “investidor” QQ no 

parágrafo focado, exactamente pelas razões porque foi excluído o “investidor” PP (não 

consta do elenco dos “investidores” ofendidos/lesados). 
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    O nome de QQ não figura no elenco dos ofendidos vertido no FP 757, no FP 916 

(este repetindo os nomes constantes daquele apenas com a omissão devida certamente a 

lapso relativamente a VVV) e no FP 1647 a 1650 (este igualmente repetindo os nomes 

dos onze “investidores”) e tal nome não é ventilado na motivação nos n.º 92 a 98, 

maxime, neste onde “entre muitos outros”são referidos os onze ofendidos citados no FP 

757, como se alcança de págs. 2605 a 2613. 

    Isto mesmo re...ta dos despachos de arquivamento que antecederam a acusação do 

Ministério Público no DIAP de Lisboa no processo n.º 140/06, onde a fls. 14312 – fls. 

1854 verso do 7.º volume deste processo -, onde se refere um conjunto de “Investidores 

não lesados”, pois que “alguns desses investidores, à data em que cessaram os 

pagamentos já não se encontravam dentro do circuito ou os acordos já tinham sido 

integralmente cumpridos e por isso não ficaram prejudicados”, citando entre outros já 

acima anotados o caso de QQ, de fls.1855 verso a 1856 verso, concluindo que “não 

ficou prejudicado”.  

 

    Mesmo que QQ fosse um “investidor” lesado, no período relevante para o 

fornecimento de capital, entre Julho de 2003 e Outubro de 2004, o seu contributo não 

seria decisivo, desde logo, porque, como veremos, no ano de 2003, não fez qualquer 

entrega, tendo antes no período beneficiado de vários retornos.  

    Assim, em entregas nos anos de 1999, 2000 e 2001 na conta em causa, nada consta, 

de acordo com os quadros Créditos/Entradas, conforme págs. 1557, 1559 e 1561. 

    Como entradas em 2002, temos em 15 de Fevereiro de 2002 a entrega de € 

249.398,95 (pág. 1499), em 8 de Março de 2002, de € 250.000,00 (pág. 1500) e em 18 

de Junho de 2002, de € 100.000,00 (pág. 1504), o que está reflectido no quadro 

Créditos/Entradas do ano de 2002, pág. 1564, com entradas de € 349.398,95 

(249.398,95 + 100.000,00) e de € 250.000,00. 

    Em 2002, recebeu em 18 de Junho, € 60.000,00, conforme pág. 1505; em 19 de 

Agosto, € 50.000,00, de acordo com a pág. 1508, e em 24 de Setembro, € 50.000, como 

se colhe da pág. 1510.  

    O que tudo confere com o constante do quadro de Débitos/Saídas na pág. 1565 do 

acórdão recorrido - fls. 9.548 dos autos. 
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    E em 2003, o “investidor” nada entregou, conforme quadro Créditos/Entradas no ano 

de 2003 (pág. 1568).  

    Foi recebedor em 2003: em 18 de Fevereiro, 18 de Março, 24 de Março, 18 de Junho 

e 18 de Dezembro de 2003, dos valores de € 50.000 + 50.000,00 + 250.000,00 + 

30.000,00 + 50.000,00, e no ano de 2004, em 26 de Janeiro, 16 de Junho e em 6 de 

Setembro, dos valores de € 250.000,00 + 30.000,00 + 100.000,00, conforme págs. 1518, 

1519, 1523, 1532, 1534, 1545, 1548, 1569 e 1573.   

    De notar que em Maio de 2003 teve duas outras entregas, no total de € 250.000,00 

(175.000,00 + 75.000,00), com origem na conta da ... (cfr. FP 279, pág. 1451, FP 960, 

pág. 2201 (conta ...) e FP 305, pág. 1742 (conta de RR, de onde foi transferida a 3.ª 

tranche de um empréstimo contraído por aquele e de que parte foi utilizada com emissão 

de cheque de € 75.000,00). 

    O que significa que, no total, Jorge Branco Eduardo Pinto Leal obteve € 

1.270.000,00: em 2002 – € 160.000,00; em 2003 – € 730.000,00 e em 2004 - € 

380.000,00. 

    O que está de acordo com o quadro constante do despacho de arquivamento proferido 

pelo M.º P.º no processo de que este emerge, de fls. 1856 e verso do 7.º volume.  

    Como o “investidor” Jorge Eduardo Pinto Leal havia despendido € 599.398,95, 

ganhou € 670.702,05, pelo que, obviamente, não teve prejuízos. 

    Por outro lado, a última entrega deste “investidor” foi, pois, a de 18 de Junho de 

2002, mais de um ano antes dos pagamentos. 

    É, pois, de desconsiderar esta nomeação.  

 

 

    MM 

       

    Este “investidor” fez entregas em nome próprio e através da sociedade Gabinete 

Médico do Trabalho Lda., ao mesmo se referindo os FP 778 a 803 e 1647 a 1650, o 

ponto 102 da motivação (págs. 2616 a 2620) e na fundamentação de direito, na pág. 

2762 e fls. 10.145 verso dos autos. 

    A matéria de facto dada por provada no que tange a este “investidor” vem impugnada 

nas conclusões 39.ª a 49.ª e 68.ª.   
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    De acordo com o FP 780, MM foi entregando, entre 22 de Setembro de 1999 e 7 de 

Março de 2006, a RR e BB, diversas quantias num total de € 1.523.759,22, montante 

que foi depositado em contas bancárias tituladas pelos mesmos, por AA Verde e pela 

Fal.  

    E conforme FP 781 recebeu, entre 14 de Maio de 1998 e 23 de Agosto de 2005, das 

contas tituladas por RR, Fal, BB e BBB, o total de € 2.205.585,17. 

    Após apresentação dos quadros descritivos de entregas e pagamentos nos FP 780 e 

781, a facticidade dada por provada reporta uma declaração de BB de 15-04-2004 (FP 

782 a 784), a que se segue outra de 15-06-2004 (FP 785 e 786), outras duas de 15-09-

2004 (FP 787/788 e 789/790), uma outra de 15-04-2005 (FP 791 e 792), outra de 30-05-

2005 (FP 793 e 794) e ainda uma outra de 22-07-2005 (FP 795/796 e 797), esta última 

no valor de 520.000,00 €, seguindo-se ainda uma outra declaração de dívida do mesmo 

valor (FP 799), tendo entregue cheque do mesmo montante, com data de 15-12-2005 

(FP 800 e 801), que foi devolvido em 20 de Dezembro de 2005, com a menção de 

“cheque extraviado” (FP 802). 

    Na sequência da referência destas sucessivas declarações, consta no FP 803: 

    “MM está prejudicado na parcela que do montante de 520.000,00 € - referido na 

resposta ao artigo 799º supra - corresponde a quantia ou quantias entregues como 

entradas para aplicações financeiras”. 

    Esta facticidade é repetida, apenas substituindo artigo 799 por artigo 803, no FP 1647 

a 1650, pág. 2422, onde consta: “MM ficou prejudicado na parcela que do montante de 

520.000,00 euros - referido na resposta ao artigo 803º supra - corresponde(nte) a quantia ou 

quantias entregues como entradas para aplicações financeiras” (sic), no ponto 102 da 

motivação, pág. 2618 e na fundamentação de direito, na pág. 2762, aqui repetindo o 

texto do FP 1647 a 1650. 

 

    Analisados os quadros integrantes dos FP 780 e 781 não se pode deixar de emitir 

algumas notas de perplexidade. 

    Tendo o “investidor” MM, por si e como gerente da referida sociedade, iniciado as 

entregas em 22 de Setembro de 1999, ficará por explicar como recebe, como tem 

retornos, em 14 de Maio de 1998, em 29 de Junho e em 21 de Setembro de 1999. 
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    A explicação para a referência a 14 de Maio de 1998 estará em relacionamento 

anterior de MM com o parente RR, como se colhe da pág. 2619 do acórdão, mas certo é 

que está fora do quadro do FP em causa.       

    Por outro lado, sendo certo terem as três entregas de 22 de Setembro de 1999 

totalizado o valor de € 199.519,16 e datando a entrega seguinte apenas de 2 de 

Fevereiro de 2000, como explicar que haja retorno, para além dos anteriores já 

assinalados, no próprio dia 22-09-1999, no imediato dia 8 de Outubro, aqui com 

transferência de 200.192,54 € e em 03-11-1999. (pág. 2115 e fls. 9823). 

    A primeira entrega directa a BB data de 16-05-2000 e o primeiro pagamento 

verificou-se em 08-02-2001.   

    Não é plausível que as entregas a RR datadas de 25 de Agosto de 2005 e 7 de Março de 

2006 tenham ido parar a BB, pois estamos no período do domínio dos ...nos e os dois 

andavam de candeias às avessas desde meados de 2004, como referiu em audiência FF, 

mulher de RR (sessão de 12-08-2011, tarde - segmento de gravação 1:05:19-34:47), por se 

terem desentendido a propósito da escolha de novos parceiros para a UNI (cfr. sobre a 

ruptura entre os dois, o ponto 109 da motivação, pág. 2627).   

    E directamente para BB nada entrou em 2005, como se vê do FP 780; a última 

entrada com esse destino teve lugar em 15 de Junho de 2004. 

    A declaração de 15 de Abril de 2004 (FP 782 a 784) e as subsequentes declarações 

reportam-se necessariamente a outras contas/negócios, pois que não reflectidas no FP 

780.  

    Como re...ta do texto dos FP, o montante encontrado por acordo (FP 797) inclui 

capital e rentabilidade prometida (assim, nos FP 782 a 784; 785 e 786; 787 e 788; 789 e 

790; 791 e 792; 793 e 794; 795 e 796; 800) ou capital e remuneração (como no FP 798). 

    A formulação do texto do FP 803 traz ínsita no seu seio grande dose de indefinição, 

sendo concreto apenas o limite referencial de 520.000,00 €, montante a partir do qual se 

terá de definir qual a quantia ou quantias que foram entregues como entradas para 

aplicações financeiras, ficando por saber que critérios ...arão a concretização do devido 

e por que patamares se situarão: 10%, 50%, 60%, outra, qual?   

    A formulação permite a interpretação de que na composição do referido limite 

parcela ou parcelas haverá que não correspondem a quantias entregues como entradas 

para aplicações financeiras, mas não o sendo, o que serão então? 
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    Indefinido que está o montante do prejuízo de MM, sobre BB impenderá uma 

obrigação de quantia monetária de montante indeterminado, o que em sede cível, 

conduziria a liquidação em execução de sentença.  

    A referência a quantia ou quantias entregues como entradas para aplicações 

financeiras, devendo a verba a pagar corresponder ao capital entregue como entrada, 

terá o sentido de na definição da medida do retorno se haver como devido apenas essas 

quantias por si só, sem consideração de rentabilidades, como de resto afirma o acórdão, 

no ponto 99 da motivação de facto, na pág. 2613 - fls. 10 071: “Relativamente à 

matéria da acusação e na parte em que se diziam ser devidos juros aos 

investidores, o tribunal observando a inexistência das “aplicações financeiras”, e a 

natureza do engodo com que os investidores eram levados a abrir mão do seu 

património, não teve dúvidas em dar como não provado que fosse devida qualquer 

importância a título de juros por um negócio de clara natureza criminal, como se 

observará na subsunção jurídica dos factos na fundamentação de direito”. (Realce do 

texto transcrito). 

    E, efectivamente, o tema é retomado mais à frente, na fundamentação de direito, 

dizendo o acórdão, na pág. 2761 - fls.10145: 

    “Na determinação dos montantes em que os ofendidos ficaram prejudicados o 

tribunal colectivo afastou sem margem para dúvidas que fossem devidos juros sobre os 

montantes angariados como aplicações financeiras em inexistentes aplicações em bolsa 

ou acções, atenta a inexistência das finalidades prometidas, logro que se reveste de clara 

natureza criminal”. 

    Mas esta tomada de posição tem ainda outra expressão, reportada mesmo ao caso 

concreto deste investidor, versado no ponto 102, podendo ver-se a págs. 2617/8 - fls. 

10.073 e verso, sob a expressão “Quarta observação”: 

    “O procedimento descrito nos artigos 782º a 784º da acusação repetir-se-á em relação 

a vários investidores e sempre de acordo com a necessidade de BB realizar dinheiro 

urgente, ou obter liquidez, pelo que se incluirá na matéria não provada que “a diferença 

de verbas ou montantes re...tantes do não recebimento de parte do capital inicial 

investido e dos rendimentos dos investidores não recebidos, valores que foram sendo 

incorporados nas aplicações seguintes” (conforme artigo 782º da acusação), na medida 
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em que tais rendimentos não têm carácter de juros de investimentos, que não existiam, 

em aplicações financeiras que também não existiam”.  

    Mais acima na mesma página, ponto 102, inserto na segunda observação, deixou o 

acórdão recorrido consignado: “Da conjugação destas observações re...ta a conclusão 

óbvia de que não é possível estabelecer com qualquer segurança a relação entre 

capitais entregues, as respectivas remunerações, e as eventuais restituições 

daqueles capitais.” (Realce do trecho transcrito).      

    Fora de dúvida que o valor indicado será composto por capital e remuneração, 

conforme se explicita a págs. 2618, quando refere que “Após conversações por 

invocadas dificuldades de BB chegaram os dois a acordo em Junho de 2005 e aceitaram 

que o valor em dívida era de 520 mil euros relativo ao capital e remuneração…”. 

    Se bem repararmos, torna-se evidente que a definição da situação existente, a final, 

entre MM e BB - o mesmo se passando, aliás, com NN, como se verá de seguida - é 

diferente da dos restantes investidores, pois como ressalta do FP 1647 a 1650, a págs. 

2423 e fls. 9.976, dá-se como provado que “(…) não recebeu os montantes entregues a 

título de capital”, o que ocorre com SSS, TTT, BB Freitas Carneiro, OOO, NNN e GG. 

    E embora não de forma tão clara, o mesmo se passa relativamente a QQQ e RRR, em 

relação aos quais se menciona apenas o valor do prejuízo, sem referir “composição” de 

capital e rentabilidades – cfr. pág. 2422 do acórdão recorrido e fls. 9.975 verso dos 

autos.         

    Dentro desta lógica e face à exclusão da consideração de juros nos termos supra 

expostos, maxime, na pág. 2761 - fls.10.145, e considerando que MM entregou, no 

total, o montante de 1.523.759,22 €, tendo recebido o total de 2.205.585,17 €, com o 

que obteve um ganho de 681.825,95 €, há que concluir estarmos perante uma 

contradição entre o afirmado no FP 803 e no § 5 do FP 1647 a 1650 e a citada 

fundamentação, passando a solução por ter por não provada a facticidade ali vertida, 

assim procedendo o manifesto impugnatório contido nas conclusões 39.ª a 49.ª.  

    Ademais, em consequência, será alterado o FP 916, de modo a retirar a referência ao 

FP 803 e a MM. 
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    Na conta titulada por BB no ... - FP 281 - donde teria saído dinheiro para pagamento 

de prestações para R..., conforme FP 1526 e 1527, constam os movimentos seguintes 

entre 1999 e 2005:  

    Entradas 

    Com origem neste “investidor” deram entrada na conta os montantes seguintes:  

1999 – Conforme quadro Créditos /Entradas de 1999 – ZERO (pág. 1557). 

2000 – Em 16 de Maio: 16.900.000$00, 6.000.000$00 e 2.100.000$00 em depósitos de 

valores (pág. 1480), o que confere com o que consta do FP 780, pág. 2113 ao fundo, 

com tradução em euros: 84.296,84; 29.927,87 e 10.474,76. No total, conforme quadro 

Créditos /Entradas de 2000 - € 124.699,47 (pág. 1559) 

2001 – Em 5 de Novembro: 2.500.000$00 e 2.500.000$00 (pág. 1494), o que confere 

com o que consta do FP 780, pág. 2114. (€ 12.469,95 + € 12.469,95) No total, conforme 

quadro Créditos /Entradas de 2001 - € 24.939,89 (pág. 1561). 

2002 – Em 10 de Julho: 74.820,00 € (p. 1506), o que confere com FP 780 (pág. 2114). 

No total, conforme quadro Créditos /Entradas de 2001 - € 74.820,00 € (pág. 1564). 

2003 – Conforme quadro Créditos /Entradas de 2003 – ZERO (pág. 1568). 

2004 – Em 15 de Junho: 1.000,00 € + 100.000,00 € (pág. 1545), o que confere com o 

FP 780, pág. 2114. No total, conforme quadro Créditos /Entradas de 2004 - € 

101.000,00 € (pág. 1572). 

2005 – Conforme quadro Créditos /Entradas de 2005 – ZERO (p. 1575/6). 

    Far-se-á aqui um parêntesis para referir que do quadro do FP 780, constante de págs. 

2113/4 do acórdão recorrido e folhas 9.822 e verso dos autos, e tendo em conta os 

dinheiros recebidos directamente em contas de BB, com início em 16 de Maio de 2000, 

apenas não deram entrada nesta conta do ... os cheques de 15 de Novembro de 2000 (€ 

6.484,37 + € 8.479,56), de 12 de Março de 2001 (€ 12.469,95) e de 2003 depositados 

em conta da arguida em 21 e 29 de Maio de 2003 (€ 25.000,00 + € 5.180,00).   

    Saídas 

    Da conta em causa saíram para o “investidor” os seguintes montantes:  

1999 – Conforme quadro Débitos /Saídas de 1999 – ZERO (pág. 1558).  

2000 – Conforme quadro Débitos /Saídas de 2000 – ZERO (págs. 1559/1560).  
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2001 – Em 16-03, 16-05, 19-06, 17-07, 17-08, 18-09, 18-09, 16-10 e 12-12, saíram os 

valores de 6.234,97; 24.939,89; 24.939,89; 12.469,95; 37.409,84; 6.234,97; 24.939,89; 

12.469,95 e 24.939,89 €, como re...ta de págs. 1488, 1489, 1491, 1492, 1493, 1494.  

No total, conforme quadro Débitos /Saídas de 2001 – 174.579,26 € (pág. 1562). 

2002 – Em 18-01, 08-02, 18-03, 17-09 e 16-10, saíram os valores de 99.759,58; 

99.759,58; 24.940,00; 39.904,00 e 19.952,00 €, como re...ta de págs. 1498, 1499, 1500, 

1510 e 1512.  

No total, conforme quadro Débitos/Saídas de 2002 – 284.315,16 € (pág. 1566). 

2003 – Em 16-01, 17-04, 28-04, 19-05, 16-07, 18-11 (2x) e 16-12, saíram os valores de 

14.964,00; 19.952,00; 199.519,00; 29.928,00; 14.964,00; 29.928,00; 8.572,00 e 

22.500,00 €, como re...ta de págs. 1516, 1521, 1522, 1524, 1530 e 1531.  

No total, conforme quadro Débitos /Saídas de 2003 – 340.327,00 € (pág. 1569). 

2004 – Em 16-01, 18-05, 17-06 (2x), 16-07, 22-11 (2x), saíram os valores de 12.000,00; 

22.500,00; 22.500,00; 7.500,00; 4.000,00; 12.000,00; 7.500,00 e 22.500,00 €, como 

re...ta de págs. 1534, 1545, 1546 e 1551.  

No total, conforme quadro Débitos /Saídas de 2004 – 110.500,00 € (pág. 1573). 

2005 – Conforme quadro Débitos /Saídas de 2005 – ZERO (pág. 1576). 

 

    Em 2003 não teve qualquer entrada e as únicas verbas entregues por MM foram para 

conta da arguida em 21 e 29 de Maio de 2003 (os referidos cheques de € 25.000,00 e de 

€ 5.180,00, emitidos pelo Gabinete Médico do Trabalho, Lda., de que é gerente MM e 

ainda um outro de € 25.240,00, emitido pelo próprio, no total de € 55.420,00), mas já 

depois do dia 6, pelo que nem se pode colocar a questão de terem servido para esta 

entrega. 

 

    NN Serrano 

 
       

    Esta “investidora”, irmã de RR, entre 31 de Dezembro de 1997 e 12 de Novembro de 

2004, fez várias entregas ao irmão e a BB, à mesma se referindo os FP 877 a 885 e 1647 

a 1650, concretamente pág. 2423 do acórdão recorrido e fls. 9.976 dos autos, o ponto 
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109 da motivação (págs. 2627/8 e fls. 10.078 e verso) e na fundamentação de direito, na 

pág. 2763 e fls. 10.146 dos autos. 

    A recorrente versa a matéria de facto dada por provada quanto a esta investidora nas 

conclusões 50.ª a 60.ª e 68.ª.   

    No quadro fáctico traçado na acusação havia alguma indefinição quanto à 

concretização das quantias entregues e recebidas, pois a anteceder o montante das 

entregas, bem como das quantias recebidas, estava a expressão “pelo menos”, o que 

significa falta de rigor, tendo o acórdão recorrido expurgado, e bem, tal expressão 

indicadora de alguma incerteza, sendo natural que a incerteza inicial tenha reflexos.    

    Analisando o FP 880, verifica-se que a primeira entrega teve lugar em 31 de 

Dezembro de 1997, e assim sendo, fica por explicar como houve pagamentos por RR 

em 25 de Fevereiro e 11 de Setembro de 1997, de acordo com o segundo quadro do FP 

880, a abrir, e ainda em 16 de Julho de 1997 por parte da CC, conforme o mesmo 

quadro, aqui, no final, na pág. 2147 do acórdão recorrido. 

    Anota-se que, a anunciar o quadro das quantias recebidas, o acórdão recorrido, como 

constava da acusação, situa-as entre 7 de Fevereiro de 1998 e Setembro de 2006, mas a 

verdade é que os primeiros pagamentos espelhados no quadro são de 25 de Fevereiro e 

11 de Setembro de 1997 (pág. 2146 e fls. 9.838 verso). 

    Por outro lado, surge como pagadora pessoa que não estava dentro do esquema das 

aplicações financeiras, FF, casada com RR, que efectua um pagamento ao marido da 

investidora, Fernando Henrique Serrano, em 29 de Setembro de 2006, numa altura em 

que a ruptura entre BB e RR se consolidara (BB retomara o poder na CC, S. A. em 30 

de Março de 2006 e RR saiu com os ...nos) e será duvidoso que a quantia de 250.000,00 

€ entregue a RR em 12 de Novembro de 2004 - a mais volumosa de todas as entregas 

desta investidora - tenha ido parar a BB.  

    Com origem nesta “investidora”, temos por ano, as entradas seguintes:  

1997 – 49.879,79 € 

1998 – ZERO 

1999 – 9.975,96 € 

2000 – 74.819,68 € 

2001 – 139.663,41 € 

2002 – 150.000,00€ 
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2003 – 100.000,00 € 

2004 – 250.000,00 € 

  

    E, de acordo com o mesmo FP 880, agora com o segundo quadro, complementado 

pelo FP 881, a “investidora” recebeu das contas bancárias de BB, RR, FAL e FF, os 

seguintes montantes: 

1997 – 49.879,78 €; 

1998 – 68.584,71 €; 

1999 – 72.325,70 €; 

2000 – 14.963,91 €; 

2001 – 74.819,68 €; 

2002 – 292.260,00 €; 

2003 – 275.000,00 €; 

2004 – 15.000,00 €; 

2005 – 2.000,00 €.  

    De acordo com o primeiro quadro onde estão reflectidas as entradas, foram entregues 

quantias a RR entre 31 de Dezembro de 1997 e 12 de Novembro de 2004 e a BB entre 

29 de Junho de 2001 e 13 de Fevereiro de 2003.  

    E de acordo com o segundo quadro contendo os retornos, RR paga até 29 de Abril de 

2002 e BB surge a fazer pagamentos apenas a partir de 16 de Julho de 2002.    

    Estas últimas entradas entre 29 de Junho de 2001 e 13 de Fevereiro de 2003 estão 

comprovadas no FP 281 relativo à conta ... S.A., com uma primeira entrega de Fernando 

Ribeiro Serrano, marido da “investidora”, como depósito de valores, em 29 de Junho de 

2001, de 20.000.000$00 (ou € 99.759,58), a que se seguiram duas entregas de NN, de 

16 de Dezembro de 2002 e de 13 de Fevereiro de 2013, no valor de € 100.000,00 cada, 

conforme págs. 1491, 1515 e 1518, com reflexo nos quadros Créditos/Entradas dos anos 

de 2001, 2002 e 2003, a págs. 1561, 1564 e 1568.  

    Assim de acordo com o FP 281, a conta do ..., S.A. recebeu € 299.759,58 (99.759,58 

+ 100.000,00 + 100.000,00). 

    Da mesma conta saíram com destino a NN, em 16 de Julho, 25 de Novembro e 16 de 

Dezembro de 2002, as quantias de € 37.500,00 + 150.000,00 + 5.000,00 e em 16 de 

Janeiro, 11 de Fevereiro, 3 de Março e 16 de Outubro de 2003, as quantias de € 
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37.500,00 + 100.000,00 + 100.000,00 + 37.500,00, no total de € 467.500,00 (€ 

192.500,00 + € 275.000,00), conforme págs. 1506, 1514 (2x), 1516, 1517, 1518 e 1528, 

com reflexo nos quadros Créditos/Entradas dos anos de 2002 e 2003, págs. 1566 e 1569. 

    A termos em conta apenas estas entradas e saídas desta conta do ..., S.A. teremos 

saldo a favor da “investidora” de 167.740,42 € (467.500,00 - 299.759,58) 

    Se se estabelecer relação entre a última entrada, verificada em 13 de Fevereiro de 

2003, no valor de € 100.000,00, temos uma saída para QQ de € 50.000,00 em 18 de 

Fevereiro de 2003, e para a própria investidora o equivalente à última entrada, ou seja, € 

100.000,00, em 3 de Março, pelo que não haveria dinheiro desta proveniência para 

cobrir o cheque da prestação que se venceu em 10 de Julho seguinte. 

    Por outro lado, como consta do FP 882 “NN foi reinvestindo o capital inicial e 

rentabilidades prometidas que não recebeu até que BB reconheceu ser devido o 

montante global de 587.500,00 €”. 

     

    E no FP 885, foi dado por provado que “NN foi prejudicada na parcela (que) do 

montante de 587.500,00 €, referida no artº 882º supra, corresponde às quantias iniciais 

entregues como entradas, a título de capital, para aplicações financeiras, as quais não 

recebeu”. 

    Esta afirmação surge repetida no FP 1647 a 1650, § 11, pág. 2423 “NN foi 

prejudicada na parcela do montante de 587.500,00 €, correspondente às quantias iniciais 

entregues como entradas, a título de capital, para aplicações financeiras, as quais não 

recebeu – conforme resposta ao artº 885º supra”, e na fundamentação de direito na pág. 

2763. 

    A situação desta “investidora” tem semelhanças com a de MM, como acabamos de 

ver, por no cômputo final ter recebido mais do que entregou, mas aqui também, se 

coloca o problema da indefinição, estando-se perante reinvestimento do capital inicial.   

    Se cotejarmos o texto do artigo 882 da acusação com o do FP 882, verifica-se que 

para além de ter sido substituído o termo “juros” por “rentabilidades”, o que aconteceu 

por variadíssimas vezes, em função da tomada de posição de que a actividade criminal 

não pode gerar juros, neste caso concreto aqui foi intercalado entre “montante” e “de 

587.500,00 €”, o termo “global”, o que no contexto só poderá ter o sentido de que o 

valor indicado comportará capital e rentabilidades. E aqui chegados topamos com a 
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mesma indefinição do caso anterior, reportando-se o prejuízo a uma parcela de 

quantitativo indeterminado, para cujo cômputo falecem quaisquer dados e critérios. 

    O reconhecimento de dívida dado por provado no FP 882 só pode ser entendido na 

lógica do comportamento de BB, assumindo pagar o capital e ainda o que prometera 

pagar a título de remuneração do capital. 

    Mas como os factos vieram a comprovar, tal como aconteceu com MM, esse 

reconhecimento não seria acompanhado de vontade e mesmo de qualquer possibilidade 

em cumprir o acordado, correspondendo mais a um caso de fuga para a frente, pois que 

passando cheque em 15 de Dezembro de 2005, na altura sem acesso às contas da CC, 

em pleno domínio dos ...nos, sem funções executivas, já depois de em 24 de Setembro 

se ter declarado devedor de NNN em 2 milhões e ainda 75.000,00 euros, ao sétimo dia é 

o cheque devolvido por extraviado.       

    Se NN recebeu o que recebeu, como determinar a parcela correspondente às quantias 

iniciais (concretamente, quais?) entregues como entradas, a título de capital, para 

aplicações financeiras.  

    Tendo recebido efectivamente mais do que entregou (quer no plano global, quer 

olhando apenas as entradas e saídas da conta de BB), o eventual prejuízo que seria 

consubstanciado numa parcela (gorda?, ínfima?, mediana?) e não no total reconhecido, 

sempre teria de ser concebido a partir de um lastro factual em que estivesse pressuposta 

a possibilidade de remuneração que foi afastada no acórdão recorrido.  

    Pelas mesmas razões porque se entendeu dever invocar-se a exclusão de juros e 

rentabilidades no caso de MM, aqui também será de dar por não provado o que 

consta do FP 885, bem como a respectiva reprodução no § 11 do FP 1647 a 1650, 

assim procedendo a pretensão constante das conclusões 51.ª a 60.ª.   

    E tal como aconteceu com MM, aqui também, na decorrência do exposto será 

alterado o FP 916, agora na parte em que refere o FP 885 e o nome da investidora 

“NN”. 

 

    OO 

 

    Este “investidor”, entre 8 de Fevereiro de 2002 e 11 de Fevereiro de 2003, fez 

entregas de quantias a RR e a BB, ao mesmo se referindo os FP 844 a 856 e 1647 a 
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1650, concretamente pág. 2423 e fls. 9.976, o ponto 107 da motivação (pág. 2625 e fls. 

10 077) e na fundamentação de direito, na pág. 2763 e fls. 10.146 dos autos.  

    À matéria de facto dada por provada relativamente a este “investidor” refere-se a 

recorrente nas conclusões 61.ª a 66.ª e 68.ª.  

    Este “investidor” fez duas entregas, sendo uma em 8 de Fevereiro de 2002, no valor 

de 150.000,00 € e uma outra em 11 de Fevereiro de 2003, no valor de € 62.500,00, 

ambas depositadas na já mencionada conta de BB no ..., vertida no FP 281.  

    A primeira está documentada na pág. 1498 em baixo e no quadro de 

Créditos/Entradas do ano de 2002, na pág. 1564; a segunda, na pág. 1517 e no quadro 

de Créditos/Entradas do ano de 2003, na pág. 1568. 

    BB pagou em 17 de Fevereiro de 2004 a quantia de € 50.000,00, através de uma outra 

conta, a de V...F..., Agência de Negócios e Con...tadoria, Lda. – FP 282 (págs. 1577 a 

1590), o que está documentado na pág. 1580 e no quadro Débitos/Saídas do ano de 

2004 – págs. 1587 e 1589 e ainda o montante de € 75.000,00, de outra conta em 16 de 

Fevereiro de 2005.  

    Como consta do FP 856 OO não recebeu os montantes entregues a título de capital, 

sendo o seu prejuízo de 87.500,00 €, o que a recorrente aceita na conclusão 61.ª 

(integrando o que constava da primitiva conclusão 94.ª). 

    Alega a recorrente que o primeiro cheque foi emitido à ordem de RR, e só depois 

passa OO a tratar com BB, entregando a este o cheque de 11 de Fevereiro de 2003, no 

valor de € 62.500,00, esclarecendo na conclusão 62.ª que “É este cheque que vai ser 

depositado na conta de BB do ..., de onde saem pagamentos para a M..., no âmbito do 

contrato de compra e venda do apartamento sito na Expo-...”.   

    Alegando que tendo este “investidor” negociado inicialmente com RR e só passando 

a negociar directamente com BB em Fevereiro de 2003 e tendo então entregado a BB 

62.500,00 € e recebido 125.000,00 €, quantia com origem em BB e V...F..., pretende-se 

a conclusão de que teria pago mais do que recebera, afirmando-se: “Ora, os factos 

provados e a fundamentação da convicção não permitem concluir – como faz o acórdão 

recorrido – que BB possa ser considerado autor de crime de burla em data anterior 

àquela em que OO passou a tratar directamente consigo, portanto, em 2003. 

    E, a partir desta data, BB recebe de OO € 62.500,00 e paga-lhe um total de € 

125.000,00”. 
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    A afirmação de que “os factos (…) não permitem concluir (…)” é feita num registo 

diverso do que se continha nas primitivas conclusões, pois o que se dizia na 

correspondente conclusão 95.ª, a fls. 10.712/3, volume 37, era que “o que é duvidoso é 

que BB possa ser considerado autor de crime de burla (…)”, não podendo a 

condensação das conclusões ter por efeito a conversão da manifestação do que era uma 

dúvida numa mais moderna convicção, não sendo esse o fim que visa o convite à síntese 

das conclusões.  

    A mesma conversão está presente na actual conclusão 63.ª, onde se afirma “Além 

disso, e em termos mais amplos, cremos que a actividade relacionada com as 

«aplicações financeiras» não se enquadra no crime de burla”, pois, antes na conclusão 

96.ª – fls. 10713 - o texto era outro, sem certeza “Cremos que é extremamente duvidoso 

o enquadramento destes factos no crime de burla”. Ou de como a condensação tem o 

efeito de convolar a dúvida em afirmação. 

    Como refere a Exma. Procuradora-Geral Adjunta, no parecer emitido a fls. 11.185, 

“Não assiste razão à recorrente, desde logo porque os crimes praticados no âmbito das 

“aplicações financeiras” foram-no por BB em co-autoria com RR, conforme descrito 

sob os artigos “736º” e seguintes, sendo, pois, irrelevante que BB Freitas Carneiro tenha 

“negociado” inicialmente com um ou com o outro”. 

    E de seguida afirma: “Analisando a conta bancária titulada por BB no ..., verifica-se 

que só foi possível saírem dela os pagamentos do sinal e reforços do referido 

contrato-promessa efectuados em 2003 (10 de Julho e 10 de Outubro) e, bem assim, os 

efectuados em 2004 (9 de Janeiro, 22 de Abril, 26 de Julho e 8 de Outubro), devido aos 

aprovisionamentos dessa conta com verbas provenientes daquele “investidor” e da CC 

(onde se devem incluir os aprovisionamentos de verbas com origem na Temundo, pois 

as verbas provenientes desta destinavam-se àquela sociedade), uma vez que BB, nas 

datas em que efectuou os referidos pagamentos, já não dispunha de liquidez que os 

suportasse. (…)”.  

    A este respeito, dir-se-á ainda que, se bem que emitido a favor de RR, o certo é que, 

tratando directamente ou não com BB, o cheque de 150.000,00 € emitido por OO foi 

parar à conta de BB no ..., S.A., como documentado está nos termos acima expostos. 

 

    CC, S.A.  
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    Como vimos, a recorrente alegou que BB era credor da CC, S. A., até finais de 2002, 

alterando-se a situação a partir de 2003, conforme conclusões 11.ª e 13.ª e de forma 

relevante a 28.ª, o que neste aspecto se confirma e se explica noutro local deste acórdão.        

    Considerando que de acordo com os FP 1526 e 1527 os cheques emitidos por BB 

para pagamentos das 2.ª a 7.ª prestações são de contas no ..., S. A., há que indagar da 

forma de aprovisionamento.  

 

    Vejamos o que ocorreu com a conta de BB no ..., S.A., vertida no FP 281 (págs. 1475 

a 1577).   

    Tratando-se de uma conta titulada por BB, aberta em 30 de Março de 1999, 

percorrido o extracto não escapa à atenção do leitor a imensidão de referências à CC, 

S.A., que surge como o maior patrocinador da conta, sendo sua fonte substancial, 

tratando-se de conta alimentada à custa de entradas provenientes da CC, no total de 436 

entradas, assim distribuídas:  

1999 – 01                                                      14.963,94  €                                     (p. 1557) 

2000 – 33                                                    274.673,04  €                                     (p. 1559) 

2001 – 50                                                    304.840,32 €                                      (p. 1561) 

2002 – 81                                                    349.866,33  €                                     (p. 1564) 

2003 – 140                                               3.323.100,00 €                                      (p. 1568) 

2004 – 130                                                  800.139,53 €                                      (p. 1572) 

2005 – 01                                                      21.134,70 €                                      (p. 1576)  

     

    Neste período verificam-se saldos contabilísticos favoráveis à CC nos montantes de 

55.201,97 € (2000) 18.188,99 € (2002), 3.278.006,54 € (2003), 405.896,38 € (2004) e 

19.374,70 € (2005).   

    De notar o decréscimo de entradas no ano de 2005, correspondente ao domínio dos 

...nos e afastamento de BB do cargo de director executivo da sociedade desde Setembro 

de 2005 até 31 de Março de 2006 e sendo igualmente de anotar o facto de em 2006 a 

conta ser alimentada com duas entradas provenientes da conta de JJ, vertida no FP 292, 

quando alegadamente seria para pagar a credores.  
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    Vejamos agora a conta de V...F... - Agência de Negócios e Con...tadoria, Lda. - FP 

282 (págs. 1577 a 1590). 

    Esta conta foi aberta em Julho de 2002 e BB é o único titular. 

    Tem uma primeira entrada de BB com 5.000,00 € em 8 de Julho de 2002, a que se 

segue uma saída para o mesmo em 17 de Setembro de 2002, de 4.500,00 €. 

   A segunda entrada tem origem na CC em 3 de Fevereiro de 2003 com 750.000,00 €, 

“passados” no mesmo dia em três cheques (350.000,00 + 250.000,00 + 150.000,00) 

para a conta de BB na ... – cfr. págs. 1577 e 1587. 

    Seguem-se entradas da CC, S.A., no total de 90 até 30 de Novembro de 2004. 

    Como se alcança do quadro da pág. 1585, em 2003 a CC entrou com € 928.650,00 e 

com € 302.449,90 em 2004, no total de 1.231.099,90 €.  

    Tendo saído para a CC € 105.000,00 e € 248.485,40, no total de € 353.485,40, o 

saldo é de 877.614,50 € favorável à CC.  

    Desta conta saiu em 14 de Outubro de 2003, pelo cheque n.º 17200791, a quantia de 

59.855,75 € destinada a R..., Lda., sendo que antes tiveram lugar dezasseis 

aprovisionamentos da CC, a que se seguiram, no imediato, nove outras, conforme pág. 

1578, e quadro na pág. 1587 e quadro Débitos/Saídas do ano de 2003, pág.1588 (cfr. fls. 

235 - cópia do cheque – e 236 do Apenso 69). 

 

    Passando ao dinheiro proveniente da  

 

    Temundo  

 

    A matéria relativa à Temundo, que realizou obras de beneficiação no imóvel objecto 

da operação de “Sale & Lease-back” com a F..., em Janeiro de 2003, consta dos FP 

1013 a 1029, havendo a reter os FP 1023 e 1024, tendo a sociedade emitido 12 cheques 

do BPI com datas compreendidas entre 2 de Dezembro de 2003 e 3 de Agosto de 2004, 

no total de 620.000,00 €, todos à ordem da CC, S.A., de que BB depositou 9, com datas 

de 4 de Novembro de 2003 a 3 de Agosto de 2004, em contas bancárias tituladas por si, 

no total de € 507.669,50, encontrando-se os cheques descriminados no FP 1023, a págs. 

2230 – cfr. a referência que aos mesmos cheques é feita no FP 353, pág. 2002 do 

acórdão recorrido.  
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    Os referidos nove cheques deram entrada nas seguintes contas:  

... – FP 277 – conta co-titulada por BB e AA (págs. 1198 a 1293).  

Em 2 de Janeiro de 2004, os cheques BPI 580881 e 580880, nos valores de 28.377,52 € 

e de 45.000,00 €, no total de € 73.377,52, conforme pág. 1257 e quadro de Créditos 

/Entradas do ano de 2004, pág. 1290 e pág. 1291.  

Santander Totta – FP 280 – conta titulada por BB (págs. 1459 a 1475).  

Em 3 de Março de 2004, cheque n.º 621818, no valor de € 32.782,00 e o cheque n.º 

621817, no valor de € 9.000,00.  

Em 5 de Abril de 2004, cheque n.º 621878, no valor de € 70.593,91. 

Em 2 de Junho de 2004, cheque n.º 443466, no valor de € 41.915,48. 

Em 3 de Agosto de 2004, cheque n.º 5743320, no valor de € 33.281,02 – págs. 1459, 

1460 e 1461, no total de 187.572,41 € - pág. 1469.  

..., S. A. – FP 281 – conta titulada por BB (págs. 1475 a 1577). 

EM 4 de Novembro de 2003, cheque n.º 461656, no valor de 200.000,00 €, utilizado 

para regularizar saldo devedor de conta sua, conforme pág. 1436 – pág. 1529 e quadro 

de Créditos/Entradas do ano de 2003 – pág. 1568.    

Em 7 de Julho de 2004, cheque n.º 743241, no valor de 46.719,57 €, pág. 1546 e quadro 

de Créditos/Entradas do ano de 2004, pág. 1572. 

 

    Vejamos os restantes reforços de sinal, ou seja, as 2.ª, 4.ª, 5.ª, 6.ª e 7.ª prestações.  

      

    Reforço de sinal de 10 de Julho de 2003, no valor de 59.855,75 €, foi pago com o 

cheque n.º 52.17202758 da conta n.º ..., do Banco ..., S. A., titulada por BB – FP 281 

(págs. 1475 a 1577). 

    Encontra-se cópia do cheque a fls. 239 do Apenso 69, estando vertido o movimento 

em 14 de Julho de 2003, a págs. 1524, tendo este movimento lugar em acto seguido a 

cinco entradas da CC, no total de 59.000,00 €, sendo certo ter a CC sido quase a única 

fonte de alimentação da conta nos meses de Fevereiro a Junho desse ano (pág. 1523 e 

desde 1518).  

    Reforço de sinal de 10 de Outubro de 2003, no valor de 59.855,75 €, como já vimos, 

foi pago com o cheque n.º 45.17200791 da conta n.º 2629453610001, do Banco ... 

titulada por V...F... – FP 282 (págs. 1577 a 1590). 
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    Encontra-se cópia do cheque a págs. 235 o Apenso 69, estando vertido o movimento 

em 14 de Outubro de 2003, a págs. 1578, sendo esta conta alimentada com entradas da 

CC, sobressaindo, como assinalado acima, a de 3 de Fevereiro de 2003, no montante de 

750.000,00 € (pág. 1577).  

    Reforço de sinal de 9 de Janeiro de 2004, no valor de 59.855,75 €, foi pago com o 

cheque n.º 3516687151 da conta n.º ..., do Banco ..., S. A., titulada por BB – FP 281 

(págs. 1475 a 1577). 

    Encontra-se cópia do cheque a fls. 233 do Apenso 69, estando vertido o movimento 

em 14 de Janeiro de 2004, na pág. 1533, tendo este movimento lugar em acto seguido a 

oito entradas da CC, no total de 74.900,00 €, havendo outras de 19 a 31 de Dezembro de 

2003, perfazendo o total de 112.500,00 € (pág. 1532).  

    Reforço de sinal de 22 de Abril de 2004, no valor de 89.783,62 €, foi pago com o 

cheque n.º 67.16687169 da conta n.º ..., do Banco ..., S. A., titulada por BB – FP 281 

(págs. 1475 a 1577). 

    Encontra-se cópia do cheque a fls. 230 do Apenso 69, estando vertido o movimento 

em 26 de Abril de 2004, na pág. 1542, tendo sido antecedido de várias entradas da CC.  

    Reforço de sinal de 26 de Julho de 2004, no valor de 89.783,62 €, foi pago com o 

cheque n.º 85.23043383 da conta n.º ..., do Banco ..., S. A., titulada por BB – FP 281 

(págs. 1475 a 1577). 

    Encontra-se cópia do cheque a fls. 227 do Apenso 69, estando vertido o movimento 

em 29 de Julho de 2004, na pág. 1547, antecedido de entradas da CC, incluindo cheque 

da Temundo à ordem da CC.  

    Reforço de sinal de 8 de Outubro de 2004, no valor de 89.783,62 €, foi pago com o 

cheque n.º 40.23043388 da conta n.º ..., do Banco ..., S. A., titulada por BB – FP 281 

(págs. 1475 a 1577). 

    Encontra-se cópia do cheque a fls. 224 do Apenso 69, estando vertido o movimento 

em 12 de Outubro de 2004, a pág. 1549, sendo tal montante composto em parte com 

entradas da CC. 

                                                            

                                                        ********** 
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    Passando à análise das conclusões onde se contêm as alegações de  

 

    Vícios decisórios  

 

    Nas conclusões 10.ª a 24.ª pretende-se a demonstração de que entre Janeiro de 1997 e 

até (pelo menos 18 de) Dezembro de 2002, BB injectou fundos na CC e que durante 

esses seis anos manteve sempre saldos acumulados favoráveis, para concluir na 

conclusão 25.ª, que aquando das aquisições do apartamento do ... e casa de Espanha não 

era devedor da CC, sendo antes esta a devedora na ocasião da aquisição de ambos os 

imóveis. E na conclusão 26.ª defende-se a extensão ao pagamento de parte do preço do 

Jeep.  

    A justificação quanto ao apartamento do Passeio era “dispensável”, uma vez que a 

respectiva aquisição não estava englobada na imputação de branqueamento, como bem 

consta da conclusão 3.ª, e pelo que se viu, também deixou de ser necessária justificação 

em relação à casa de Espanha, cuja aquisição se concluiu não ter origem ilícita.  

    De qualquer forma, sempre se dirá não estar feita a demonstração da injecção de 

fundos, mas apenas a existência de saldos contabilísticos, sendo sabido que a CC 

contratou vários empréstimos, que teve que pagar, como ao ... (FP 407-A a 507 e 543 a 

557), ... (FP 508 a 542), ... (FP 558 a 626), BCP (FP 627 a 644) e ...S (FP 645 a 672), 

acrescendo encontrar-se provado, quanto à origem dos valores entregues por BB à CC, 

conforme FP 358, que “Muitos dos valores movimentados por BB para as contas da CC 

foram suportados com verbas provenientes de contas bancárias da própria CC, 

previamente movimentadas para contas da ... e do ... de BB”.        

    A Exma. Procuradora-Geral Adjunta no douto parecer emitido debruçou-se sobre este 

ponto de fls. 11.150 a 11.155, versando a apontada contradição entre FP 344 a 347 e FP 

356 e 357, finalizando deste modo: “Em conclusão, não se verificando a alegada 

“manifesta contradição” entre os factos provados sob os artigos “344º a 347º” e “356º e 

357º”, também não existe contradição entre os factos provados e a fundamentação de 

direito, nem a falta de fundamentação invocada pela recorrente, devendo ser julgadas 

improcedentes as conclusões 16.ª a 23.ª da motivação do recurso”. 

    No entanto, cumpre referência a uma incongruência e a uma contradição, que se 

abordarão na análise das conclusões 18.ª e 19.ª. 
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    Nas conclusões 16.ª e 17.ª, embora não o diga de forma expressa, parece a recorrente 

pretender assacar ao acórdão recorrido a verificação de erro na apreciação da prova 

quanto a determinação do montante total apropriado por BB em prejuízo da CC, dado 

por provado nos artigos 356.º e 357.º, afirmando ter o acórdão recorrido no mesmo 

artigo somado ao valor aí encontrado de € 6.740.910,25, o re...tado dos valores referidos 

nos artigos 344.º a 347.º, sendo que deste facto provado extrai apenas o que constitui o 

“corpo” do mesmo e ainda assim de forma sincopada, pois que omitindo referência à 

expressão “por si” a seguir a tituladas e a “BBB”. 

    De imediato invoca afirmação da acusação, que não concretiza, mas que pelo 

contexto será a do artigo 344.º, onde para além dos indicados indivíduos constam os 

nomes de BB e BBB, esta com o montante de € 27.938,98 

    Com o devido respeito, não pode pretender discutir-se o acerto de uma posição, 

avançando com a explanação de apenas uma sua parte, até porque como tantas vezes 

acontece, o que parece emergir de um pedaço de escrita ou comunicação oral pode 

diluir-se no contexto, ou ganhar outra fisionomia, na expressão global do que foi escrito 

ou verbalizado. 

    A recorrente olvida que a cognição dos vícios decisórios pelo tribunal superior 

restringe-se ao que emerge do texto da decisão recorrida, do seu contexto, mas 

circunscrita a esses precisos limites, sem qualquer possibilidade de recurso a elementos 

estranhos ao texto, mesmo que constantes do processo e daí que a referência ao que 

constava da acusação se deva ter por impertinente e de não considerar neste tipo de 

análise de texto, certo sendo que aqui e agora não faz sentido a chamada à colação de 

regras de experiência comum, o que de resto, não foi feito. 

    Por outro lado, como se referiu, o texto do FP 344 a 347 não se circunscreve ao 

extracto apresentado pela recorrente, contendo para suporte e demonstração da 

afirmação feita no “corpo” o que consta de 10 pontos relativos a cada um dos indivíduos 

constantes do quadro que integra tal facto, incluindo, para além de BB, as contas abertas 

na ... à revelia de XXX, AA Arouca e Mafalda Arouca – ponto 10 –, invocando as 

conexões com outros FP, maxime, nos pontos 1 a 9. 

    O que é afirmado no FP 344 a 347 mesmo que se tenha por alteração do que constava 

da acusação traduz o re...tado de conjugação do firmado no FP 344 a 347 com outros 

FP, certo sendo que não se está perante uma alteração substancial ou não substancial do 
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factos, nos termos dos artigos 358.º e 359.º do CPP, de resto não invocados 

expressamente, e que a recorrente não invocou a presença de nulidade nos termos do 

artigo 379.º, n.º 1, alínea b), do CPP.  

    Aliás, o que consta como provado não é exactamente o que diz a recorrente, pois 

alega que o acórdão diz que BB “fez suas as quantias provenientes da CC 

movimentadas para as contas daqueles”, quando o que foi dito foi que tendo retirado da 

CC e feito entrar nas contas bancárias assinaladas as quantias que constam das “Saídas” 

movimentou os montantes que constam das “Entradas”, ficando com as diferenças.  

    No fundo, o que está em causa é a valoração re...tante de análise de contas bancárias, 

exprimindo a recorrente a sua discordância relativamente ao que o Colectivo julgador 

deu por provado (parte final da conclusão 17.ª – “E nada disso re...ta da análise de tais 

contas bancárias”), pretendendo que seja reconhecida a sua visão e que o seu juízo 

sobre a matéria seja tido por substitutivo do firmado pela decisão recorrida, olvidando o 

princípio da livre apreciação da prova, plasmado no artigo 127.º do CPP, segundo o 

qual, salvo quando a lei dispuser diferentemente, a prova é apreciada segundo as regras 

da experiência e a livre convicção da entidade competente.  

    Por outro lado, não pode perder-se de vista que o Colectivo julgador, como 

sobejamente demonstrado ao longo do acórdão ora posto em crise, cuidou da análise 

dos documentos disponíveis, incluindo os de contas bancárias, mas não só, pois que os 

re...tados apresentados tiveram igualmente por base um juízo pericial, o que nos remete 

para o artigo 163.º do CPP, segundo o qual, o juízo técnico, científico ou artístico 

inerente à prova pericial presume-se subtraído à livre apreciação do julgador, dispondo 

o n.º 2 que sempre que a convicção do julgador divergir do juízo contido no parecer dos 

peritos deve aquele fundamentar a divergência.  

    Como é sabido, nem toda a divergência entre o perito e o julgador é relevante, pois 

como referido foi nos acórdãos do STJ de 9 de Maio de 1995, CJSTJ 1995, tomo 2, pág. 

189 e de 25 de Outubro de 1995, CJSTJ 1995, tomo 3, pág. 211, a divergência não 

releva e o tribunal mantém a liberdade de apreciação da prova se a discordância se 

confinar aos factos em que se apoia o juízo, e o Colectivo procedeu inclusive a 

correcção de elementos considerados na perícia de forma incorrecta por manifesto 

lapso, como se vê da parte final do ponto 1, a págs. 1998 do acórdão recorrido. 
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    Sobre este ponto concreto a Exma. Procuradora-Geral Adjunta entende não se 

verificar a alegada contradição entre os factos provados e a fundamentação de direito 

nem a falta de fundamentação invocada pela recorrente, defendendo, como se viu, 

deverem ser julgadas improcedentes as conclusões 16.ª a 23.ª, não sem que antes – fls. 

11.155 - tenha deixado de afirmar aceitar a recorrente que BB fez seu o valor de 

6.740.910,25 €, o que expressamente é dito na motivação, a fls. 10.158 do 37.º volume, 

“A arguida não tem qualquer discordância a este propósito”, certo sendo que esta 

afirmação não foi transcrita para a conclusão 16.ª que contém os pontos imediatamente 

anterior e subsequente. 

    Na conclusão 18.ª afirma a recorrente haver contradição entre o que consta do FP 

360, ou seja, que “RR recebeu indevidamente da CC o total de € 2.448.277,35”, com a 

apropriação que se diz ter sido feita por BB.  

    Efectivamente, no FP 344 a 347 foi dado como provado que BB ficou com a 

diferença entre o entrado nas contas de RR e que no quadro da pág. 1997 figura como 

“Saídas”, ou seja, 2.448.277,35 €, movimentando o montante que consta das 

“Entradas”, isto é, 2.205378,29 € -, ficando com a diferença – 242.899,06 €. 

    Sendo assim, efectivamente RR não recebeu, como se afirma no FP 360, apenas viu 

depositado nas suas contas, o valor de 2.448.277,35 €, o que é diferente.  

    A questão deve ser vista em conjugação com o que consta do FP 315, onde se faz a 

súmula da análise das 10 contas de RR, na pág. 1864 e fls. 9.697 verso, com a entrada 

de 2.448.277,35 € provenientes das contas da CC e da parte final do ponto 2 do mesmo 

FP 344 a 347 (pág. 1998), onde em coerência com o conjunto se afirma que “…daí 

re...tando que BB movimentou para as contas de RR (entradas) 2.448.277,35 € 

provenientes das contas da CC, e fez sair para as contas da CC 2.205.378,29 €. 

    Desta forma BB retirou e fez sua a quantia de 242.899,06 €”. 

    Assim sendo, fica incongruente afirmar que RR recebeu todo o dinheiro, sendo mais 

correcto afirmar que aquele total foi depositado nas suas contas. 

    Deste modo, modificar-se-á a redacção do FP 360, de modo parcial e em vez de 

“Do total de 2.448.277,35 €, que RR recebeu indevidamente da CC”, ficará a constar: 

“Do total de 2.448.277,35 €, proveniente da CC e depositado em contas de RR”. 

    Na conclusão 19.ª afirma a recorrente haver contradição entre o que consta do FP 

348 e 349 relativamente a FFF e Cubo, e depois de reproduzir o que consta de tal FP, 
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acrescenta o que consta do FP 350, ou seja, que as quantias depositadas serviram depois 

para pagar a “Manuel Tomé, Lda”, o que é contraditório com a afirmação de que BB se 

apropriou dessas quantias para si, posto que aqueles pagamentos são feitos por FFF e 

não por BB. 

    Esta matéria deve ser vista em conjugação com o alegado na conclusão 20.ª, onde se 

invoca contradição entre a afirmação de BB se ter apropriado das quantias provenientes 

da CC depositadas nas contas de FFF e Cubo com a afirmação de que FFF se apropriou 

de € 219.033,32. 

    Do quadro que integra o FP 344 a 347 consta em relação a FFF e Cubo, 

respectivamente:  

Entradas: 4.236,50 e 8.000,00 

Saídas: 51.142,57 e 180.127,25 

Diferença Entradas - Saídas: 46.906,07 e 172.127, 25. 

    No final do corpo do FP 344 a 347 foi dado por provado que BB movimentou os 

montantes que constam das “Entradas”, ficando com as diferenças. 

    O que vale por dizer ter-se BB apropriado de: 

€ 46.906,07 da conta bancária de FFF;  

€ 172.127, 25 da conta bancária da Cubo. 

    Estas apropriações são explicadas nos pontos 6 e 7 do mesmo FP. 

    Como refere a recorrente, no FP 367 dá-se por provado que as diferenças entre 

entradas e saídas de e para as contas de CC e de FFF e Cubo, nos montantes de € 

46.906,07 (da conta bancária de FFF) e € 172.127,25 (da conta bancária da Cubo), no 

total de 219.033,32 €, foram apropriadas por FFF. 

    Por outro lado, a contradição adensa-se face ao que consta do FP 342, relativo à conta 

do BCP titulada pela sociedade Cubo, quando refere: “No total, a CC entregou à Cubo 

172.127, 25 € (51.892,56 € + 128.234,69 € - 8.000,00 €). 

    E repete-se no FP 343: “A conta bancária titulada pela Cubo recebeu várias quantias 

oriundas da CC em 2002/2003. No total foram 172.127, 25 €”, sendo que este valor é 

apresentado no FP 344 a 347 como diferença entre entrada e saída. 

    Assim, o valor total de 219.033,32 €, ou foi apropriado por um ou por outro, não 

podendo subsistir as versões que se chocam e excluem.  
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    Como se viu, no FP 367, dá-se como provado que “FFF apropriou-se assim de 

219.033,32 €, importância em que a CC ficou prejudicada”, onde se inclui a verba de 

172.127,25 €, que a Cubo (FFF) aproveitou para pagar ao construtor.  

    Ora, como consta do FP 342, na pág. 1995, deu-se por provado que em 2002 e 2003, 

a CC entregou à Cubo diversas quantias, que depois foram utilizadas para efectuar 

pagamentos a Manuel Tomé Lda. O que é “confirmado” pelo que consta do FP 350. 

    E imediatamente antes, na mesma pág. 1995, consta que a CC contribuiu para 

suportar as saídas de valores da Cubo destinados à Manuel Tomé, Lda. 

    Entre 31 de Maio de 2002 e 2 de Setembro de 2003 a Cubo pagou a esta construtora € 

329.992,50.  

    Como re...ta dos quadros do FP 342, a CC entregou em 2002 a quantia de 51.892,56 

€ e em 2003 a de 128.234,69 €, no total de 180.127,25 €. 

    Concluindo: as diferenças de 46.906,07 € e 172.127,25 € ficaram com FFF, que se 

apropriou do total de € 219.033,32, conforme o FP 367, in fine.   

    Assim, resolvendo a contradição haverá que retirar referência a FFF e Cubo no 

intróito do FP 344 a 347 e dar como não provada a parte final do ponto 6 “Desta 

forma BB retirou e fez sua a quantia de 46.906,07 €” e do ponto 7 “Desta forma BB 

retirou e fez sua a quantia de 172.127,25 €” do mesmo FP 344 a 347, págs. 1999 e 

2000 do acórdão recorrido. 

     Improcedem assim, como referido, as conclusões 16.ª a 23.ª, como de resto opina a 

Exma. Procurador-Geral Adjunta, anotando-se que, de resto, nem assume particular 

importância a alegação da recorrente nesta sede, visto o já dito sobre as aquisições dos 

imóveis do ... e casa de Espanha.  

  

 

      Alterações 

 

      Em re...tado da reapreciação da matéria de facto feita neste segmento, foi deliberado 

proceder-se às seguintes modificações: 

     Alterada a redacção dos FP 344 a 347; 360; 916; 1514 e 1515; 1528 e 1529; 1564; 

1687; 1688; 1689 e 1689-A.  

      Passam a não provados os FP 803; 885; 1647 a 1650 - § 5 e § 11 e 1682. 
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     No final da apreciação da impugnação da matéria de facto serão enunciados por 

extenso e em conjunto os factos ora modificados. 

 

  

                                                           **********     

 

 

A) 2. – Do conhecimento e da actuação da arguida – Elemento subjectivo do 

tipo de crime de branqueamento. 

 

 

      Neste segmento do recurso compreendem-se as conclusões 70.ª a 115.ª, constantes 

de fls. 11.032 a 11.065 dos autos.  

 

      Introduzindo o tema, diz a recorrente na conclusão 70.ª: “Sem prescindir, e para o caso 

de assim não se entender ou não se entender na íntegra, não se verifica o elemento subjectivo do tipo de 

crime p. e p. n.º 2 do artigo 368º-A do Código Penal, pois a arguida não tinha conhecimento da 

proveniência das vantagens nem agiu no intuito de converter, transferir, auxiliar ou facilitar alguma 

operação de conversão ou transferência de vantagens, obtidas por si ou por terceiro, directa ou 

indirectamente, com o fim de dissimular a sua origem ilícita, ou de evitar que o autor ou participante 

dessas infracções fosse criminalmente perseguido ou submetido a uma reacção criminal”. 

 

      Como afirma a recorrente na conclusão 71.ª, repetindo o que já constava do último 

§ da conclusão 2.ª, efectivamente foi dado como provado que a arguida não teve 

qualquer participação nas actividades de BB na CC, SA, instituidora da Universidade 

Independente, como também foi dado como provado que a arguida não teve 

participação nas «aplicações private», ou seja, a arguida não participou nas actividades 

de onde teriam re...tado as vantagens descritas como ilícitas (ver o que foi dado por 

provado no que toca ao que constava dos artigos 12 e 13 da contestação - pág. 2431 do 

acórdão recorrido e fls. 9.980 dos autos). 

      Em consonância com esta posição, à afirmação constante do artigo 58 da 

contestação “A arguida não participou nesse esquema de agiotagem, nem da acusação 
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re...ta outra coisa, não conhecendo sequer as pessoas nele envolvidas”, respondeu o 

Colectivo “A arguida não teve participação nas aplicações Private” – pág. 2435 do 

acórdão recorrido e fls. 9.982 dos autos – frase que a recorrente transpõe para o final da 

conclusão 78.ª (fls. 11.038).  

      De resto, nem tal matéria ou suposta participação fazia parte do objecto do processo, 

já que a vinculação temática decorrente das coordenadas traçadas na acusação não 

compreendia a imputação à arguida de qualquer forma de participação, singular ou 

plural, em co-autoria ou cumplicidade, nos ilícitos típicos precedentes, mas apenas a 

conduta branqueadora, um pós delito, cuja verificação se coloca a juzante daqueles, ou 

seja, supõe a consumação do ilícito típico subjacente.  

 

     Como refere a recorrente na conclusão 72.ª, no que diz respeito à actuação de BB na 

CC, re...ta dos factos provados que este fez falsificar a assinatura da ora recorrente, no 

âmbito de financiamentos bancários a favor da CC, junto de diversos Bancos, quer na 

prestação de avales em livranças, quer na assinatura de contratos de financiamento, quer 

em procurações notariais, conferindo-lhe a ele, BB, poderes para hipotecar imóveis 

próprios. 

      Em síntese, sobre falsificações com vista a obtenção de financiamentos bancários 

para a CC, S. A., consta a facticidade vazada nos FP 1614 a 1637 (págs. 2415 a 2419 do 

acórdão recorrido e fls. 9.972 a 9.974 dos autos), com referências concretas a 

falsificações de assinaturas da arguida nos FP 1615 e 1631/1632. 

      Concretizando, foram dadas por provadas as seguintes falsificações:  

FP 497 a 499 - assinatura feita em  28 de Fevereiro de 2001 por EEE em contrato de 

abertura de crédito em conta corrente caucionada até ao limite de 150.000.000$00 a 

favor da CC e em livrança em branco entregue ao ... para garantia do cumprimento do 

contrato.  

FP 545 a 549 - EEE em contrato de abertura de crédito em conta corrente caucionada no 

montante de € 750.000,00 celebrado com o ... a favor da CC, em 3 de Março de 2004, 

escreveu com o seu próprio punho a assinatura da arguida como outorgante e os dizeres 

referentes ao bilhete de identidade que a seguem, bem como as  rubricas de AA Verde 

apostas no contrato, tendo ainda escrito a assinatura da arguida como avalista na 

livrança dada para garantia.   
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    A assinatura é falsificada em seis contratos de abertura de crédito em conta corrente 

caucionada celebrados entre a Caixa Geral de Depósitos e a CC, a saber:  

FP 559 a 566 – contrato de 19 de Maio de 1998 – assinatura de aval em livrança feita 

por EEE, com conhecimento e concordância de BB. 

FP 567 a 575 – contrato de 4 de Janeiro de 2000 – idem.  

FP 576 a 584 – contrato de 18 de Fevereiro de 2000 – idem.  

FP 585 a 593 – contrato de 10 de Julho de 2001 – idem. 

FP 594 a 599 – contrato de 26 de Junho de 2002 – idem. 

FP 600 a 615 – No âmbito do contrato de 26 de Junho de 2002, em 8 de Maio de 2002, 

EEE escreveu com o seu próprio punho a assinatura da arguida em procuração forjada 

para constituição de hipoteca de imóveis próprios de BB. 

FP 618 a 626 – contrato de 26 de Agosto de 2002 – nova falsificação da assinatura feita 

por EEE.   

 

    Empréstimo bancário junto do Banco Comercial Português de 14 de Outubro de 1998  

FP 628 a 644 – falsificação de assinatura de AA Verde por terceiro em procuração com 

poderes para constituir hipoteca de duas fracções pertença de BB e XXX.    

 

   Empréstimos bancários junto da ... de Sintra  

 

FP 653 a 669 – Empréstimo à CC S.A., no valor de 900.000,00 €, de 30 de Dezembro 

de 2004 – falsificação de procuração para constituir hipoteca sobre dois imóveis de BB 

e irmão, tendo EEE escrito com o seu próprio punho a assinatura da arguida.  

FP 688 a 693 – Empréstimo a BB, no montante de 1.200.000,00 €, de 3 de Novembro 

de 2003 – BB interveio na escritura do empréstimo com hipoteca, por si e na qualidade 

de procurador da arguida munido com a procuração forjada para o empréstimo da ... de 

26 de Junho de 2002 (FP 603/5). 

    Em consonância com esta facticidade está o que foi dado por provado com referência 

ao artigo 15 da contestação (pág. 2431). E ainda o que consta do FP que teve por base o 

artigo 16 da contestação quanto a outra falsificação feita por EEE numa livrança no 

âmbito do negócio com a Artline. E de forma geral o que consta dos FP que tiveram por 

base os artigos 17 a 19 da contestação (pág. 2432), a significar ausência de conexão da 
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arguida com falsificações tendentes à obtenção de financiamentos para a CC, S.A., o 

que é dizer, não participação por qualquer forma na prática de ilícito típico precedente 

consubstanciador de falsificação de documento, bem como o conhecimento de tais 

falsificações. 

    No final da conclusão a recorrente diz-se vítima das falsificações mandadas efectuar 

pelo seu ex-marido. 

 

    Na conclusão 73.ª sintetiza-se que “A actuação da arguida, pela qual foi condenada, situa-se, 

no tempo, a partir de Setembro de 2005, e os actos de branqueamento são os resumidos no artigo 3º destas 

conclusões.” 

    Como se viu, afirmação correcta, com excepção da parte final do que se contém na 

conclusão 3.ª.  

 

    Na conclusão 74.ª diz-se: “Os factos provados que atestam aquilo que foi do conhecimento da 

arguida e a data em que ocorreram provêm todos da contestação (artigos 30º a 34º, 37º a 39º, 55º, 56º, 58º, 

61º e 63º a 65º, transcritos na motivação supra, para a qual se remete).” 

    Trata-se de uma afirmação que não tem correspondência na globalidade dos factos 

dados por provados e não provados. O que ficou provado não proveio só do alegado na 

contestação, bastando ter em atenção a remissão que na resposta aos artigos 30 e 31 se 

faz para os FP 1114 e 1127 (pág. 2433).  

     A situação temporal constante do artigo 37, aliás, repetindo o já afirmado no artigo 

29 da contestação, não ficou provada.        

     Defende a recorrente que na resposta dada ao artigo 34 da contestação, o acórdão vai 

muito além do teor e conteúdo do mesmo e que “O mais que o Tribunal poderia ter dado como 

provado era que a arguida tinha tomado conhecimento que RR ao longo de vários anos entregara dinheiro 

a BB, que este remunerava (conforme alegado), – nunca que a arguida tomou conhecimento de que RR 

era credor de BB”. 

    Não se pode dizer que na resposta dada ao artigo 34 da contestação, o acórdão vai 

muito além do teor e conteúdo do mesmo, quando afirma que “a arguida tomou também 

conhecimento que RR era credor de BB”, pois que corresponde a informação tendo por 

fonte o próprio BB. 

    Na economia da formulação do artigo 34 vem ínsita a afirmação de RR como credor, 
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pois se diz que “Quando a arguida perguntou ao seu ex-marido a que propósito o RR 

era credor dele”, o que corresponde a comunicação do então marido, conforme artigo 

33. 

    A recorrente, face ao comunicado pelo então esposo BB, procura indagar da razão de 

ser desse crédito - “a que propósito” -, tendo por explicação - “este explicou-lhe” - o 

reiterado empréstimo de dinheiro remunerado com juros altíssimos, aspecto também 

questionado como consta do artigo 35 e indagando depois da razão do recebimento dos 

empréstimos de RR, como consta do artigo 36, tendo tomado conhecimento de que os 

...nos se arrogavam credores perante BB por RR lhes ter cedido os créditos (artigo 32 da 

contestação). 

    É neste preciso contexto que deve ser lido o que consta do FP 34 proveniente da 

contestação.   

     Alega a recorrente haver “contradição entre a afirmação de que RR era credor de BB e a matéria 

que consta provada nos artigos 359º e 364º (provenientes da acusação), onde se afirma que a diferença 

entre entradas e saídas das contas de BB para as contas de RR é favorável a BB e totaliza € 3.273.841,10, 

e ainda com a resposta ao artigo 1059º da acusação, onde se deu como provado que BB e RR elaboraram 

e subscreveram uma declaração, datada de 18 de Julho de 2005, segundo a qual BB pagaria a quantia de € 

2.000.000,00, em duas prestações, mas deu-se como não provado, com referência ao mesmo artigo, que 

«na sequência de vários empréstimos de RR a BB, este último ficou a dever-lhe € 2.000.000,00»”. 

    A Exma. Procuradora-Geral Adjunta, no parecer emitido, não especificando a 

conclusão em causa, a fls. 11.193/4, entende assistir razão à recorrente, quer neste 

particular, quer no que tange ao que ficou provado a respeito do constante do artigo 34 

da contestação. 

    Não se verifica qualquer contradição entre os FP 359 e 364 (respeitantes a diferença 

entre saídas e entradas das contas de BB e RR, apresentando-se nesta sede em perfeita 

sintonia entre si, diversamente do que acontecia com o texto da acusação em que se 

surpreendiam verbas não coincidentes num e noutro dos quadros destes FP) e o que foi 

dado por provado e não provado quanto ao artigo 1059 da acusação.      

    O que consta do FP 1059 tem de ser lido conjugadamente com o antecedente, tudo 

começando com o passivo da CC, a injecção da capital ...no na CC - FP 1045 a 1051 - a 

tentativa de BB e RR passarem uma imagem de accionistas maioritários, ficcionando 

aumento de capital, a emissão das declarações de 14 de Junho, de 5 e 18 de Julho de 
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2005, que não têm a ver com saldo contabilístico, que valendo o que vale, fala por si, 

sem necessidade de declarações e promessas de pagamento, sendo que a declaração 

referida no FP 1059 é apenas uma declaração que vale o que vale, não tendo ficado 

provado que na base da declaração estivessem empréstimos, como constava da 

acusação.  

    Na economia do artigo 1059 da acusação a declaração de 18 de Julho de 2005 teria 

servido para “formalizar” a dívida de 2.000.000,00 €, re...tante de vários empréstimos 

de RR a BB.   

    Ora, provada apenas ficou a emissão da declaração, mas não provados os 

empréstimos como causa/negócio subjacente do documento, pois como consta no 

segmento dos factos não provados, a págs. 2472 «Não provado que “na sequência de 

vários empréstimos de RR a BB, este último ficou a dever-lhe € 2.000.000,00”», 

expressão presente no texto da acusação. 

     A matéria vazada no artigo 34 da contestação é de novo referenciada no segmento 

B)2, na conclusão 128.ª infra abordada. 

 

    Na conclusão 75.ª coloca-se a questão de saber se a reunião da arguida com o então 

marido, na “maratona” do grande fim de semana em que “fechou” BB em ..., como 

refere a recorrente, teve lugar no primeiro fim de semana de Outubro de 2005, ou antes, 

em finais desse mês e início de Novembro, tendo como ponto de referência, adiantado 

pela recorrente, um almoço no restaurante do Hotel Ritz, em Lisboa, em que estiveram 

presentes, para além da recorrente, BB, NNN e RR. 

    O momento temporal em que a arguida situou, na contestação, o conhecimento dos 

factos referidos nos artigos 37 e seguintes foi no final de Outubro e início de Novembro 

de 2005, repetindo a referência temporal presente no artigo 29.º da mesma peça 

processual - pág. 4.773 do 17.º volume -  voltando ao tema na conclusão 78.ª, onde 

pretende re...tar provado que a reunião teve lugar no fim de semana do final de Outubro 

e início de Novembro, mais concretamente de 29 de Outubro a 1 de Novembro de 2005, 

feriado, que caiu então numa terça feira, o que na conclusão 83.ª é de novo convocado, 

voltando a inserir tal momento na conclusão 102.ª.  

    Alega a recorrente que “Na fundamentação da convicção, nos pontos 138., 140. e 141., o 

acórdão recorrido, aludindo às declarações da arguida no sentido de ter «fechado» o marido em 
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... no fim-de-semana grande do mês de Outubro, para que este lhe contasse tudo o que se estava 

a passar com o seu afastamento do domínio da CC, conclui que tal fim de semana grande 

ocorreu entre a sexta-feira de 7 de Outubro e o domingo dia 10. 

     Como re...ta do próprio texto do acórdão, é com dúvidas que o Tribunal afirma que esse 

fim-de-semana grande se pode situar entre 7 e 10 de Outubro. E esta afirmação carece de 

qualquer fundamento lógico, já que o feriado de 5 de Outubro ocorre, como se afirma no 

acórdão, numa quarta-feira, pelo que o período de 7 (sexta-feira) a 10 (segunda-feira) desse mês 

não é nem um fim-de-semana nem um «fim-de-semana grande» associado a um feriado. O fim-

de-semana grande em que a arguida toma conhecimento desses factos ocorre sim entre os 

dias 29 de Outubro (sábado) e 1 de Novembro (terça-feira, que é feriado). 

    Esta exacta localização no tempo deste fim-de-semana é importante para demonstrar o 

infundado das afirmações proferidas no acórdão recorrido, em sede de fundamentação da 

convicção, no ponto 142., 142.A e 142.B, no que à arguida se refere. É que os contactos com os 

investidores e a substituição dos cheques datados para 15 de Outubro por outros datados de 15 

de Dezembro e a comunicação do extravio dos mesmos são feitos por BB sem conhecimento da 

arguida, em data anterior àquela em que tomou conhecimento dos factos. A arguida não 

participou nessa apelidada «artimanha»”. 

    A Exma. Procuradora-Geral Adjunta, no ponto 2 do parecer emitido, de fls. 11.195 a 

11.198, igualmente sem identificar a conclusão que contém a matéria versada, entende 

assistir razão à recorrente, verificando-se erro notório na apreciação da prova, impondo-

se alteração da data em que a recorrente tomou conhecimento que também outros 

familiares e conhecidos de RR entregavam dinheiro a BB, defendendo dever o Supremo 

Tribunal de Justiça dar por provada a factualidade que constava do artigo 37 da 

contestação: «Mais tarde, no final de Outubro e início de Novembro de 2005». 

    Mais à frente, volta a referir o acerto da data, a fls. 11.210, ao alto, e nota 64, e depois 

na nota 79, a fls. 11.218.  

    Apreciando. 

    No ponto 138 da motivação, pág. 2661 do acórdão e fls. 10.095 dos autos, após traçar 

o contexto em que decorreu um almoço no restaurante do Hotel Ritz em Lisboa, sendo 

diversas as versões de RR, NNN e AA sobre o conteúdo da conversação havida nesse 

almoço, mas tendo em comum o conhecimento da entrega das acções da CC ao então 

Ministro da Educação de ..., Dr. NNN, afirma o acórdão recorrido: “A arguida 

(declarações nas sessões de 29 de Maio de 2012) situou esse almoço cerca de uma 
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semana ou duas antes do fim de semana grande do mês de Outubro de 2005, quando 

“fechou” o marido em ... para que este lhe contasse tudo o que se estava a passar com o 

seu afastamento do domínio da CC. No mês de Outubro de 2005, o feriado de 5 de 

Outubro ocorreu numa quarta feira, pelo que tal “fim de semana grande” se pode 

calcular entre a sexta feira de 7 de Outubro e o domingo dia 10, e o almoço uma semana 

ou duas antes”. 

    De seguida, conclui o acórdão recorrido: “O almoço no Ritz ocorreu por isso após a 

reunião da CC e da DEA do sábado de 24 de Setembro de 2005, também conforme 

declarações de RR (sessão de 2 de Maio de 2011)”. 

    Após no ponto 139 da motivação, pág. 2666, afirmar-se ressaltar do exposto, com a 

segurança da certeza, que do almoço havido no Hotel Ritz, em Lisboa, com o Dr. NNN 

re...tou para a arguida a confirmação da posição de subordinação em que o marido se 

encontrava perante NNN e que perdera o domínio do projecto universitário da CC/Uni, 

agora liderado pelos ...nos, como aliás já sabia, no ponto 140, afirma-se “e porque não 

obtivera o esclarecimento pretendido re...tante do almoço ao qual a própria arguida quis 

estar presente, segundo as suas próprias declarações (sessão de 29 de Maio de 2012), 

decidiu a arguida, no fim de semana seguinte (ao almoço no Hotel Ritz, com o Ministro 

Burity) compreendido entre 7 e 10 de Outubro de 2005, “fechar o marido em ...”, o que 

conseguiu”. 

    E no ponto 141 afirma-se que desse longo fim de semana em ... re...tou o 

conhecimento para a arguida, por lho ter comunicado BB, dos créditos dos ...nos, de 

cerca de cinco milhões de euros, de que tais créditos haviam sido cedidos por RR, das 

entregas deste e de conhecidos e familiares que eram remuneradas e da existência de 

uma dívida de cerca de um milhão de euros à ... de Sintra e de uma assinatura sua 

falsificada aposta numa livrança em posse daquela instituição, tendo então analisado 

com BB documentação, declarações e cópias de cheques.    

    Refere o acórdão no ponto 138.B, a situação de alteração e agitação de BB, desde 

Setembro, manifestando um comportamento diferente, permanecendo longos períodos 

de tempo em casa, como referiu a recorrente na sessão de 19 de Janeiro de 2011, o que 

era compreensível. 

    Começando por este aspecto, pois as coisas não vinham correndo bem. 

    Como é reconhecido nas conclusões 13.ª, 24.ª e 28.ª, a partir de inícios de 2003, ou 
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mesmo desde 18 de Dezembro de 2002, começaram os problemas de falta de liquidez 

da CC, S.A., e desde 2004 as coisas tinham-se complicado, exauridos que estavam os 

valores – 10.000.000,00 € – provenientes da operação “Sale & Lease-back”, do 

chamado Negócio F... (FP 970 a 1003), pois como re...ta do FP 995, a conta da CC 

estava a descoberto em 10 de Março de 2003, tendo já saído a verba de 6.483.357,07 €, 

entrada em 29 de Janeiro anterior, para além dos restantes problemas, como o 

endividamento e inviabilidade de obtenção de novas receitas, face a crescente 

diminuição de alunos e despesismo descontrolado (FP 1039), tendo falhado a tentativa 

de injecção de novos capitais com a troca de participações sociais com a 

Ensigeste/IPAM, cujos responsáveis exactamente por a situação financeira que 

encontraram não corresponder à informação recebida, cancelaram os acordos, fazendo-

os cessar em 31 de Agosto de 2005 (FP 1039/1044), anotando-se que no âmbito desse 

acordo a Ensigeste em 2005 pagou € 18.000,00 de rendimentos categoria A, a BB, 

sendo entre 9 de Fevereiro e 2 de Agosto depositados na conta do ..., no valor de € 

11.120,00 (cfr. FP 280, págs. 1463 a 1467 e pág. 2524, in fine). 

    A recorrente alude a esta fusão com o IPAM, não alcançada, nas declarações da 

sessão de 19 de Janeiro de 2011, minuto 13, no segmento [17:43:53-18:25:57]. 

    Durante o ano de 2004 começa a injecção de quantias monetárias por parte do 

denominado “Grupo dos ...nos” (FP 1051), passando RR e BB a pretender mostrar uma 

capacidade financeira que a CC não tinha e a passarem a informação de serem os 

accionistas maioritários, ficcionando aumento de capital (FP 1052 e 1053), seguindo-se 

a 23 Fevereiro de 2005 o “contrato de compra e venda de acções” (FP 1054), as 

declarações de 14 Junho e 5 e 18 de Julho de 2005 (FP 1058/9) e em 2 de Setembro 

novo “contrato de compra e venda de acções” (FP 1066). 

    A partir de Setembro de 2005 a CC S.A. tem nova direcção, passando BB a mero 

vogal sem funções executivas - FP 1114, 1127, 1657 -, com as desfavoráveis 

consequências vertidas nos FP 1115 (repetido no FP 1658), 1117 (com referência neste 

particular aos FP 372 e 373, 401 e 402, 403 e 404, 407 e 1613 e ponto 35 da 

motivação), 1122, 1123 e 1127, e com reflexos notórios no volume de gastos com 

cartões de crédito.  

    Culmina com a declaração de dívida a NNN, reconhecimento de dívida de 

2.075.000,00 €, mais tarde, em 24 de Setembro de 2005.  
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      Da acta da reunião de sócios da CC e da DEA de 24 de Setembro de 2005 que foi 

sábado e por isso formalizada e datada de 26, segunda-feira seguinte, em que foi, 

preliminarmente, apresentada como questão prévia a da dívida vencida de BB a NNN, 

no valor de 2.000.000,00 €, tendo aquele apresentando desculpas pelo seu 

incumprimento e aceitando a cedência dos títulos referentes aos 22,5% das acções que 

haviam servido para garantia ao referido débito, tendo reconhecido um outro crédito de 

NNN no valor de € 75.000,00, respeitante a aplicações financeiras que prometeu pagar 

em Outubro seguinte, tudo conforme se pode ver do ponto 33 da motivação, págs. 

2536/7 do acórdão recorrido, repetido no ponto 138.A, a págs. 2661/2/3, e de novo 

mencionado no ponto 110, na pág. 2629 – cfr. teor da Acta  de reunião de sócios da CC 

e da DEA no Apenso 31 F, a  fls. 287 a 289 – ver fls. 119 a 120, respeitante a  Dação 

em cumprimento de 25 de Setembro de 2005, em que intervêm BB e NNN perante o 

Advogado Ângelo Santos,  sendo feita referência ao contrato particular de aquisição de 

dívidas de 2 de Setembro de 2005 assumida por NNN com RR, sendo que foi exibida 

declaração de dívida outorgada em 18 de Julho de 2005 (a fls. 293 /5). A cópia da 

referida acta consta ainda do Apenso 31-M, sob “Doc. 184”. 

    Relativamente ao teor da conversação havida no almoço no restaurante do Hotel Ritz, 

as versões da arguida e do Ministro Burity, não sendo totalmente convergentes, têm um 

pano de fundo comum, o que bem se compreende, se atentarmos ao que acontecera na 

reunião de 24 de Setembro.  

    “Agradeço a confiança que deposita no meu marido” foi a versão da recorrente em 29 

Maio de 2012, sessão da manhã, segmento [0:52:41] e segundo o Ministro (sessão de 10 

de Janeiro de 2012, segmento [1:10:17], mesmo no final), a recorrente agradeceu-lhe 

“por ser a única pessoa que tratava humanamente o marido”, traduzindo ambas um 

agradecimento a NNN, o que tem lógica relativamente ao que aconteceu na reunião de 

24 de Setembro de 2005, pois segundo a acta da reunião já citada, após reconhecimento 

da dívida, “O Prof. BB declarou que, perante a perda de confiança que denotava existir 

em relação à sua pessoa, até dia 26, segunda feira, decidiria e apresentaria a sua decisão 

de se manter ou não na UNI”, declaração que foi reprovada pelos presentes, afirmando 

que apenas foram postos em causa os incumprimentos do Prof. BB, não a sua 

idoneidade, entendendo que se deveria manter, acabando BB por retirar a declaração. 

      Ora, no contexto de domínio ...no e tendo sido postos em causa os incumprimentos 
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de BB, é evidente que o poder de decisão estava do lado dos sócios da DEA, ou seja, de 

NNN e Carlos Burity e ainda o advogado Ângelo Santos, sendo os restantes elementos 

presentes, do lado da CC, S.A., FFF, Mafalda Arouca e HHH (filhos do primeiro) e 

ainda RR, para além do próprio BB, representando a CC o elo mais fraco. (Como re...ta 

da prova produzida a proximidade entre Ângelo Santos, sogro de RR, e os irmãos 

António e Carlos Burity deve-se a amizade antiga entre o Advogado octogenário e o avô 

daqueles, que foi Deputado de ..., representando a então Província Ultramarina). 

     NNN, que para além de Ministro da Educação e Cultura de ..., foi Con...tor da 

Unesco e Embaixador de ..., referindo “Tenho 56 anos e nunca entrei num Tribunal” e 

que começou “a acreditar na justiça portuguesa quando a Polícia Judiciária interrogou a 

minha tia” (Maria de Lourdes Bravo), explica que na reunião de 24 de Setembro, BB 

pôs o cargo à disposição e pediu-lhe que continuasse, o que aquele aceitou, e que BB 

lhe disse que a esposa queria falar com ele, sendo o almoço marcado por ela, pelo que o 

almoço só faz sentido tendo tido lugar depois da reunião, mas nunca mais de um mês 

depois, já no declinar do mês de Outubro e até ao dia 1 de Novembro, então ainda 

feriado.  

     Por outro lado, a testemunha N...M...G...de F...M...S..., que acompanhou de muito 

perto a recorrente, assumindo que “tudo quanto passou pela constituição da I... passou 

pela minha contribuição”, sendo Colegas nas Varas Cíveis de Lisboa, no depoimento 

prestado no dia 14 de Março de 2012, quando respondia ao Exmo. PGA, referiu ter 

sabido pela recorrente “Colega de Vara, porta com porta”, pouco antes do Verão de 

2005 de uma parceria da UNI com ..., o que lhe pareceu inócuo. 

     Refere ao minuto 6.50 do segmento [1:27:17], que após as férias de Verão, não se 

lembrando se na altura terminaram em fins de Agosto ou em 15 de Setembro, a 

recorrente chegou muito preocupada, muitíssimo em baixo, dizendo que o marido 

estava completamente em baixo, não falava, estava com mau génio, porque os ...nos 

tinham tomado a Universidade, pedindo-lhe que pensasse num advogado para resolver o 

problema que era de direito societário, esclarecendo “Falo daquilo que me foi reportado 

pela Dra. AA (minuto 14:14), “o que sei é por ela”.  

     Ao situar temporalmente estas conversas, sendo certo terem ocorrido logo no reinício 

dos trabalhos após as férias judiciais de Verão, a testemunha coloca dúvidas sobre se os 

trabalhos do ano judicial de 2005 se reiniciaram a 1 ou a 16 de Setembro. (Sobre o rigor 
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e a honestidade intelectual que a testemunha emprestou às suas declarações nos 

pronunciaremos noutro contexto).  

     A dúvida, revelando cuidado e rigor, é pertinente e entende-se perfeitamente, porque 

foi exactamente nesse ano de 2005, que a nível legislativo houve alterações 

significativas no que respeita às denominadas “férias judiciais de Verão”, se bem que 

sem reflexo no imediato, como se verá. 

    A Lei n.º 42/2005, de 29 de Agosto, Diário da República, n.º 165, I Série-A, 

referendada por José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa, que introduziu a sexta alteração 

à Lei n.º 3/99, de 13 de Janeiro (LOFTJ), diminuindo o período de férias judiciais no 

Verão, alterou o artigo 12.º que passou a estabelecer “As férias judiciais decorrem de 22 

de Dezembro a 3 de Janeiro, do domingo de Ramos à segunda feira de Páscoa e de 1 a 

31 de Agosto”. 

    O encurtamento consistiu em retirar o período de 1 a 15 de Setembro, mas a inovação 

só operou no ano seguinte, pois que a lei entrou em vigor em 31 de Dezembro de 2005, 

conforme o artigo 10.º, pelo que em 2005 as férias judiciais de Verão se estenderam até 

15 de Setembro. (Actualmente vigora o regime da Lei n.º 43/2010, de 3 de Setembro, que procedeu à 

13.ª alteração da Lei n.º 3/99 - artigo 12.º - e artigo 2.º da Lei n.º 52/2008, de 28 de Agosto, passando a 

ser de 16 de Julho a 31 de Agosto). 

    Daqui re...ta que as primeiras conversas no período pós férias de Verão de 2005 

tiveram lugar muito provavelmente em 16 de Setembro, que foi sexta-feira. 

    Ora, face ao estado em que se encontrava BB, desde Setembro ou mesmo Agosto de 

2005, vindo a mostrar-se deprimido, agitado e alterado, manifestando um 

comportamento diferente, permanecendo longos períodos de tempo em casa (ponto 

138.B, pág. 2664), ou como refere a recorrente nas declarações da sessão de 19 de 

Janeiro de 2011, no segmento [17:43:53-18:25:57] “Chegava a casa perturbado, com 

horários diferentes”, e em 26 de Janeiro de 2011, segmento [14:22:12-15:39:41], 

referindo que o marido estava “muito em baixo, debilitado, com falta de vivacidade que 

não era própria dele” (minuto 5), e em 29 de Maio de 2012, sessão da manhã, dizendo 

que se encontrava “muito afectado, aflitíssimo, muito deprimido”, tendo querido ficar a 

saber o que se passava e estar presente num almoço com NNN, fica por explicar como 

esperar cerca de dois meses a partir de Agosto/Setembro, ou mais de um mês, se 

reportado ao almoço e este se situar em Setembro, para “fechar “ o marido em .... 
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     O acórdão recorrido, como vimos, situa o “fim de semana grande” no fim de semana 

de 7 a 10 de Outubro de 2005.  

     A referência ao dia 10, para mais dizendo que foi domingo, é manifesto e redondo 

lapso, pois na realidade, o dia 10 de Outubro de 2005 foi segunda feira, pelo que o fim 

de semana “tout court” seria de 7 a 9 (domingo), mas, convenhamos, a adjectivação de 

“grande fim de semana” só faz sentido se tomado em sentido amplo, ou seja, com 

eventual aproveitamento de “ponte” e aí será de 5 (então feriado nacional) a 9 de 

Outubro, mesmo contendo dois dias úteis – 6 e 7, quinta e sexta feira –, sendo certo que 

na hipótese avançada pela recorrente, para o fim de semana ser “grande” só faz sentido 

indo de 29 de Outubro, que foi sábado, a 1 de Novembro (então feriado), que foi terça 

feira, o que compreenderia o dia 31 de Outubro, que sendo o Dia Mundial da Poupança 

não é feriado e só à noite é celebrado o Dia das Bruxas, recente importação do 

Halloween, pelo que o fim de semana abrangeria também um dia útil.  

    Este posicionamento da recorrente visa afastar a ideia de ter colaborado na 

comunicação de extravio dos cheques, ter participado, como refere o acórdão, em tal 

“artimanha”.  

    Há que reter que foi em re...tado da estratégia traçada pela recorrente com HH (com a 

concordância de N...S...) que nasceu a ideia da criação da I..., com as sequentes vendas 

simuladas.  

    Acontece que na escritura de compra e venda com assunção de dívida de 19 de 

Dezembro de 2005, realizada pela notária Júlia Silva, estabelecida na Baixa pombalina, 

(fls. 2786 a 2788 verso do 13.º volume), em que BB declara vender à I... (sociedade 

constituída no mesmo local apenas breves momentos atrás), com autorização da 

arguida, a metade de duas fracções sitas em Lisboa (na Avenida Columbano Bordalo 

Pinheiro) e um prédio urbano na Parede, Cascais, todos bens hipotecados, foram 

exibidas no acto relatado pela referida Exma. Notária Júlia Silva, certidões necessárias 

para o acto, entre as quais duas certidões de teor, emitidas em 4 de Novembro de 2005, 

pelo Serviço de Finanças de Lisboa 10, comprovativas dos elementos matriciais 

relativos às referidas duas fracções e ainda fotocópias de duas certidões passadas pela 

8.ª Conservatória do Registo Predial de Lisboa, em 25 de Outubro de 2005, 

comprovativas dos elementos registrais indicados quanto às mesmas fracções. 

    Face a estas datas, teremos de convir ser pouco plausível que, tendo a reunião 
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conjugal do grande fim de semana na quinta de ... terminado no dia 1 de Novembro de 

2005, que foi feriado, tendo como único dia útil 31 de Outubro, já estivesse o declarante 

vendedor das duas fracções de posse de duas certidões de teor comprovativas dos 

elementos matriciais das duas fracções (metade) apenas três incompletos dias depois, 

pois que tendo sido emitidas em 4 de Novembro de 2005, as mesmas tiveram de ser 

requeridas com a necessária antecedência. 

    Se assim é para estas certidões, mais complicado será explicar a anterior data das 

certidões comprovativas dos elementos registrais relativos a metade de duas fracções já 

então oneradas com hipotecas (uma delas com três hipotecas), havendo que atender à 

necessidade do prévio requerimento aos serviços competentes a impetrar a emissão das 

certidões. 

    Sem ser argumento decisivo, anota-se que a certificação das fotocópias das certidões 

de 25 de Outubro de 2005 é feita pela advogada Catarina Sousa Rodrigues (ou Catarina 

Esteves), do escritório de HH, que figurou como accionista constituinte da I..., 

sociedade anónima constituída por escritura do mesmo dia e que viria a representar a 

mesma I... em escritura de mútuo com hipoteca e fiança de 28 de Dezembro de 2006 

(fls. 4.371 do 15.º volume). Esta advogada é referenciada nas declarações de Horta e 

Osório. 

    As datas de obtenção das certidões que vieram a ser usadas em actos integrados na 

estratégia da recorrente e de HH (com a aquiescência de N...S..., conforme declarado 

pelo próprio) conduz-nos à afirmação de que a clarificadora reunião conjugal teve lugar 

no princípio de Outubro de 2005.       

     Se na base da definição da estratégia da constituição da I..., concretizada em 19 de 

Dezembro de 2005, estava a transferência de património para o colocar a coberto de 

eventuais actos de agressão por parte de RR e demais credores, incluindo investidores, 

isso só pode significar que a situação era já conhecida aquando da obtenção das 

certidões. 

     Para que seria arranjar as certidões passadas em 24 de Outubro e em 4 de Novembro, 

requeridas com a necessária antecedência, se era desconhecida a existência destes 

credores, se o problema só mais tarde viria, entre 29 de Outubro e 1 de Novembro, a ser 

revelado, será questão a colocar. 

     Poderia argumentar-se que terá sido BB a tomar precauções e a munir-se das 
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certidões, mas como assim, como se justificaria essa antecipação de obtenção de 

documentação, se toda a estratégia de criação da I... não passou por ele, que ademais, 

por esse tempo, andava confuso e muito em baixo. Como assim, se na versão da 

recorrente, só no final do mês de Outubro seria “fechado” em ...?  

     A obtenção das certidões visava claramente a pretendida transmissão dos imóveis 

(Quinta de ..., como bem comum do casal e bens próprios de BB, apenas os destinados a 

habitação, adquiridos a título gratuito) e esta pretensão só se justificava face ao 

invocado receio de arrestos e penhoras, não servindo obviamente o outro segmento de 

intervenção a nível de direito societário. E o receio de arrestos e penhoras só buscaria 

justificação no conhecimento das dívidas e da detenção de títulos executivos por parte 

de RR e não só. 

    O conhecimento da existência dos credores e os receios de agressão patrimonial, com 

a detenção por parte de RR e de “investidores” de cheques e declarações de dívida 

emitidos por BB, que poderiam ser usados em acções executivas, como referido nos 

artigos 64 e 65 da contestação e conclusão 78.ª, eram dados já adquiridos antes de finais 

de Outubro de 2005.  

    A reunião teve lugar, sem dúvida, depois do almoço no restaurante do Hotel Ritz, 

mas teve lugar no fim de semana seguinte a esse almoço no Ritz, até porque a recorrente 

não ficara a saber tudo quanto queria no almoço com o Ministro, como era seu desejo – 

“a ideia era ouvir do Ministro algo para perceber o que se estava a passar” na 

Universidade – face à inesperada presença/colagem de RR, o qual dominou a conversa, 

falando de futebol e restaurantes em Luanda (sessão de 29 de Maio de 2012, manhã, 

segmento [0:52:41]). 

    Por outro lado, retomando o referencial do almoço no Ritz (o “fecho” em ... teve 

lugar “uma semana ou duas semanas depois do almoço” – mesma sessão, minuto 6 do 

segmento [0:26:10]), sabe-se que NNN esteve em Lisboa, pelo menos, em 24, 25 e 26 

de Setembro de 2005. 

    Porquê?  

    Porque esteve presente, bem como o irmão Carlos Burity, para além de RR e do 

Advogado Ângelo Santos e outros (Luís, Mafalda e HHH) na reunião da CC e da DEA 

em 24 de Setembro de 2005, que foi sábado, em que foi reconhecido por BB o crédito 

de NNN e teve lugar a cedência de acções firmada em 25 seguinte, estando presentes de 
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acordo com o documento então firmado - “Dação em cumprimento” - BB, NNN e o 

advogado Ângelo Santos (cfr. Apenso 31 F, fls. 119, 120 e 287/9), sendo a acta de 24, 

sábado, assinada em 26, segunda feira. 

    Estando o então Ministro da Educação e Cultura de ... presente em Lisboa, pelo 

menos nesse fim de semana, é muito provável que o almoço no Ritz tivesse tido lugar 

por esses dias e a presença ou “colagem” (para citar a expressão de BB) de RR no 

almoço poderá explicar-se simplesmente pelo que aconteceu na reunião de 24 de 

Setembro, com a assunção de dívida por parte de BB face a NNN e a sua, de BB, 

“repescagem” para continuar a colaborar com os ...nos na Universidade.  

    De resto, não há notícia nos autos de que o Ministro da Educação e Cultura de ... 

tenha estado de novo em Lisboa, uma ou duas semanas antes do fim de semana de 29 e 

30 de Outubro de 2005, ou seja, na segunda ou terceira semana de Outubro de 2005. 

    A recorrente na sessão de 29 de Maio de 2012 situa o almoço em Outubro – 

segmento [0:52:41] –, mas para tal acontecer era necessário ocorrer uma de duas 

situações: que estando o Ministro em Lisboa em 26 de Setembro, aqui tivesse 

permanecido até meados ou até à terceira semana de Outubro (de modo a que a reunião 

do casal ocorresse uma ou duas semanas depois, como aventado foi), ou que tivesse 

voltado de novo a Lisboa, do que, como se disse, não há notícia.  

    Na sessão da tarde de 29 de Maio de 2012, tendo sido perguntado pelo ilustre 

Mandatário à arguida (minuto 23:50 do segmento [27:04]), quanto tempo se manteve 

por cá o Ministro, se se lembrava, respondeu “Não faço ideia, mas terá sido por poucos 

dias”. 

    Por outro lado, a dívida a NNN reconhecida em 24 de Setembro, vencia-se em 31 de 

Outubro de 2005. 

    Por último – last but not least – atentemos nas declarações prestadas pela recorrente 

em audiência de julgamento. 

    Certo é que referiu o último fim de semana de Outubro, por duas ou três vezes, em 

consonância com o alegado na contestação entregue em 10 de Janeiro de 2011. 

     Acontece que na sessão do dia 26 de Janeiro de 2011, no segundo segmento da 

manhã [11:45:28 – 12:16:57], o qual se prolongou por 31 minutos e 28 segundos, a 

arguida pronuncia-se sobre o re...tado das suas análises de documentação fornecida por 

BB relativa a vários “investidores”, como RRR, SSS, OO, Natália, OOO, MM, o 
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“Júnior”, alcunha por que era conhecido III, irmão de RR, dizendo serem credores de 

BB, com excepção de MM, Natália e RR, afirmando em relação a este ser o mais bem 

fornecido de garantias, referindo ser detentor de duas declarações de dívida, ambas de 

Julho de 2005 e que foram juntas como documento 4, aquando do seu interrogatório e 

de dois cheques de 2 milhões, cada e ainda um outro de 500 mil euros, referenciando 

ainda a cessão de créditos aos ...nos, afirmando a dado passo que o RR se pretendia 

fazer pagar por todo o património do BB, quer pelas acções … e na passagem do minuto 

23:07 afirma: “Isto foi o que o BB me foi transmitindo ao longo do… do… do mês de 

Outubro e eu percebo nesta altura a gravidade da situação”. 

    Ora, perante um contexto discursivo sequencial, sem sobressaltos, lógico, 

concordante e coerente, em que a recorrente vem falando de investidores e dos re...tados 

do exame a que procedeu aos papéis fornecidos pelo marido na maratona do fim de 

semana grande, em que a repetição do “do, do, do”, não se apresenta como congruente 

no contexto, não parece curial pensar-se que terá dito algo que não queria, 

correspondente a algo de impensado, inopinado, leviano, não estruturado, até porque 

imediatamente a seguir referiu “e percebo nesta altura a gravidade da situação”.  

    O compasso de espera significa necessariamente reflexão.  

    E como bem referiu a recorrente na sessão de 29 de Maio de 2012, segmento [27:04], 

não é “uma tontinha nem loura”.    

    Conjugados todos estes elementos é de concluir pela justeza da afirmação do 

Colectivo em situar o “fecho” em ... nos princípios de Outubro, não obviamente no fim 

de semana de 7 a 10, porque dia 10 foi segunda feira e o fim de semana seria de apenas 

dois dias, normalíssimo, longe de merecer a qualificação de “grande”, pelo que o que 

faz sentido é situar a matrimonial conversa de 5 a 9 de Outubro de 2005. 

    E assim sendo, pode antecipar-se desde já não merecer acolhimento o que a respeito 

do tema pretende a recorrente ver consignado na conclusão 78.ª no segmento em que 

reporta esta fixação temporal - fls. 11037. 

    Com esta situação temporal melhor se compreendem os pedidos feitos por BB no 

sentido de não apresentação a pagamento dos cheques que se venciam em 15 de 

Outubro de 2005, e sua substituição por outros datados de 15 de Dezembro de 2005, e 

mais tarde a comunicação de extravio, conforme FP 776, 802, 824, 836, 875 e 884. 

    Pelo exposto, conclui-se não se verificar erro notório na apreciação da prova, como 
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entende a Exma. Procuradora-Geral Adjunta, desatendendo-se a pretendida localização 

no tempo do fim de semana em causa. 

     

     Na conclusão 76.ª refere a recorrente os artigos 40º a 43º da contestação, que não 

obtiveram resposta, porque o acórdão recorrido os classificou como “considerandos 

conclusivos e versam matéria de direito”. 

     Defende a recorrente que o artigo 40º onde se alegava “A arguida, em face disto, concluiu 

que se tratava de contratos de mútuo (empréstimos) nulos por falta de forma, porque não tinham sido 

celebrados por escritura pública, contra o que dispõe o artigo 1143.º, em conjugação com o artigo 220.º 

do Código Civil” contém matéria de facto, tratando-se de saber que conclusões tirou a 

arguida a partir dos dados que lhe foram fornecidos pelo seu então marido, o que releva 

para saber qual era o conhecimento da arguida sobre os factos. 

     A Exma. Procuradora-Geral Adjunta, no ponto 3.2, a), de fls. 11.199 a 11.201, sem 

referenciar a conclusão em causa, entende que, efectivamente, nos artigos 40 a 43 se 

mostra alegada matéria de direito, mas dado constituir um facto o ter a arguida 

concluído que se tratavam de contratos de mútuo, deveria o Tribunal da Relação sobre 

ele ter-se pronunciado, dando, ou não, por provado que a arguida entendera que se 

tratavam de contratos de mútuo, assistindo em parte razão à recorrente, terminando a 

defender que “deverá julgar-se provado ter então a recorrente concluído estar em causa 

contratos de mútuo”. 

     Apreciando.      

     A alegação segue-se ao referido nos artigos 37 a 39 da contestação, onde a recorrente 

diz que BB revelou-lhe que RR fizera entrar no esquema de empréstimos usurários 

outras pessoas, tendo exigido analisar a documentação, tendo analisado os papéis 

referentes a aplicações, re...tando que todas as entregas feitas a BB tinham sido de 

valores superiores a Eur 2.000.000,00 (depois, em 24 de Janeiro de 2011, emendado 

para Eur 20.000,00 - fls. 4.931 do 17.º volume).  

     A arguida concluiu então estar perante mútuos nulos por falta de forma, estando-se 

perante a formulação de um juízo conclusivo, padecendo os contratos nessa qualificação 

de vício maior – nulidade – do que o que caberia a qualificação de apenas usurários –

anulabilidade – como refere no artigo 41, lembrando-se que a qualificação de 

empréstimos usurários (artigo 37 da contestação) terá sido comunicada por BB, que de 
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acordo com o relatado pela recorrente, sempre foi muito bom aluno, sendo  Professor 

Universitário, Doutorado em Direito, que naturalmente não desconhecia os preceitos 

invocados – artigos 220.º, 289.º, 292.º, 559.º-A, 1143.º e 1146.º do Código Civil – bem 

como o seu sentido e alcance.    

     Trata-se de argumentação que tende a centrar e reconduzir a questão das 

“aplicações” ao mero plano civilístico, tendo sido utilizada nas conversações com os 

“investidores” para ser devolvido apenas o capital entregue, sem qualquer remuneração, 

no que acabaram por consentir cinco deles, tendo sido integralmente cumprido em 

relação a dois, conforme FP 1134/5 e 120 da contestação, sendo o FP 1135 mais 

compreensivo por abranger a designação dos investidores que foram integralmente 

pagos (UUU e VVV). 

     E como se refere nos artigos 63 e 114 da contestação, a mesma estratégia foi seguida 

com a instauração de acções, como na PCNE 6438/05.0TVLSB (FP 1130/1) e acções 

ordinárias n.º 330/06.8TVLSB e n.º 512/06.2TVLSB (FP 1137).  

     Note-se que por caminhos diversos a semelhante conclusão – afastamento dos 

acessórios/rentabilidade de capital – chegou o Colectivo do Tribunal da Relação, que 

afrontando a crítica colocada à acusação (artigos 735 e ss.) no artigo 47 da contestação, 

considerando a inexistência das aplicações financeiras, no plano criminal, entendeu não 

serem devidas as prometidas rentabilidades, por tais rendimentos não terem carácter de 

juros de investimentos, como consta do ponto 99 da motivação, pág. 2613, na quarta 

observação, a págs. 2617/8 e no § 3.º da pág. 2761. 

     Conclui-se assim que o artigo 40 da contestação encerra um juízo conclusivo 

sequente a análise de documentação e subsunção jurídica dos dados observados, não 

merecendo crítica a opção do acórdão recorrido.  

     Pode dizer-se que é um facto alguém chegar a determinada conclusão, mas a verdade 

é que não estamos perante um sucesso, um evento, um acontecimento da vida real, uma 

acção humana, conduta, comportamento, antes perante o re...tado de análise de 

documentos e elaboração intelectual sobre os mesmos, que procura ancorar determinada 

interpretação e qualificação jurídica favorável à tese que se congemina, seja em autoria 

singular, seja partilhada. 

     Sobre esta mesma matéria a recorrente “reincide” no segmento B)1, conclusão 121.ª, 

ponto n.º 26, remetendo-se, com o objectivo de evitar escusadas repetições, para o que 
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se diz na abordagem a tal conclusão sobre a matéria. 

       

     Na conclusão 77.ª insurge-se a recorrente contra o facto de no acórdão recorrido não 

ter sido dada qualquer resposta de provado ou não provado aos artigos 52º a 54º da 

contestação, por se entender conterem considerandos conclusivos (O ponto é retomado 

na conclusão 90.ª). 

     Mas mal, diz a recorrente, “já que se trata dos factos que a arguida apurou e que permitiam 

distinguir quem era efectivamente credor de BB e quem não o era. Só com estes factos se pode 

compreender e enquadrar a actuação posterior da arguida, designadamente no sentido de chegar a acordo 

com aqueles que eram efectivamente credores de BB e de proceder aos pagamentos devidos, no âmbito 

desses acordos, acordos e pagamentos esses que estão dados como provados. O acórdão recorrido devia 

ter dado resposta à matéria contida nestes artigos, porque se trata efectivamente de matéria de facto”. 

     A Exma. Procuradora-Geral Adjunta, no parecer emitido, de fls. 11.201 a 11.203, 

igualmente sem referenciar a conclusão em causa, agora no ponto 3.2. b), entende 

assistir razão à recorrente, afirmando que o que teria sido razoável era o acórdão do 

Tribunal da Relação também dar por provado o alegado em tais artigos, e indo mais à 

frente do que a própria recorrente alegara, ultrapassando-a, pois, a nível 

argumentativo, imputa ao acórdão recorrido nulidade por falta de pronúncia, nos 

termos do artigo 379.º, n.º 1, alínea c), do CPP, por ter feito uma errada qualificação da 

matéria de facto alegada, entendendo serem considerandos conclusivos. 

  

     Analisando. 

 

     Após referir a análise de documentação (as “aplicações” com cópias a fls. 4322 e 

seguintes do 15.º volume) e ter concluído pela nulidade dos mútuos decorrente da falta 

de escritura pública, diz a recorrente no artigo 52 da contestação que “fez as contas ao 

que tinha sido entregue pelos «investidores» a BB e ao que este lhes tinha pago, e 

chegou à conclusão, que “nuns casos BB era devedor e noutros já não”, e depois de no 

artigo 53, referir ter feito os cálculos contando com a aplicação ao capital da taxa de 

juro legal (juros civis) “para ter uma ideia do que seria devido ainda que fossem pagos 

tais juros” (o que não se compreende facilmente, atento o argumento de nulidade dos 

mútuos e a consequência jurídica desta traduzida na mera restituição do capital, não 
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sendo devidos juros), diz no artigo 54: “Tendo concluído o seguinte: (…)”, 

especificando os casos de RR, da irmã Natália e de MM, como tendo recebido todo o 

capital e no primeiro e último casos terem recebido ainda outras quantias e, termina, 

afirmando: “Quanto aos demais, concluiu a arguida que eram credores de BB, por não 

terem recebido ainda o valor do capital mutuado” (Sublinhados nossos). 

     Ora, nestes três artigos da contestação – 52.º a 54.º – a recorrente expunha a 

conclusão a que chegara, depois de con...tados os papéis e a qualificação jurídica que 

entendia caber ao caso, fazendo uso de critérios jurídicos próprios, detendo-se, 

exclusivamente, no campo do direito civil, expondo a sua versão e o juízo conclusivo a 

que chegara, emitindo a sua opinião, as conclusões a que chegou, o que é reflectido no 

próprio texto, com as três assinaladas referências a conclusões. 

     Por outro lado - diga-se - não se verifica qualquer omissão de pronúncia. 

     Ao responder, a págs. 2435do acórdão recorrido, “52º a 54º (Considerandos 

conclusivos)”, o Colectivo julgador do Tribunal da Relação de Lisboa está a emitir um 

juízo sobre a resposta que em seu entender merece a matéria articulada, tendo 

deliberado não estar perante factos; não se está face, obviamente, a ausência de tomada 

de posição; o Colectivo deliberou em determinado sentido, e, mais do que isso, 

expressou-o.   

     Concluindo: Não merece censura a resposta dada pelo acórdão recorrido aos artigos 

52 a 54 da contestação. 

      

     Sobre esta mesma matéria, a recorrente pronuncia-se na conclusão 90.ª e ainda no 

segmento B)1, conclusão 121.ª, pontos n.º 27, 28 e 29, a fls. 11.076, e mais tarde na 

conclusão 129.ª, remetendo-se para o que se deixa consignado na abordagem a tais 

conclusões sobre a matéria.       

 

      Na conclusão 78.ª a recorrente começa por afirmar: “Como quer que seja, mesmo sem 

resposta a estes artigos, o que da matéria de facto dada como provada re...ta, com as correcções acima 

apontadas nas conclusões 74º e 75º, em resumo, é que: (…) e de seguida, ao longo de onze 

parágrafos, descreve o que em seu entender se deve ter como re...tante da matéria de 

facto provada.  

     Mas, bem vistas as coisas, o que a recorrente faz é transpor para a conclusão o que 
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foi já dado por provado, retirando e acrescentando o que em seu entender deveria ter 

sido dado por provado, e daí a referência a correcções. 

     Anotando-se que o negrito não consta dos FP, essa repetição dos factos provados 

explica-se assim: 

 - Em Setembro de 2005, um grupo de ...nos, ligados à constituição da Universidade Independente em ... 

em parceria com a de Lisboa tomou o controlo da Universidade Independente em Lisboa, o que gerou 

enorme perturbação do marido da arguida tendo a arguida procurado perceber a sua causa – conforme 

referido nos artigos 1114º e 1127º da acusação – Corresponde a transcrição do que foi dado por 

provado em resposta aos artigos 30 e 31 da contestação (pág. 2433). 

- A arguida teve então conhecimento que aqueles ...nos se arrogavam credores perante BB de cerca de 5 

(cinco) milhões de euros, e que se queriam fazer pagar pela participação social que este tinha na CC e 

pelos seus bens imóveis. – Corresponde a transcrição do que foi dado por provado em 

resposta ao artigo 32 da contestação (pág. 2433). 

- A arguida tomou também conhecimento que estes créditos invocados pelos ...nos lhes haviam sido 

cedidos por RR. – Corresponde a transcrição do que foi dado por provado em resposta ao 

artigo 33 da contestação (pág. 2433). 

- A arguida tomou também conhecimento que RR ao longo de vários anos entregara dinheiro a BB, 

que este remunerava. – Corresponde a transcrição do que foi dado por provado em 

resposta ao artigo 34 da contestação (pág. 2434), com a diferença de ter retirado a seguir 

a Carvalho a expressão “era credor de BB e que”, pretensão expressa na conclusão 74.º. 

- A arguida tomou ainda conhecimento (no fim-de-semana do final de Outubro e início de Novembro – 

mais concretamente de 29 de Outubro a 1 de Novembro de 2005) de que também outras pessoas 

familiares e conhecidos de RR entregavam dinheiro a BB que este remunerava. – Corresponde a 

transcrição do que foi dado por provado em resposta ao artigo 37 da contestação (pág. 

2434), com a diferença de ter acrescentado o que está entre parêntesis, que não consta 

do FP, tratando-se da situação temporal da reunião conjugal, pretensão expressa na 

conclusão 75.ª e que não obteve acolhimento. (É usada a mesma formulação nas 

conclusões 83.ª e 102.ª, como melhor se verá ao diante). 

- A arguida analisou com BB documentação que referia as entregas de dinheiro a BB e as 

remunerações por este efectuadas e as respectivas datas. – Corresponde a transcrição do que 

foi dado por provado em resposta ao artigo 38 da contestação (pág. 2434). 

- Da análise desses papéis, referentes a Aplicações re...tava que todas as entregas feitas a BB tinham 
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sido de valores superiores a 20.000 euros. – Corresponde a transcrição do que foi dado por 

provado em resposta ao artigo 39 da contestação (pág. 2434). 

- Estes papéis são os que vêm referidos no artigo 750º dos factos provados (juntos a fls. 4322 e ss. 

destes autos), folhas elaboradas entre 1997 e 2004 por BB e RR, que denominaram de “Aplicações”, 

nas quais descreviam o montante do capital entregue “por investidor”, a data de início e fim da 

aplicação e os valores a pagar, ou seja, o valor correspondente ao “capital investido” e outros 

valores correspondentes às prometidas rentabilidades re...tantes da referida aplicação. – 

Corresponde a transcrição do FP 750, pág. 2104/5, sendo certo que as fotocópias dos 

papéis se encontram juntos de fls. 4.323 a 4.370 do 15.º volume. 

- A arguida teve ainda conhecimento de que BB havia entregue às pessoas de quem recebera 

dinheiro, a título de Aplicações Private, e com promessa de remuneração, cheques por si emitidos e 

documento formalizador da “aplicação”, nos termos já descritos supra nos factos provados. – 

Corresponde a transcrição do que foi dado por provado em resposta ao artigo 55 da 

contestação, com utilização do itálico em supra que não está no FP (pág. 2434). 

- A arguida sabia ainda que RR detinha cheques e declarações de dívida emitidos por BB, os quais 

seriam, como foram, usados em acções executivas, podendo por esta forma alcançar o património 

do casal, constituído pela arguida e BB. – Corresponde a transcrição do que foi dado por 

provado em resposta aos artigos 64 e 65 da contestação, pág. 2436. 

- A arguida não teve participação nas aplicações Private. – Corresponde a transcrição do que 

foi dado por provado em resposta ao artigo 58 da contestação, pág. 2435. 

     Como já se referiu supra, é entendimento uniforme deste Supremo Tribunal que são 

irrelevantes as considerações feitas pelos recorrentes ao pretenderem que seja dado por 

provado o que em seu entendimento re...tou do julgamento, pretendendo sobrepor-se ao 

juízo do Colectivo julgador.  

 

     Na conclusão 79.ª a recorrente volta aos documentos por si analisados com BB e a 

enunciar um definitivo dixit, dizendo que “são as folhas intituladas «aplicações», referidas no 

artigo 750º, que são, como re...ta desse artigo, elaboradas por RR e BB com dados sobre os montantes das 

entregas e os montantes dos valores a pagar, bem como as respectivas datas. E só isto. 

       O título «Aplicações» não está acompanhado de qualquer outra referência que permita perceber em 

que consistiam tais aplicações. 

       A arguida fez a única leitura que é possível fazer desses documentos – referências a montantes 

entregues e a pagar e as correspondentes datas”. (Os negritos são do texto. O sublinhado é nosso). 
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     Trata-se de argumento anódino, porque insusceptível de ancorar modificação de 

matéria de facto, que é o que está em causa neste segmento, mas deve ser visto noutra 

perspectiva se encadeado com as conclusões seguintes, onde mais do que pretender-se 

alteração de matéria de facto, se pretende deixar vincado alegado desconhecimento da 

recorrente da natureza das operações realizadas pelo então marido e RR. 

 

      Na conclusão 80.ª a recorrente diz ter analisado “também os documentos formalizadores 

das aplicações, ou seja, as declarações a que se faz referência no artigo 752º dos factos provados, nas 

quais RR ou BB declaravam o valor recebido e identificavam os cheques que emitiam para pagamento do 

capital e da rentabilidade prometida. 

       Tal como analisou cópias de alguns dos cheques, pré-datados, que tinham sido entregues por BB 

na data em que tinha emitido a declaração e recebido a quantia aí referida (como re...ta dos artigos 753º e 

754º dos factos provados). 

       Em nenhuma dessas declarações analisadas pela arguida se faz referência a qualquer aplicação 

financeira, operação Monique, aplicação private, ou o que quer que seja. Em nenhuma dessas 

declarações se refere o Banco ..., a Societè Financière ..., ou o private banking do ... ou qualquer 

outro banco. Em nenhum documento se refere que as quantias entregues serão objecto de 

aplicações financeiras, designadamente no ..., ou em qualquer outra instituição, por BB”. 

      Em nenhum facto dado por provado se contém a afirmação de que as declarações 

contivessem referência expressa ao Banco e/ou sociedade financeira mencionados.  

      O exposto nesta conclusão não visa modificação da matéria de facto, mas antes 

deixar expresso, na linha da conclusão anterior, que a recorrente não sabia de qualquer 

negócio que extravasasse o mero empréstimo de dinheiro. 

      A referência às citadas entidades bancárias ou operação Monique não constava, quer 

da aplicação, quer da declaração e menos ainda de cheques pré-datados, tratando-se de 

expressões verbalizadas para convencimento de “investidores”, como re...ta do FP 737. 

      No entanto, é possível descortinar uma contradição no que respeita à referência a 

aplicação private, pois diz a recorrente que “Em nenhuma dessas declarações analisadas 

pela arguida se faz referência a qualquer aplicação financeira (…), aplicação private 

(…). 

      Porém, na conclusão 78.ª, nono parágrafo, a fls. 11.038, diz a recorrente que o que 

re...ta da matéria de facto dada como provada é (para além do mais) que:  

- A arguida teve ainda conhecimento de que BB havia entregue às pessoas de quem 
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recebera dinheiro, a título de Aplicações Private, e com promessa de remuneração, 

cheques por si emitidos e documento formalizador da “aplicação” – correspondendo a 

afirmação ao FP que proveio da resposta ao artigo 55 da contestação. 

      E o mais natural é que a recorrente tivesse tomado conhecimento da expressão, pois 

que tendo analisado os documentos, conforme conclusões 78.ª e 79.ª, fez incidir a sua 

análise sobre os documentos juntos a fls. 4322 e seguintes do 15.º volume, por aí se 

vendo que havia “Aplicações” e “Declaração”, como as de fls. 4323, 4324, 4328, 4329, 

4331, 4332, 4333, 4342, 4345, 4346, 4347, 4355, 4359, 4360, 4361, 4365, 4369 e 

respectivos versos, mas também e em maior número, quase o dobro, “Aplicações 

Private” e “Declaração Private”, como as de fls. 4325, 4326, 4327, 4330, 4334, 4335, 

4336, 4337, 4338, 4339, 4340, 4341, 4343, 4344, 4348, 4349, 4350, 4351, 4352, 4353, 

4354, 4355-A, 4356, 4357, 4358, 4362, 4363, 4364, 4366, 4367, 4368 e 4370 e 

respectivos versos, para além de outras referências como 1.º Round, 2.º Round, 1.º a 

4.º Round (vg. fls. 4323/4/5/6/7/8/9) e Último Round. 

      No depoimento prestado por N...M...G...de F...M...S..., em 14 de Março de 2012, 

gravado no segmento [1:27:17], ia transcorrida cerca de uma hora, quando respondia a 

questões formuladas pelo Ilustre Advogado da recorrente, a testemunha disse ser a 

recorrente especialista em con...tar documentos.     

      Sendo certo não haver referência expressa a operação Monique, ao Banco ..., à 

Societé Financière ..., ou o private banking do ..., teremos de convir que não é usual 

denominar os vulgares empréstimos como “aplicações private” ou o título formalizador 

como “declaração private”, nem estarem presentes as designações de “round”, nem 

quem empresta é tido por “investidor”, nem o dinheiro emprestado como “capital 

investido”, nem a retribuição como “prometidas rentabilidades re...tantes da referida 

aplicação”, expressões que a recorrente aceita na conclusão 78.ª, oitavo parágrafo. 

     A mera designação “aplicação” ou “aplicação private” desde logo concita – e 

segundo nos parece deveria concitar por parte da recorrente – a questão de saber a que 

propósito, estando-se face a contratos de mútuo não titulados pela forma legal, se 

invocam tais expressões, pois “aplicação” será aplicação de quê, como, onde, durante 

quanto tempo, com que objectivos, com remuneração ou não e “private”, porquê? 

     E desde quando nos vulgares mútuos à portuguesa se utiliza a expressão “round”, 

sabido que no comércio bancário se utiliza o termo tranche? 
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     A propósito de aplicações, vejamos o que referiu a testemunha Albertina Pedroso, 

colega da recorrente nos Juízos Cíveis do Tribunal Judicial de Vila Franca de Xira, 

entre Setembro de 1996 e 1999, no depoimento prestado na manhã do dia 14 de Março 

de 2012, no segmento [19:33]. 

     Pelo minuto 14:21, relata um episódio ocorrido de uma das vezes em que foram 

fazer compras numa loja do Centro Comercial fronteiro ao Tribunal, dizendo: «Um dia 

apresentou o cartão de crédito e a senhora disse: “Sr.ª Dr.ª, dá recusado” e ela ficou 

envergonhadíssima e disse “isto com o BB é impressionante, anda sempre a fazer umas 

aplicações, tira o dinheiro da conta e não me diz nada; não fazia ideia de que não tinha 

dinheiro na conta e assim já não pude efectuar o pagamento”». 

   

     Na conclusão 81.ª, a recorrente relata ter analisado seis declarações de dívida, 

emitidas por BB a favor de RR (três), de MM (duas) e de OOO, referindo ter aquele 

recebido várias verbas por empréstimo, mas não extraindo qualquer argumento ou 

consequência do que expõe, o que vem a ser feito na conclusão seguinte, servindo, pois, 

a presente como uma espécie de antecâmara explicativa. 

 

      Na conclusão 82.ª, alega a recorrente decorrer do exposto que “RR (e não Cardoso), 

MM e OOO tinham na sua posse não apenas as declarações referidas no artigo 752º, entregues aos demais 

investidores, mas declarações de dívida, em que BB reconhecia ter recebido deles diversas quantias, 

a título de empréstimo, mais dizendo que subscrevia tais declarações em nome da ora arguida, com 

quem então era casado”. 

     Acentua a recorrente que “Também nestas declarações de dívida não existe qualquer 

referência a «aplicações financeiras», no ... ou em qualquer outro banco”. 

     Nada a acrescentar ao que se disse em relação à conclusão 80.ª, uma vez que as 

declarações de dívida estão associadas às aplicações e declarações private, ou seja, não 

podem ser vistas como documentos dispositivos isolados, sem qualquer ligação com 

aquelas, sendo certo que a recorrente ficou a saber que o então marido invocara, mal, o 

“expresso consentimento do seu cônjuge” nas declarações de 5 (duas) e 18 de Julho e de 

22 de Julho de 2005, e muito naturalmente, sabedora do indevido comportamento de 

BB, dentro de um quadro de perfeita normalidade, do que é comum e expectável, não 

terá deixado de instar o então seu esposo sobre tão despropositada invocação, até pelas 
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consequências que daí poderiam advir para o seu património, situação de que se faz eco 

com insistência. 

  

     Na conclusão 83.ª, a recorrente volta a insistir na afirmação de que se provou que 

“não tinha tido qualquer participação no âmbito das aplicações, e que só no final de Outubro e 

início de Novembro tomou conhecimento que BB recebia dinheiros de RR e de outras pessoas, 

familiares e conhecidos deste”. 

     Sendo certo ter ficado provada a primeira afirmação, no sentido de a recorrente não 

ter tido qualquer participação ao nível das aplicações, conforme resposta ao artigo 58 da 

contestação e já redito na conclusão 78.ª, in fine, já a segunda, no que toca ao momento 

temporal referido, merece reparo, pretendendo a recorrente, de forma incorrecta, 

repetir a afirmação como facto provado do que efectivamente não foi. 

      Aliás, já o fizera na conclusão 78.ª e, como se verá, volta a fazê-lo, de novo, na 

conclusão 102.ª. 

     Afirma que “Pela análise das declarações referidas no artigo 752º e dos cheques emitidos, 

qualquer pessoa teria entendido que estavam a ser pagos juros usurários, e foi precisamente isso 

que concluiu. 

      Analisando as declarações de dívidas emitidas por BB a favor de RR (e não Cardoso), MM e 

OOO, verifica-se que BB confessa ter recebido deles quantias a título de empréstimo. 

      Do que re...ta, logicamente, que a arguida só podia ter concluído, como efectivamente concluiu, 

que se tratava de empréstimos, ou mútuos. 

      Qualquer pessoa colocada na situação da arguida e com conhecimentos de direito não podia ter 

tirado outra conclusão” (realces do manifesto recursivo), insistindo de novo na tese dos mútuos 

nulos, por falta de forma. 

     Relativamente a estas afirmações e formulação de juízo conclusivo, renova-se o que 

se referiu na abordagem à conclusão 80.ª, a propósito das denominações utilizadas como 

“aplicações”, “aplicações private”, “declarações private”, “capital investido”, 

“investidor”, “round”, reafirmando-se que não se alcança como compaginar as mesmas 

com o regime do contrato de mútuo constante dos artigos 1142.º a 1151.º do Código 

Civil, sendo que o emprego do vocábulo “empréstimo” é feito em sentido impróprio, 

porque indelevelmente conexionado com as “aplicações”, o que não corresponde a 

qualquer figura contratual prevista no Código Civil. 
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     Na conclusão 84.ª, a recorrente parte da repetição da sua visão e interpretação da 

documentação analisada, segundo a qual, em seu entendimento, apenas teria visualizado 

situações de empréstimos - repetindo quanto a declarações de dívidas emitidas a favor 

de RR, MM e OOO o já exposto nas conclusões 81.ª, 82.ª e 83.ª - para imputar ao 

acórdão recorrido falta de apresentação de fundamentação lógica e racional para 

concluir que a mesma, “perante estes factos de que tomou conhecimento nesta altura”, 

pudesse ter tomado conhecimento dos elementos da burla que tornariam esta actividade 

de BB matéria criminal. (Realces nossos).  

     A fundamentação do Tribunal da Relação para concluir como concluiu não tem que 

se basear naquilo que a recorrente diz ser a única fonte do seu conhecimento, voltando a 

recorrente, uma vez mais, a invocar a ausência na documentação que analisou de 

referências a aplicações financeiras através do ..., a uma operação Monique, ou qualquer 

outra actividade bancária ou bolsista. 

     A recorrente pretende impor o seu ponto de vista, as conclusões a que diz ter 

chegado, em re...tado de análise de documentação, sem se ter preocupado com a razão 

de ser das referências a “investidor”, “capital investido”, “aplicação private”, 

“declaração private”, “rounds”, limitando o seu conhecimento apenas ao que analisou 

nos papéis fornecidos pelo então esposo, circunscrevendo o campo de cognição em 

termos temporais ao que viu no fim de semana grande, que como se viu na abordagem à 

conclusão 75.ª, é de situar entre 5 e 9 de Outubro de 2005. 

     O conhecimento da proveniência ilícita dos bens não se reporta à data em que o 

ilícito típico é realizado, nem tem que ser em acto seguido, pois o que interessa é existir 

aquando da prática dos actos de conversão, ocultação ou dissimulação, sendo então que 

o branqueador deve estar ciente da ilicitude da proveniência do bem a converter, ocultar 

ou dissimular e foi esta a perspectiva adoptada no acórdão recorrido. 

     A recorrente restringe o seu conhecimento à mera análise de documentos, como se 

fosse esta via a única de obtenção de informação, retirando logo uma conclusão, mas 

não colocando questões, que poderia/deveria colocar quando procedeu a análise em 

conjunto com o então marido, o qual como autor dos escritos e na qualidade de 

Professor universitário na área do Direito, sem dúvida, poderia dilucidar todas as 

dúvidas, explicando a razão porque, conhecedor do regime legal contratual do 

empréstimo e do mútuo, nos papéis enxertava os anglicismos. 
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     A recorrente concluiu tratar-se de mútuos por não ter visto nos papéis que visionou 

qualquer referência a operação Monique, a Société Financière ... ou Banco ....  

     Mais concluiu que atento o valor superior a € 20.000,00 (atenta a redacção do artigo 

1143.º do Código Civil então vigente, anterior a 2008) os mútuos seriam nulos por falta 

de escritura pública.  

     E concluiu ainda que os juros, livremente estipulados pelo marido, seriam usurários 

atentos os valores de retribuição.      

     Nesta linha lógica a recorrente não terá achado estranho a referência a expressões 

pelo menos não comuns em contratos de mútuo, como “round”, “aplicações private”, 

“declaração private”, esta uma espécie de “substituto” da escritura pública. 

     Face a estas conclusões facilmente se intui que seria de perguntar ao marido porque 

razão andava ele a celebrar mútuos nulos por falta de forma e a pagar juros usurários e 

que resposta receberia, sabido que BB é Doutorado em Direito. 

     Certamente indagaria da razão de ser do uso de tais expressões não usuais nos 

contratos de empréstimo e de mútuo e o que significariam os 1.º, 2.º, 3.º e 4.º “rounds”. 

     E se mesmo com estas denominações ainda era possível a integração do recebimento 

de capital no figurino do contrato de mútuo. 

     Na contestação apresentada em Fevereiro de 2006 na acção ordinária n.º 

330/06.8TVLSB, que a recorrente invoca nas conclusões 96.ª a 99.ª, há repetidas 

referências a aplicações financeiras, como nos artigos 4.º, 32.º, 34.º, 55.º, 58.º, 63.º, 74.º, 

82.º, 83.º, 88.º, 93.º, 95.º, 112.º, 166.º, 167.º, 175.º, 180.º, 184.º, 185.º, 194.º e 198.º, e a 

crimes - artigo 15.º - e participações crime - artigo 150.º.        

     O acórdão recorrido baseou-se em elementos outros que não apenas os documentos 

visionados pela recorrente, como o conhecimento da recorrente nos termos expostos no 

depoimento de FF que o Colectivo não teve quaisquer dúvidas em aceitar como bom, 

embora a recorrente o considere imprestável para o efeito. 

     De qualquer modo, sempre se dirá que mesmo prescindindo desse depoimento, 

alcança-se o mesmo re...tado, atendendo à globalidade dos elementos disponíveis.  

     A recorrente foi recebedora de cheques emitidos por investidores, como em Maio de 

2003, de três cheques de MM, no total de € 55.420,00 e outro, em Fevereiro de 2004, no 

valor de € 50.000,00, de João Sena (investidor ressarcido), como refere na sessão de 8 

de Fevereiro de 2011 [segmento 16:13:40-17:57:22], a partir do minuto 4:17 (depois 
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quanto a MM volta a falar sobre este, a partir do minuto 28), e muito embora à época 

em que recebeu os cheques desconhecesse a situação, mais tarde ao visualizar tais 

nomes não terá deixado de relacionar as coisas, até porque em relação ao primeiro o 

conhecia pessoalmente, tendo estado “presentes em três ocasiões sociais, em festas que 

o RR organizava por ocasião dos anos de sua mulher”, como afirmou a partir do 

referido minuto 4:17 na aludida sessão de 8 de Fevereiro de 2011 [segmento 16:13:40-

17:57:22], tendo trocado “palavras com ele e a mulher dele, que aliás, era uma pessoa 

simpática”, tendo afirmado “tenho conhecimento desses cheques”, e repetindo em 

relação a MM “sei quem é”, ao minuto 5:13 e de novo “ sei quem é”, ao minuto 5:18.    

     Mais tarde, ao minuto 28, esclarece que a primeira das festas de anos em que esteve 

presente teve lugar em 2001. 

     À data, explicou, BB ter-lhe-á dito que o dinheiro de MM correspondia a pagamento 

de preço de um Jaguar, que dois meses antes o marido adquirira, pretendendo que a 

recorrente o utilizasse, o que recusou.  

    O Presidente do Colectivo perguntou à arguida se quando elaborou os papéis com 

notas em folhas do Tribunal de Vila Franca de Xira não lhe veio à memória o depósito 

dos cheques de MM, se não se lembrou que tivera cheques dele na sua conta.   

    Anota-se que, diversamente do habitual, em que a resposta era sempre pronta e 

rápida, aqui a recorrente demorou algum tempo a responder, nitidamente fez um 

compasso de espera (é notória a ausência da habitual rapidez), pois a pergunta acaba ao 

minuto 38:35 e tendo o Presidente insistido pelo minuto 38:46, a resposta só veio ao 

minuto 39:24, dizendo não ter feito qualquer associação a isto. 

    Segundo a arguida, como já se referiu, quando recebeu os cheques, BB disse-lhe que 

tinha vendido o Jaguar a MM, no que acreditou. 

   Por isso, o Presidente do Colectivo perguntou se quando elaborou os papéis não 

pensou que, afinal, o dinheiro não tinha provindo da venda do carro, sendo a resposta 

negativa.   

 

    Na conclusão 85.ª, a recorrente critica a fundamentação da convicção nos pontos 93 e 

95, a propósito da qualificação da conduta de BB como sendo uma “Dona Branca”, 

invocando a fragilidade das justificações apresentadas pelo acórdão recorrido.  

   BB está acusado no processo principal da prática em co-autoria com RR de um crime 
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de actividade ilícita de recepção de depósitos e outros fundos reembolsáveis, p. p. pelo 

artigo 200.º do Decreto-Lei n.º 298/1992, de 31 de Dezembro (Regime Geral das 

Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras), na versão primitiva, já que o diploma 

foi alterado pela Lei n.º 28/2009, de 19 de Junho – cfr. pág. 2740 verso do 12.º volume.  

    Procurando distanciar BB de uma D. Branca, diz que “BB não se dedicou nem a 

conceder empréstimos nem a receber depósitos numa actividade similar às instituições 

de crédito”, o que está correcto, pois o artigo 1651 da acusação obteve resposta 

negativa, como se vê da pág. 2483 do acórdão recorrido e fls. 10.006 dos autos, do qual 

consta “Não provado que BB e RR ao receberem as quantias monetárias vindas de 

referir dos investidores para utilização por conta própria exercessem dessa forma uma 

actividade, exclusiva das instituições de crédito (o que re...ta da natureza ilícita das 

prometidas aplicações que não existiam – conforme resposta ao art. 742º).”  

    Em causa a utilização das expressões “Dona Branca” e “agiotagem”, esta empregue 

pela recorrente, apresentando a sua interpretação do que referiu a irmã JJ, apresentando 

o marido como vítima, pois tinha recebido empréstimos e que estava a ser vítima de 

usura num esquema de agiotagem montado e dirigido por RR.    

    No ponto 155.A da fundamentação da convicção, que a recorrente igualmente 

convoca, é dito mais do que a recorrente extrai como tendo sido afirmado pela irmã, 

pois a arguida não lhe falou apenas num «esquema de agiotagem», antes referindo o 

pedido de abertura de conta juntamente com a revelação de “factos perturbadores, como 

negócios escuros (“esquemas de agiotagem”)», dívidas, perda de créditos sobre a 

universidade, os quais tinham sido transmitidos aos ...nos. 

    Con...tando o Dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea da Academia das 

Ciências e da Fundação Calouste Gulbenkian, Editorial Verbo, 2001, I volume, pág. 

123, vê-se que “Agiotagem” é definida como “Empréstimo de dinheiro a troco de juros 

exorbitantes”, mas também “Prática de especulação com o dinheiro de fundos, valor de 

títulos, de forma a obter lucros considerados excessivos ou ilegítimos”, “actividade de 

agiota”, “usura”. (Sobre esta figura e evolução desde os escolásticos até hoje, veja-se Polis, 

Enciclopédia Verbo da Sociedade e do Estado, 5.º volume, págs. 1459/1462). 

    Quando a recorrente refere juros usurários não tem em vista a usura, tipo legal de 

crime previsto como crime contra o património em geral - Capítulo III, do Título II - 

Dos crimes contra o património - no artigo 226.º do Código Penal (relacionada com os 
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negócios usurários e usura criminal previstos nos artigos 282.º a 284.º do Código Civil), 

bastando para arredar integração a ausência de decrepitude económica suposta no 

preceito por banda de quem recebe o empréstimo, não estando em causa exploração de 

situação de necessidade, anomalia psíquica, incapacidade, inépcia, inexperiência ou 

fraqueza de carácter do devedor, ou relação de dependência emocional, seja hierárquica, 

económica ou de trabalho.     

     BB não foi obviamente vítima de usura, recebendo dinheiros e despendendo-os num 

estilo de vida acima das reais possibilidades. 

     A recorrente não coloca em crise as afirmações relacionadas com D. Branca 

igualmente constantes da fundamentação, como no ponto 155.B, exactamente a seguir 

ao invocado 155.A, na pág. 2684, onde consta: «Ainda segundo JJ, a arguida sabia que 

BB já tinha falsificado a assinatura dela uma vez, e já não podia confiar nele porque 

“BB tinha uma Dona Branca”», sendo certo que já no ponto 150, págs. 2678/9, constava 

o seguinte: “A própria arguida quando foi pedir à irmã para abrir a conta bancária e 

contou da falsificação da procuração por BB também lhe disse que este tinha uma Dona 

Branca, pois JJ utiliza esta mesma expressão como causa de perda de confiança no 

cunhado (vide declarações de JJ Pinto de Magalhães na sessão de 1 de Junho de 2011)”, 

sendo certo que, como se verá quando abordarmos a conclusão 87.ª, a recorrente 

convoca o último parágrafo do ponto 150 (pág. 2679), mas omitindo a parte final onde 

se refere que a irmã utilizou a expressão Dona Branca. 

     Dona Branca não é apenas figura romanceada protagonista de telenovela nacional. 

      Maria Branca dos Santos foi julgada no processo de querela, com intervenção do 

Júri, n.º 41.408, do 3.º Juízo Criminal de Lisboa conjuntamente com outros 66 

indivíduos, sendo 23 absolvidos e condenados 44, pela autoria de um crime de burla 

qualificada, p. e p. pelos artigos 313.º e 314.º, alínea c), do Código Penal, dos quais 23 

com prisão efectiva, sendo três deles com pena de 8 anos de prisão, e os restantes 21 

com penas de prisão suspensas, tendo a arguida Maria Branca dos Santos sido 

condenada, pela autoria de um crime de burla qualificada, p. e p. pelos artigos 313.º e 

314,º, alíneas a), b) e c), do Código Penal, na pena de 8 anos de prisão, e de um crime 

de emissão de cheque sem provisão, p. p. pelos artigos 23.º e 24.º, alínea c), do Decreto 

n.º 13004, de 12-01-1927, na pena de 6 anos de prisão, e em cúmulo jurídico, na pena 

única de 10 anos de prisão, com perdão de 18 meses, não tendo interposto recurso, mas 
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o Ministério Público interpôs recurso obrigatório, defendendo a manutenção da pena, 

tendo os arguidos actuado com o engodo de juros elevados, sabendo que chegaria o 

momento de não poderem restituir as quantias recebidas, como aconteceu.  

     Por acórdão do STJ de 19 de Dezembro de 1990, foi mantida a condenação de Maria 

Branca dos Santos e alterada a espécie de pena em relação a outros seis réus, que viram 

suspensa a execução das penas de prisão impostas. 

     No caso presente os crimes de emissão de cheque sem provisão, para além do caso 

especial da compra do BMW, depois vendido no Restelo, que não se enquadra neste 

âmbito, não aconteceram devido ao estratagema de declaração de extravio dos cheques.  

 

     Na conclusão 86.ª, a recorrente, focando de novo a fundamentação da convicção, 

aceita ter tomado conhecimento da falsificação da sua assinatura numa livrança na posse 

da ... (o que é referido no ponto 141, a págs. 2666/7, e onde igualmente se diz que a 

recorrente ficou a saber da existência de uma dívida de um milhão de euros à ... de 

Sintra) e ainda da existência de uma ou mais procurações com a sua assinatura 

falsificada (pontos 147, 147-A, 147-B, 148 e 153), a págs. 2675/6/7 e 2681/2, 

reportando o conhecimento apenas das falsificações, e não através daí, de burla.  

     Lidos com atenção os pontos indicados pela recorrente, verifica-se que aí se afirma 

que a recorrente face ao conhecimento das falsificações ficou com ideia diferente 

passando do plano do direito societário ao criminal, mas nestes textos nada se infere 

quanto a burla, nem nenhuma extrapolação se faz a partir das falsificações para lá 

chegar, ou seja, a recorrente argumenta imputando aos textos citados o que neles se não 

contém. 

     Aí se refere apenas que com as falsificações, o caso mudava de figura, deixando de 

ser do âmbito do direito societário, para entrar, aberta e declaradamente, no âmbito do 

direito criminal, ficando a recorrente a saber que a procuração tinha servido para todos 

os actos em que o consentimento do cônjuge era necessário e que todos os bens pessoais 

de BB obtidos antes do casamento se encontravam onerados e que OOO tinha em mãos 

uma declaração de aquisição provisória da casa de ... (pontos 148 e 153). 

 

     Na conclusão 87.ª, a recorrente invoca de novo a fundamentação da convicção, 

agora a parte final do ponto 150, onde é afirmado que “a arguida - até porque tem os 
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conhecimentos da função de juiz de direito - não se podia deixar de aperceber da natureza 

criminal da obtenção de entregas de dinheiro com um pretextuado destino em inexistentes 

operações de bolsa/acções”. 

     A citação do ponto, como já anotámos ao abordar a conclusão 85.ª, está incompleta e 

para melhor compreensão do que lá é dito nada melhor que contextualizá-la e assim, 

imediatamente a seguir ao transcrito, consta ainda o seguinte “ – que a própria arguida 

sabia ser uma Dona Branca – na expressão utilizada pela irmã, a quem pediu a abertura de uma 

conta bancária para dissimular património”.    

    Alega a recorrente não estar provado por qualquer meio de prova - de resto não 

invocado - que sou...se que as entregas em dinheiro tivessem «um pretextuado destino 

em inexistentes operações de bolsa/acções». 

    E conclui “Ou seja, o acórdão recorrido afirma que a arguida sabia que essas entregas 

em dinheiro se destinavam a operações em bolsa/acções quando nenhum facto provado 

nem nenhum meio de prova, nem sequer indiciário, fundamentam essa conclusão”. 

    Ora, o que o acórdão afirma é coisa diversa, isto é, afirma que a recorrente sabia que 

as entregas em dinheiro não se destinavam a operações em bolsa ou aplicação em 

acções, sendo frequentes os passos em que refere as inexistentes aplicações financeiras, 

de que é exemplo redondo o que consta do ponto 99 para desconsiderar a aplicação de 

juros (pág. 2613) e, i. a., o constante dos §§ 2, 3, 4 e 5 do ponto 150, na pág. 2678. 

    O que diz o acórdão recorrido é que as entregas eram obtidas com o pretexto de que 

seriam lançadas naquelas operações, o que realmente não acontecia, o que constitui 

afirmação não coincidente com a imputada. 

 

    Na conclusão 88.ª, a recorrente “conclui que só por erro notório na apreciação da prova (prova 

absolutamente inexistente) o acórdão recorrido concluiu que a arguida sabia que as entregas em dinheiro a 

BB devessem ter por destino inexistentes operações de bolsa/acções. 

    A conclusão tirada pelo acórdão recorrido não tem qualquer fundamentação válida, como re...ta da 

simples leitura da fundamentação da convicção. Afirma-se um facto sem se explicar por que meios de 

prova a verdade sobre a verificação desse facto foi alcançada”. 

    A recorrente invoca de forma indevida o vício de erro notório na apreciação da prova, 

sabido que este tem de emergir do texto da decisão impugnada, e por outro lado, a 

convocação contém uma contradição intrínseca, uma vez que se não vê como apreciar 

prova inexistente, pretendendo ao que nos parece que terá querido invocar erro de 
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julgamento, o que é diferente. 

    Antes do mais, volve-se ao que foi dito na abordagem à conclusão antecedente para 

frisar que o que consta da conclusão “o acórdão recorrido concluiu que a arguida sabia que as 

entregas em dinheiro a BB devessem ter por destino inexistentes operações de bolsa/acções” (sic) não 

corresponde exactamente ao que foi dito no acórdão, procurando “imputar-se-lhe” uma 

textura narrativa que na realidade é algo diversa.  

    Do texto e contexto do acórdão recorrido re...ta que o Colectivo julgador, 

beneficiando da obtenção de prova em registo oral e em imediação com as fontes, não 

aceitou a tese desde logo aventada pela recorrente, conforme HH - cfr. ponto 146.A, 

pág. 2674 -, de que estavam em causa mútuos, que seriam nulos por falta de forma [por 

falência de formalidade ad substantiam (artigos 220.º, 364.º, n.º 1 e 1143.º do Código 

Civil, este na redacção anterior à conferida pelo artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 116/2008, 

de 4 de Julho, entrado em vigor em 1 de Janeiro de 2009, no que toca ao valor de € 

20.000,00)], valendo-se para tanto da análise de documentos e das declarações de HH e 

JJ.  

    Não se verifica, pois, qualquer erro notório na apreciação da prova.  

 

    Na conclusão 89.ª, a recorrente insiste na tese dos mútuos nulos por falta de forma, 

apresentando os re...tados a que chegou e dizendo que “foi sem conhecer a ilicitude criminal 

destes empréstimos que a arguida resolveu actuar, tendo perante si o seguinte cenário: todas as pessoas de 

quem BB tinha recebido quantias estavam munidas de títulos executivos (cheques, declarações de dívida) 

que incorporavam capital e juros usurários. No âmbito de mútuos nulos por falta de forma e portanto sem 

que fossem devidos juros. 

     A arguida procurou determinar quem era efectivamente credor de BB, e por quanto, e quem não era 

credor, por já ter recebido o capital mutuado e eventualmente ainda outras quantias”. (…). 

    “Estes re...tados a que a arguida chegou foram por si anotados em manuscritos que constam dos autos 

e a que a fundamentação da convicção faz referência”. 

    Na conclusão verte-se a posição da recorrente, o que fez, os re...tados a que chegou 

pelas suas contas, os quais foram anotados em manuscritos juntos aos autos e a que a 

fundamentação da convicção faz referência. Versa os casos particulares de RR, MM e 

não Carvalho e NN, os quais foram já abordados neste segmento, remetendo-se para a 

abordagem à conclusão 84.ª no que respeita ao segundo.     
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    Na conclusão 90.ª a recorrente relembra que “esta matéria estava alegada nos artigos 52º, 53º 

e 54º da contestação, aos quais não foi dada qualquer resposta por se entender (salvo o devido respeito 

mal) conterem «considerandos conclusivos». (Como se viu, o tema foi abordado na conclusão 

77.ª). 

     Mas apesar de não ter dado resposta a estes factos constantes da contestação, o acórdão recorrido vai 

fazer uso deles quando, na fundamentação da convicção, faz várias referências aos manuscritos onde a 

arguida anotou estes mesmos re...tados – vejam-se designadamente os pontos 141., parte final e 142., 145. 

e 149. 

     No ponto 149. da fundamentação da convicção diz-se que com o Advogado HH combinou-se que se 

dividiriam os credores entre aqueles com quem se procuraria chegar a acordo, por se reconhecer serem 

credores, e os outros como RR e família, com os quais não haveria acordo, por se não se lhes reconhecer 

que fossem credores, com excepção de OOO. 

     E que re...tava a separação dos dois grupos de credores das contas e cálculos dos “papéis manuscritos” 

pela arguida e respectivos documentos de suporte. 

    A recorrente extrai a conclusão de que “Re...ta assim inequivocamente da fundamentação da 

convicção que a arguida pretendia pagar aos verdadeiros credores de BB o que lhes era devido”. 

   A resposta aos artigos 52º, 53º e 54º da contestação foi abordada na conclusão 77.ª, 

agora de certo modo repetida nos pontos assinalados, sendo certo que na fundamentação 

há referências aos manuscritos efectuados pela recorrente, considerados por HH como 

“muito organizados” (págs. 2673 e 2676). 

   O que o acórdão relata é que a separação de credores combinada pela recorrente e o 

advogado HH re...tou das contas e cálculos dos “papéis manuscritos” pela arguida e 

apenas isso. 

   Uma coisa é reportar a análise que a recorrente fez da documentação, as notas que 

tomou, cálculos e contas que efectuou, outra é ter por segura e incontornável a 

conclusão a que chegou e que relata nos artigos 52 e 54 da contestação. 

   A adjectivação de “verdadeiros” re...ta de conclusão da recorrente, tendo ficado 

provado que chegaram a acordo com alguns “investidores” e que destes apenas dois 

(VVV e UUU, sendo que este não figura no elenco dos investidores ofendidos/lesados) 

obtiveram pagamento integral – FP 1134 e 1135 (págs. 2256/7) e FP re...tante dos 

artigos 117 a 120 da contestação, conforme págs. 2441/2, mencionados na conclusão 

seguinte, e ainda FP re...tantes das respostas aos artigos 144 e 145 da contestação (págs. 
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2445/6/7). 

    A recorrente, tendo abordado a questão na conclusão 77.ª, volta a esta matéria no 

segmento B)1, conclusão 121.ª, pontos n.º 27, 28 e 29, e conclusão 129.ª, remetendo-se 

para o aí consignado.  

 

    Na conclusão 91.ª diz a recorrente: Estando provado – respostas aos artigos 117º a 120º da 

contestação – que HH, seguindo as instruções da arguida e BB começou a contactar os investidores, 

propondo-lhes um acordo de restituição, em prestações, das quantias entregues a BB, deduzidas das 

quantias por eles recebidas a título de remuneração, tendo sido celebrados acordos com UUU, RRR, 

SSS, VVV, e QQQ, acordos esses que foram cumpridos até ao momento em que BB foi preso 

preventivamente, e apreendidos nestes autos os créditos sobre a M.... 

    Anota-se que no que toca ao que se contém na resposta aos artigos 117 e 118 da 

contestação, é feita uma transcrição sincopada, pois que foi omitida a expressão que se 

encontra entre «BB» e «deduzidas», ou seja, «a título de “aplicações” (que não 

existiam)» - cfr. pág. 2441. 

     A recorrente não coloca qualquer questão, anotando-se que as respostas aos artigos 

117 a 120 da contestação são prática repetição do que consta dos FP 1134 e 1135. 

 

     Na conclusão 92.ª diz a recorrente: “Ficou também provado que a arguida decidiu vender o 

imóvel de que era proprietária, sito em Espanha, e revogar o contrato-promessa de compra e venda 

da fracção autónoma sita na Expo-..., e que na conta bancária aberta pela irmã da arguida 

(analisada no artigo 292º), a pedido desta, foram depositadas as verbas provenientes da venda da 

casa de Espanha e prestações pagas pela M... no âmbito da revogação do contrato-promessa, 

(artigos 126º, 131º, 134º, 143º, 156º e 158º dos factos provados, provenientes da contestação). 

      Provado ficou ainda que dessa conta, foram efectuados pagamentos aos credores RRR, SSS, 

VVV, QQQ e UUU, não directamente mas por cheque ou por transferência bancária para contas de XXX 

e/ou BBB (irmão e mãe de BB, respectivamente), ou para a Verde e Irmãos, Lda. Estes, por sua vez, 

emitiram cheques que foram entregues aos credores com os quais tinham sido celebrados acordos de 

pagamento, nos termos acima referidos – como re...ta dos extractos das contas bancárias reproduzidos nos 

artigos 283º, 287º e 289º da matéria provada (artigo 144º proveniente da contestação). Pagamentos esses 

que vêm concretizados no artigo 145º proveniente da contestação. 

    Nesta conclusão a recorrente limita-se a reportar o que foi dado por provado, não se 

colocando qualquer questão, assinalando-se que na conta da irmã da recorrente e no que 

toca às prestações pagas pela M... apenas foram depositadas as de 10 de Abril de 2006 e 



S. R. 
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 

2767 
 

de 3 de Julho de 2006, nos valores de € 75.817,28 e de € 97.479,36, sendo as de 11 de 

Outubro de 2006 e de 10 de Abril de 2007, em conta titulada pelo pai e a de 5 de Janeiro 

de 2007 em conta da arguida, da qual apenas € 26.800,00 foram transferidos para a 

conta da irmã. (A este propósito, veja-se a abordagem às conclusões 93.ª, 103.ª, 118.ª, 

137.ª, 138.ª e 139.ª). 

 

     Na conclusão 93.ª expõe a recorrente o motivo porque pediu à irmã para abrir uma 

conta bancária, salientando que face à detenção de títulos executivos por quem não 

considerava credor, se tivesse depositado em contas bancárias da sua titularidade os 

valores provenientes da venda da casa de Espanha e do acordo de revogação do 

contrato-promessa celebrado com a M..., arriscava-se a que esses valores fossem 

arrestados ou penhorados, impedindo que fossem utilizados para os pagamentos aos 

verdadeiros credores.  

     Mais uma vez a recorrente não coloca questão que urja resolver, antes expõe 

argumento alegado na contestação que não mereceu acolhimento, sempre se podendo 

dizer que, sendo a motivação da abertura da conta em nome da irmã o apontado, fica por 

saber porque razão tal conta apenas recebeu duas prestações da M... completas e de 

forma directa (o que aconteceu, como vimos, em 10 de Abril e 3 de Julho de 2006) e 

qual a razão porque a prestação de 5 de Janeiro de 2007, à partida, foi depositada em 

conta da arguida, conforme FP 156 da contestação - pág. 2451. (O destino desta 

prestação de 5 de Janeiro de 2007 volta a ser focado na abordagem à conclusão 138.ª).    

 

     Na conclusão 94.ª expõe a recorrente “Nada disto – que tinha sido alegado na contestação – 

ficou provado, pelo contrário o Tribunal considerou provado que essa conta foi aberta a pedido da arguida 

e usada para depositar quantias de proveniência ilícita e para obstar à sua detecção, confisco e perda das 

mesmas por parte das autoridades judiciárias. 

     No entanto, na fundamentação da convicção do acórdão recorrido não há uma única explicação, 

uma única referência à razão pela qual foram dados como não provados os factos alegados pela 

arguida na contestação neste sentido, não se enfrentando o facto de contra a arguida e BB 

existirem, na posse de pessoas que não eram credores, e principalmente de RR, títulos executivos 

que permitiriam arrestos ou penhoras em acções executivas, contra todo o património do casal, 

designadamente das suas contas bancárias, impedindo que a arguida pudesse fazer os pagamentos 

devidos aos verdadeiros credores com quem se havia efectuado acordos. 
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      Mais uma vez, há erro notório na apreciação da prova e falta de fundamentação quer dos factos 

provados quer dos não provados.” 

     Não re...ta do texto do acórdão recorrido, de forma patente, ostensiva, que se 

verifique o apontado vício, divergindo, uma vez mais, a recorrente do que foi dado por 

provado pelo Colectivo, pretendendo seja dada por provada a sua versão.  

 

     Na conclusão 95.ª a recorrente refere o que ficou provado no artigo 1137º, 

proveniente da acusação, relativo às acções n.º 330/06.8TVLSB e n.º 512/06.2TVLSB, 

propostas por BB, invocando a nulidade dos mútuos por falta de forma. 

     Diz a recorrente que o acórdão recorrido eliminou a referência que no mesmo artigo 

da acusação constava a seguir a «… invocando a nulidade dos mútuos, por falta de 

forma», ou seja, «o que sabiam não ser verdade». 

     Efectivamente, esta expressão constava do final do artigo 1137 da acusação, como se 

vê de fls. 2307 do volume 30, e não ficou no FP 1137, o que se entende por estar em 

causa a narração de um facto – a mera propositura das acções – despida de juízo 

conclusivo presente na acusação sobre a bondade da causa petendi, ou pelo menos, de 

um dos fundamentos invocados na primeira acção, atento o carácter complexo da causa 

de pedir invocada. 

      Todavia, também há que dizer que o intróito da conclusão não corresponde 

exactamente ao que consta do facto provado em causa, estando eivado do juízo que a 

recorrente empresta à narrativa, ou seja, onde no FP 1137 se diz: “Relativamente aos 

que não aceitaram o acordo”, diz a recorrente: “Relativamente àqueles que não eram credores, 

como RR, NN e MM ou com quem não se chegou a acordo, todos familiares de RR…”. 

      Por outro lado, refere a recorrente que “na resposta ao artigo 1132º (relativo ao 

procedimento cautelar que antecedeu essa acção) o Tribunal elimina a referência a que a arguida sabia 

que os cheques entregues por BB «não tinham sido entregues como contrapartida do pagamento de 

empréstimos».  

      E conclui: “Donde decorre que o próprio acórdão recorrido não reconhece que a arguida não 

estivesse convencida de que se tratavam de mútuos, nulos por falta de forma”. 

      Vejamos.  

      O que constava da acusação, como se pode verificar de fls. 2306 do volume 30, era:  

 “BB e HH, bem como a arguida, sabiam que os cheques que BB emitiu e entregou aos 
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acima identificados, à excepção dos que emitiu a favor de RR e FF não tinham sido 

entregues como contrapartida do pagamento de empréstimos”. 

      Ficou provado que:  

      “BB e HH bem como a arguida sabiam que os cheques que BB emitiu e entregou 

aos acima identificados, à excepção dos que emitiu a favor de RR e FF tinham sido 

entregues no âmbito das chamadas “aplicações financeiras” ou aplicações private”. 

      O Colectivo julgador substituiu uma formulação pela negativa «não pagamento de 

empréstimo» por outra «entregues no âmbito das chamadas “aplicações financeiras” ou 

aplicações private”», com o que deu por provado que os cheques entregues não tinham 

como negócios subjacentes quaisquer empréstimos, não sendo estes a relação jurídica 

fundamental determinativa da emissão daqueles, o que está sintonia com o demais 

posicionamento na matéria. 

      Refere a recorrente ainda que “Mas, mais uma vez, na fundamentação da convicção, nada disto 

é explicado, a questão da qualificação destes negócios como mútuos nulos por falta de forma nem sequer 

é abordada”. 

      Mas a questão é que sendo a posição do Colectivo a assumida, no sentido de que 

não houve empréstimos – como se referiu na abordagem à conclusão 88.ª, o Colectivo 

não aceitou tal tese –, não tem que se debruçar sobre mútuos nulos por falta de forma, 

sendo patente que o Colectivo não abraça esta qualificação, até porque coloca o caso em 

sede criminal, “no âmbito do direito criminal” e por isso mesmo não tem de debitar 

sobre a figura do mútuo e as consequências de inobservância da formalidade legalmente 

imposta a tal contrato. E daí que tenha versado a questão das rentabilidades, como se 

referiu na abordagem à conclusão 87.ª, nos termos em que o fez no ponto 99 da 

motivação, na pág. 2613 (e depois na quarta observação no ponto 102, a págs. 2617/8 e 

ainda na pág. 2761) e não na perspectiva de juros de investimentos e menos ainda de 

mútuo, ou seja, na perspectiva dos juros como frutos civis, a que aludem os artigos 

202.º, 559.º, 560.º e 1146.º do Código Civil. 

      Ainda nesta conclusão, incorporando o que constava da anterior/primitiva autónoma 

conclusão 138.ª, diz a recorrente: Por outro lado, estes factos revelam que BB, com o 

conhecimento e concordância da arguida, é o primeiro a recorrer à Justiça (e não a fugir dela), ao intentar 

o procedimento cautelar referido no artigo 1130º, em Dezembro de 2005, e depois as acções declarativas 

referidas nos artigos 1137º dos factos provados, procurando obter a declaração da nulidade dos mútuos, 
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mas reconhecendo, no que respeita a OOO e a III que deles era devedor dos montantes recebidos a título 

de capital. 

      Mais uma vez não se está perante uma questão, mas a apresentação de um 

argumento, sempre se adiantando que sendo BB o primeiro a recorrer à justiça, a 

verdade é que terá agido num quadro de necessidade imperiosa de se acautelar por estar 

próximo o dia 15 de Dezembro de 2005 em que se venciam vários cheques e por essa 

altura feneciam os meios económicos dantes disponíveis e que cessaram por força do 

domínio ...no na CC desde Setembro. 

 

      Na conclusão 96.ª diz a recorrente: “Na tentativa de justificar o conhecimento da arguida 

da burla praticada pelo seu então marido BB, o acórdão recorrido vai apoiar-se na contestação 

apresentada em Fevereiro de 2006 nesse processo n.º 330/06.8TVLSB, nos termos que se 

transcreveram na motivação (ponto 58. A, B, C), F, G, H e J), para onde se remete, por nesse articulado se 

terem alegados factos como “o aliciamento de incautos aplicadores de avultadas somas”, o 

convencimento de III a hipotecar a casa e aconselhamento a fazer aplicações financeiras, “o logro em que 

caíra” OOO de ter contribuído com fundos para aplicações financeiras com rompimento dos 

compromissos por parte de BB e mulher (a arguida) e a denúncia de que a garantia bancária fora forjada”. 

      Trata-se de exercício no plano da argumentação, preparatório do que segue. 

      A recorrente volta ao tema das aplicações financeiras e contestação de Fevereiro de 

2006, apresentada na acção ordinária n.º 330/06.8TVLSB, questões já abordadas na 

conclusão 84.ª. 

 

      Na conclusão 97.ª diz a recorrente: “Esta argumentação, salvo o devido respeito, está 

completamente errada, não está apoiada em raciocínios lógicos e padece de contradições”. 

      A recorrente manifesta a sua discordância com a argumentação do Colectivo 

julgador. 

      Porém, há a anotar que a parte final da afirmação “não está apoiada em raciocínios 

lógicos e padece de contradições” foi colocada de novo no segmento conclusivo apresentado 

na sequência do despacho de aperfeiçoamento de fls. 10.838 a 10.842, o qual neste 

plano apontava para a síntese das conclusões. 

      É que confrontando esta conclusão com a correspondente que lhe antecedeu, ou seja, 

a conclusão 142.ª do primitivo texto, a fls. 10.746 do 37.º volume, verifica-se que dizia 

apenas “Esta argumentação, salvo o devido respeito, está completamente errada”. 
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      O despacho de aperfeiçoamento, proferido ao abrigo do artigo 417.º, n.º 3, do CPP, 

visando neste particular a formulação de conclusões sintéticas, e apenas isso, não pode 

servir para correcção modificativa ou ampliativa, pelo que o segmento indicado se terá 

por não escrito. 

      Resta a consignação de que a recorrente considera a argumentação do Colectivo 

julgador errada. 

  

      Na conclusão 98.ª indica a recorrente os quatro motivos porque a contestação 

apresentada na acção ordinária n.º 330/06.8TVLSB referida na conclusão 96.ª não lhe 

mereceu qualquer crédito, insistindo uma vez mais na tese dos mútuos nulos por falta de 

forma, em detrimento da tese das aplicações, afirmando: “Numa contestação eivada de 

falsidades e de mentiras torpes, como é que a arguida podia ter dado credibilidade à 

afirmação de que as quantias eram entregues para serem aplicadas por BB em produtos 

financeiros, no ...?”  

     As “aplicações” referidas na contestação mais do que “uma forma da defesa 

contrariar aquilo que era a tese jurídica defendida pelo autor na petição inicial, 

procurando criar uma figura jurídica nova” como referiu a arguida nas declarações 

prestadas no dia 8 de Fevereiro de 2011, ao minuto 2 do segmento [16:13:40-17:57:22], 

era a designação inscrita nos papéis que a recorrente con...tara quatro meses antes. 

   

       Na conclusão 99.ª diz a recorrente: “É de estranhar que o acórdão recorrido entenda que 

a arguida devia dar crédito ao que se dizia nessa contestação, quando o próprio Tribunal, depois de 

ter ouvido o depoimento de RR, não acreditou em nada do que ele disse, tendo desconsiderado 

totalmente as suas declarações, como re...ta designadamente da fundamentação da convicção, pontos 

37. e 138.B, e das referências que a ele são feitas no ponto 167. 

      RR não é digno de crédito, e não foi digno de crédito nem pelo Tribunal nem pela arguida, nas 

afirmações que produziu na contestação apresentada no processo n.º 330/06.8, pelo que nada do 

que se disse nessa contestação foi absorvido pela arguida como sendo verdade, pelo que não se pode 

concluir que foi por essa via que a arguida tomou conhecimento das burlas praticadas por BB nos 

termos que vieram a re...tar provados no acórdão recorrido (e que não eram descritos nesse 

articulado).” 

     Estando em causa a contestação de 14 de Fevereiro de 2006 referida nas conclusões 

96.ª, 97.ª e 98.ª (e já abordada na conclusão 84.ª), embora não o diga claramente, a 
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recorrente visa os pontos 158-A, 158-C, in fine, e 158-F da motivação – págs. 2690/1/3 

– quando se refere a percepção que teria tido a arguida de actividades criminosas 

imputadas ao então esposo a partir da leitura da contestação apresentada na acção 

ordinária n.º 330/06.8TVLSB.  

     É certo que no ponto 138.B, pág. 2664, o tribunal entendeu não servirem para 

esclarecimento as declarações de RR (constantes do 3.º parágrafo do ponto 138.B), por 

não terem sido corroboradas por NNN. 

     E quanto a declarações de RR no sentido de inculcar a ideia de que a recorrente se 

encontrava ao corrente dos compromissos decorrentes de dívidas assumidas pelo 

marido, como no caso da garantia bancária, que em Maio de 2005 teria sido objecto de 

conversa no jantar de aniversário da esposa, e no qual a arguida teria pedido para não 

ser apresentada aos bancos, esclareceu o Colectivo que não foram confirmadas pela 

própria mulher, FF.   

     No ponto 167, parte final (pág. 2720), o acórdão alude a “conhecimentos” jurídicos 

do senhor RR e no ponto 37 (págs. 2541/2) refere gastos sumptuários de RR e família, 

sendo igualmente referido BB e família. 

     A análise da contestação não pode ser feita como se RR fosse o único réu 

demandado na acção. 

     A acção ordinária n.º 330/06.8TVLSB foi interposta contra RR e mulher FF e 

“investidores” que não aceitaram o acordo proposto, incluindo NNN, III (este não 

considerado como tal, e bem, no acórdão recorrido, por se situar fora do “esquema” 

presente nos demais casos, por não ser detentor de capital disponível, conduzindo-o BB 

à contracção de empréstimos catastróficos, que o arBBnaram – cfr. FP 886 a 898 e 

ponto 112 da exposição da convicção, a págs. 2630/3 do acórdão recorrido e fls. 10.079 

verso a 10.081 dos autos – voltaremos a este personagem na abordagem à conclusão 

111.ª), OOO (reconhecido credor de cerca de mais de 700.000 euros, que pretendia a 

cedência da posição contratual no contrato promessa relativo ao apartamento no L...M... 

e a compra pelo menos da nua propriedade da casa de ..., conforme declarações da 

arguida na sessão de 26 de Janeiro de 2011, segmento [14:22:12-15:39:41] a partir do 

minuto 36:27, e pelo que deixa transparecer, esta pretensão em relação a ... terá sido 

uma das razões para a transmissão da casa para a I...; este investidor, reconhecido credor 

igualmente por HH, será citado de novo na conclusão 111.ª) e NN, conforme cópias 
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disponíveis nos autos, maxime, de fls. 345 a 405 do 2.º volume, sendo a contestação 

comum a todos os demandados, conforme fls. 406 a 436 no mesmo volume.  

     Assim ao 4.º réu, III, irmão de RR, motorista de BB, conhecido como o “Júnior”, 

como referiu a recorrente em julgamento, correspondem os artigos 99 a 107 e 190 a 

201, dizendo no artigo 99, ter sido convencido a hipotecar a sua casa, morada de 

família, para investir o produto dessa hipoteca em aplicações financeiras a que o A. 

marido se dedicava. 

      Ao 5.º réu, OOO, como já referido, reconhecido credor de maquia considerável, 

dizem respeito os artigos 108 a 111 e 202 a 217. 

     A estes dois réus se faz referência no criticado ponto 158-A. 

     Por outro lado, sendo certo que o Colectivo não conferiu credibilidade ao que disse 

RR, a verdade é que já FF, igualmente demandada na acção, mereceu credibilidade, 

desde logo por não ter confirmado e mesmo contrariado o que o marido referira ter sido 

verbalizado pela recorrente em jantar de aniversário seu. 

      Sobre os seus depoimentos versa o ponto 138.C (págs. 2665/6), incluindo o dito por 

BB e a depoente em jantar havido no Hotel da Lapa em finais de 2004 ou inícios de 

2005, em que estiveram presentes os dois casais. 

      O acórdão quando refere a contestação fá-lo, como não podia deixar de ser, como 

peça colectiva e não apenas da autoria de RR. 

      A estranheza a que alude a recorrente só pode ser invocada tendo por ponto de 

referência o juízo do Colectivo sobre a credibilidade de RR. 

      Mas há que reter que à data da leitura da contestação, em Fevereiro de 2006, ainda o 

Tribunal não tinha emitido seu juízo sobre credibilidade (de testemunha que então ainda 

não o era), ou sua falta.   

      Não se pode pretender formular em 2006 um juízo com base em algo - outro juízo - 

que só vem a ser formulado mais de seis anos depois. 

      Não pode invocar-se um juízo sobre a credibilidade de determinada pessoa que só é 

emitido em 2013 (o acórdão recorrido é de Abril de 2013) para ancorar a tese da 

bondade de um juízo formulado por outrem, sobre o mesmo assunto, ou outro, em 

Fevereiro de 2006. 

      Por outras palavras. A falta de credibilidade anotada em 2013 não pode ser tomada 

como diapasão para uma análise que é feita em 2006, não se podendo argumentar com 



S. R. 
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 

2774 
 

juízo de terceiro, tomado como termo de comparação, que é formulado mais tarde, em 

outro contexto muito diferente, não apenas re...tante da leitura de uma peça processual, 

mas “depois de ter ouvido o depoimento”, como re...tado da avaliação global do que foi 

dito e não dito em sede de audiência de julgamento, em confronto com outras 

declarações.       

      Pela leitura da contestação, a recorrente ficou a saber o que RR, bem como os 

demais réus (incluído o Ministro NNN, a quem em Setembro de 2005, no almoço no 

Ritz, a recorrente agradeceu o facto de aceitar a continuidade do marido na 

Universidade), imputavam ao então marido, ficou a conhecer o que os demandados 

fizeram inscrever na comum peça impugnatória. 

     Sobre a apreciação do teor desta contestação a recorrente volta a argumentar na 

conclusão 142.ª. 

 

      Na conclusão 100.ª diz a recorrente: “Quando se afirma que a arguida tomou conhecimento, 

através dessa contestação, da falsificação da garantia bancária (ponto 158.B), o raciocínio desenvolvido 

no acórdão recorrido labora em erro, que re...ta da falta de leitura da petição inicial dessa acção. É que 

não foi na contestação que se denunciou que a garantia bancária fora forjada, ao contrário do que 

afirma o acórdão recorrido. Foi na própria petição inicial (artigos 39º a 45º) que BB afirmou que 

essa garantia bancária tinha sido falsificada por RR, que dela era beneficiário, e para enganar 

terceiros, a quem veio a ceder os seus supostos créditos (RR cedeu os seus créditos a NNN, 

acompanhados dessa «garantia», como re...ta do artigo 1066º dos factos provados). 

       Na contestação, RR defendeu-se, dizendo que quem falsificou a garantia foi BB e a arguida – facto 

que a arguida sabia ser completamente falso”. 

      Mais uma vez não é colocada questão, antes se aponta erro no raciocínio 

desenvolvido no acórdão recorrido. 

      Começar-se-á por dizer que o ponto 158.B não contém qualquer referência a 

contestação, e que surge no final do ponto 158.B, “denúncia de que a garantia bancária 

fora forjada”. 

      É certo que nos artigos 39 a 45 da petição inicial (fls. 354/5 do 2.º volume) se faz 

referência à garantia bancária, imputando a forja do documento a RR, que responde nos 

artigos 113, 114, 115, 118 e 120 (aqui impugnando directamente os artigos 40 e 41 da p. 

i.) a 127 (fls. 530 a 531 do 2.º volume). 

      Torna-se evidente que quem lê a contestação percebe que RR se defende da 
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imputação da falsificação, que no contexto só poderia ter sido feita no articulado 

peticional, reportando a existência de documentos complementares da garantia com 

origem no BCP em posse da arguida e marido, a quem apoda de litigantes de má fé, 

pelo que a notícia da contestação é a devolução da autoria da falsificação, sendo esta a 

denúncia a que se quererá referir o acórdão. 

      O acórdão não incorreu em vício de raciocínio, pois não pode ter querido significar 

que a denúncia da falsificação da garantia bancária tivesse sido feita em primeira mão 

pela contestação, pois como se vê – agora sim – do ponto 158.B, o Colectivo afirma que 

a arguida já sabia desde a primeira semana de Outubro de 2005 que RR ameaçava fazer 

queixa com base na predita garantia, sendo um dos primeiros documentos que a 

recorrente enviou ao Advogado HH, antes da carta de 21 de Novembro de 2005 (págs. 

2690/1), antes, pois, da contestação e mesmo da instauração da acção n.º 

330/06.8TVLSB.  

   

      Na conclusão 101.ª diz a recorrente: “Quanto ao afirmado nos pontos 158.G e H da 

fundamentação (apresentação de queixa crime por difamação, parte da arguida, com base nessa 

contestação, e não apresentação de queixa nos mesmos termos por parte de BB), carece igualmente de 

lógica o raciocínio aí desenvolvido. 

      A arguida não era parte na acção em que a contestação foi apresentada, pelo que não podia defender-

se aí das falsidades que lhe eram imputadas – ao contrário do que acontecia com BB, que podia responder 

e efectivamente respondeu. 

      A decisão de apresentar queixa por difamação foi tomada pessoalmente pela arguida, por se sentir 

ofendida com as afirmações aí efectuadas contra ela – todas falsas, como re...ta à saciedade dos factos 

provados no acórdão recorrido. 

     Se BB não apresentou tal queixa, tal deve-se a uma decisão sua, à qual evidentemente não foi estranho 

o facto de se poder defender das acusações na própria acção. O que não tem lógica nenhuma é que se 

extraia da falta de apresentação de queixa-crime por BB que a arguida e HH sabiam que eram 

verdadeiros os, a BB, imputados factos ilícitos nessa contestação, como afirma o acórdão recorrido. 

Porque não é pelo facto de não se apresentar queixa-crime por difamação ou por injúria que os factos 

difamatórios ou injuriosos passam a ser verdades!” 

     Anota-se que, comparando a presente conclusão com a que lhe corresponde na 

versão inicial (conclusão 145.ª, a fls. 10.749 do volume 37), o que consta entre 

parêntesis no § 1.º corresponde a inovação agora introduzida, constituindo uma espécie 

de nota explicativa.  



S. R. 
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 

2776 
 

     Certo que o então marido da recorrente se poderia defender intraprocessualmente, na 

réplica, mas seguro é que uma tal defesa - certamente substanciada na mera contradição 

das afirmações feitas na contestação e reafirmação da tese dos mútuos, e mais não 

consentiria a vinculação temática proposta e traçada na acção - não teria nunca o 

sentido, alcance e consequências de uma defesa da honra e consideração adjectivada 

através de queixa crime por difamação, sabido que o objecto da acção eram os “mútuos 

nulos por falta de forma” e outras questões conexas, incluindo pedido de condenação 

em quantia certa, não sendo a sede adequada a objectivar tutela de direitos de 

personalidade. 

     A apresentação da queixa por parte da arguida tem de conexionar-se com o que 

consta do ponto seguinte da motivação – 158.I – não só a anunciada participação ao 

Conselho Superior da Magistratura, que não veio a verificar-se, mas também as 

imputações feitas por III nos artigos 99 e 101 da contestação.  

     Certo que não é pelo facto de não se apresentar queixa-crime por difamação ou por 

injúria que os factos difamatórios ou injuriosos passam a ser verdades. 

     Daí que o sentido útil a extrair da afirmação seja o de que a recorrente e HH ficaram 

a conhecer as imputações feitas na contestação pelos réus a BB, ou seja, conhecimento 

da denúncia de tais factos, em consonância com o registo (restrito a conhecimento de 

denúncia) presente nos pontos 158.B, 158.C e 158.F (a arguida compreendeu 

perfeitamente que eram imputados diversos ilícitos…). 

 

     Na conclusão 102.ª expõe a recorrente: “Além disso, a fundamentação da convicção, nos 

pontos 158.F, H e J., padece de contradições insanáveis. 

      Afirma-se no ponto 158.J que foi na reunião em que estiveram presentes a arguida, BB e o 

Advogado HH (reunião essa que ocorre depois do fim-de-semana do final de Outubro e início de 

Novembro de 2005, como decorre designadamente do ponto 145. da fundamentação da convicção) que a 

arguida tomou conhecimento que o marido angariara dinheiros com prometidas remunerações em 

aplicações em operações bolsistas ou outras, todas inexistentes. 

      E afirma-se também que o que aquela contestação cível trouxe “ex novo” foi a exposição pública 

desse facto, deixando de ser do domínio reservado da arguida e de HH. 

      Ora, a fundamentação da convicção não alude a qualquer meio de prova de onde tivesse 

re...tado que na reunião com o Dr. HH tivesse sido abordado que BB angariava dinheiros com 

prometidas remunerações em aplicações bolsistas ou outras. Tal não re...ta de qualquer meio de 

prova, designadamente das declarações de HH amplamente referidas noutros pontos da mesma 
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fundamentação. 

     Mais: daqui re...ta que o acórdão recorrido não sustenta no conhecimento da contestação (de 

2006) apresentada por RR e outros a revelação, para a arguida, de quaisquer factos relativos ao 

crime de burla, situando tal momento em data anterior, na dita reunião, ainda em 2005.  Em 

contradição com tudo o que se afirma na fundamentação da convicção nos pontos anteriores.” 

    O apoio referido por parte de HH está presente na conclusão 148.ª 

    Na ordenação das presentes conclusões concatenada com as inicialmente 

apresentadas, a presente corresponderá à anterior 147.ª, até pelo seu intróito. 

    Surpreendentemente, a nova versão que deveria surgir supostamente condensada e 

apenas isso, enverga outras roupagens que em certos aspectos a desfiguram. 

    A anterior conclusão reportava apenas contradição – “padece de contradição” – e 

apontava ao ponto 158.J. (Assim a fls. 10.750 do volume 37). 

     Inovando, a ora apresentada, acrescenta os pontos 158.F e 158.H, reportando 

“contradições insanáveis”, apresentando para além disso uma outra estrutura textual, 

reformulando o texto. 

    A imputada afirmação que é feita no § 2.º, entre parêntesis, não consta do ponto 

158.J, não se enxergando da sua leitura o que é dito que diz, mas a este ponto 

voltaremos, de seguida.   

    O § 3.º apresenta de forma sincopada o que se contém no início e final do § 5.º do 

citado ponto 158.J. 

    O § 4.º constava da anterior conclusão (fls. 10.750), inovando agora na introdução, 

pois antes apenas se dizia “Ora, não há qualquer referência”. 

    O § 5.º constava da anterior conclusão (fls. 10.751), mas sofreu a adição seguinte: 

“relativos ao crime de burla, situando tal momento em data anterior, na dita reunião, 

ainda em 2005.” 

    Não se verifica contradição entre o que consta dos pontos 158. F, 158. H, este lido na 

acepção constante da resposta à conclusão 101.ª por compaginável com o contexto e 

158. J, sendo certo que ao longo do acórdão não se diz que as quantias fossem entregues 

para aplicações em bolsa, muito diversamente, o que se afirma é que as promessas de 

remunerações tinham lugar nas denominadas ou chamadas aplicações financeiras, que 

efectivamente não tinham lugar. 

    No segundo parágrafo, já referido, reporta-se a reunião em que estiveram presentes a 
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recorrente, BB e HH, mas encastoando-se a afirmação seguinte: (reunião essa que ocorre 

depois do fim-de-semana do final de Outubro e início de Novembro de 2005, como decorre 

designadamente do ponto 145. da fundamentação da convicção). 

    Sejamos pacientes, não deixando de ser claros. 

    Não se pode reportar uma citação e depois incluir no seu seio, não o que era suposto 

ser transcrito ou resumido, mas a posição pessoal, muito diferente, como se fosse o que 

consta do passo citado, que assim, necessariamente desfigura. 

    Expliquemo-nos.  

    A recorrente intromete no texto a sua posição quanto à situação temporal do fim de 

semana grande em que “fechou” o marido em ..., bem sabendo que não é essa a posição 

do acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa - o que faz pela terceira vez, pois que fez 

exactamente o mesmo nas conclusões 78.ª e 83.ª -  e para mais, ainda afirma que tal 

decorre designadamente do ponto 145 da fundamentação da convicção. 

    Ora, qualquer leitor médio não consegue ver no citado ponto nada de que possa 

decorrer o que a recorrente tenta extrair.   

     Na verdade, o que consta do ponto 145 no parágrafo segundo (pág. 2673) é uma 

referência a “longo fim-de-semana” e nada mais, não se podendo colocar no texto o que 

o mesmo não consente, nem substituir uma alusão por outra.  

     Ademais o citado ponto 158.J situa o visionamento dos documentos na primeira 

semana de Outubro de 2005 - pág. 2695. 

     Não corresponde, pois, à verdade que no ponto 158.J se afirme que a reunião ocorreu 

depois do fim-de-semana do final de Outubro e início de Novembro de 2005. 

     Sobre o ponto remete-se para o que foi dito na abordagem à conclusão 75.ª.    

     Outras referências a Outubro de 2005 encontram-se nos pontos 138 – pág. 2661 (fim 

de semana a seguir ao 5 de Outubro); 140 – pág. 2666 (fim de semana compreendido 

entre 7 e 10 de Outubro); 156 – pág. 2686 (a arguida tinha perdido a confiança no 

marido em Outubro nos termos já referidos) – e 158-B – pág. 2690 (a arguida já sabia 

desde a primeira semana de Outubro de 2005 que RR …) – e FP 56 C – pág. 2435 (A 

arguida soube ainda em Outubro de 2005 da existência de uma dívida). 

     O “longo fim de semana” teve lugar após o almoço com NNN, onde a recorrente 

ficou a saber da posição de subalternização e de perda das acções e apenas isso. Daí a 

escolha de advogado recair sobre especialista de direito societário e mais concretamente 
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de retoma do poder em sociedades. Se é certo que não se contrata especialista em direito 

societário para questões de natureza criminal, também não é plausível que se eleja tal 

especialista para tratar de questões obrigacionais como mútuos nulos por falta de forma.  

     Ou seja, a escolha só se compreende por após o almoço se representar e tão só o 

problema das acções entregues ao Ministro e afastamento da direcção com tudo o que 

isso implicava a nível de perdas monetárias, como já se referiu supra. 

     É elucidativo o que consta do ponto 159 da fundamentação, págs. 2714/5, cujo 

conteúdo convocado pela recorrente na conclusão 107.ª não é posto em dúvida.   

     Após uma primeira reunião com BB que se mostrou confusa e inconclusiva o 

Advogado telefona à recorrente e pede-lhe elementos, “tudo o que tivesse” (ponto 145), 

respondendo que ia falar com o marido e é então que o fecha em casa. Daí que na 

segunda reunião, primeira em que interveio a recorrente já com os re...tados do estudo, 

seja exposta uma situação muito mais complexa da que fora apresentada na primeira 

(ponto 145 in fine), dir-se-á extravasando as questões de direito das sociedades, até 

porque a arguida ao analisar os papéis teve conhecimento de falsificações e daí ter dito 

compreender que HH não aceitasse o caso. 

     A recorrente retoma a matéria versada nesta conclusão, mais adiante, na conclusão 

131.ª 

 

     Na conclusão 103.ª a recorrente manifesta a sua discordância relativamente à 

valoração feita pelo Colectivo julgador em relação a emails desencap...ados pelo 

Desembargador relator, constantes do volume 22 deste processo e não volume 31, como 

certamente por lapso, se diz a págs. 2706 e 2754 do acórdão recorrido (o auto de 

desencap...amento das mensagens de correio electrónico consta a fls. 6.065 dos autos), 

dizendo que “os demais meios de prova invocados pelo Tribunal para culpabilizar a 

arguida são, todos eles, da lavra de BB”, referindo os analisados nos pontos 158.J, 

158.K e 158.L (email dirigido por BB a HH, a 24 de Outubro de 2006), no ponto 

158.R (tratando-se de trocas de emails entre BB e HH, no dia 17 de Janeiro de 2007), 

no ponto 158. S., 8º (tratando-se de uma mensagem dirigida por BB a HH a 13 de 

Outubro de 2006), adiantando que a esse tempo BB estava separado da recorrente, 

encontrando-se as relações entre ambos completamente deterioradas, revelando os 

emails a raiva que BB tinha por si e o intuito de a denegrir, tendo todos esses emails 
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datas posteriores a todos os actos praticados pela arguida qualificados como ilícitos, 

pelo que o seu valor probatório é completamente irrelevante. (Realces nossos). 

     A recorrente volta a estas afirmações na conclusão 144.ª. 

     Considera a recorrente não ser aceitável nem inteligível que o Tribunal, que 

considera BB culpado de vários crimes, entre os quais as dezenas de falsificações das 

assinaturas da arguida, dê crédito às afirmações feitas por este e se apoie nestes meios 

de prova. 

     De seguida reporta o elemento probatório analisado no mesmo ponto 158. S., 8º, 

tratando-se da única comunicação que é dirigida por BB à arguida, por email, datada de 

10 de Dezembro de 2006, afirmando que neste email BB não faz quaisquer acusações 

contra si, “o tom é cordato e até suplicante e a apelar à compaixão. Tudo próprio de um 

desequilibrado”. 

     Como é uniforme entendimento, é irrelevante a discordância manifestada pela 

recorrente em relação a valoração de provas feita em julgamento.  

     Não se pode afirmar que nos emails BB ataque a recorrente, antes expondo os seus 

pontos de vista e assumindo posições incómodas para ele próprio, como quando refere 

no ponto 158.L, a págs. 2698: “Obviamente que poderia ter retirado um pouco mais da 

universidade”. 

     E no ponto 158.R, pág. 2706: “Eu não me vou por a tirar dinheiro da Uni sem ter 

tudo bem atado”. 

     E quando no ponto 158.L, pág. 2698 (e depois na pág. 2711), refere a falta de 

rendimentos da recorrente “O problema é que a AA quer ter independência financeira 

sem mim, e viver num nível para o qual não tem rendimentos…”, a verdade é que a 

recorrente em email para HH, refere que o seu vencimento não era suficiente, 

reconhecendo não ter vivido sempre do seu ordenado de juiz. 

     Na verdade, conforme se alcança de fls. 1749 do 6.º volume destes autos, a 

recorrente em email de 12 de Novembro de 2006, dirigido a HH em que o paraberniza 

pelas contestações à acção de simulação, dizendo ter ficado impressionada pela forma 

como superou a questão da coincidência entre a vontade real e a declarada, de seguida 

permite-se sugerir algumas alterações nas contestações, entre as quais “eliminação da 

referência a acordos com outros credores (…), pois daí decorre ser ainda mais grave 

a situação do BB”. (Negrito nosso). 
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     Prossegue: “Quanto à minha contestação: (…) eliminação da referência feita no 

artigo 23º ao facto de ter vivido sempre do meu ordenado de juiz. Não é verdade, toda a 

gente calcula que não é verdade, designadamente a juiz titular do processo, e penso que 

não se justifica na perspectiva de uma defesa contra uma alegação de proveito comum 

que não chegou a ser feita nesta acção”. (Sublinhados nossos). 

     De seguida, opina ainda sobre contestação da I..., referindo a possibilidade de 

manifestação da “intenção de propor uma acção de indemnização fundada em 

responsabilidade civil por abuso do direito de acção, coisa que raramente se vê mas que 

existe, como sabe, e pode justificar-se”.  

     Por outro lado, o que se contém no email de 13 de Outubro de 2006, ponto 164, 

pág. 2718, lança luz sobre o destino da terceira prestação paga pela M..., que 

supostamente deveria ir parar à conta de JJ, cessionária desse crédito, para pagar a 

credores, mas lá não chegou, sendo o destino a conta do Pai, acontecendo que o cheque 

foi entregue directamente a BB, por ordem de AA.  

     Diz BB: “Foi asneira minha ter feito um divórcio fictício (em Janeiro) sem deixar 

nada clarificado e ter-lhe entregue todo o dinheiro. Ainda na passada terça feira fui 

buscar o cheque de € 97.000,00 à M… deixei-o em casa dela”. (Realce nosso). 

     Consigna-se que o valor do cheque era mais exactamente de € 97.479,36, conforme 

fls. 216 do Apenso 69, em harmonia com o quadro de escalonamento de pagamentos, 

que se encontra a fls. 205 do mesmo Apenso. 

     No ano de 2006, o dia 13 de Outubro foi sexta-feira e o dia 10 foi terça-feira.  

     BB levantou na M... dois cheques, sendo um em 10 de Outubro de 2006 e um outro 

em 3 de Janeiro de 2007, conseguindo o levantamento de cada um dos cheques com a 

autorização da recorrente, ultrapassando a cessão de créditos assinada em 24 de Abril de 

2006. (Cfr. fls. 216 e 217 do Apenso 69).  

     V...J...T...de C...M..., à data Director coordenador da área imobiliária da Madrid 

Lisboa, gestora da empresa M..., proprietária do imóvel L...M..., sito no ..., prestou 

depoimento em 19 de Dezembro de 2011, conforme acta de fls. 5.661, volume 20, na 

sessão da manhã, segmento [15:03]. 

    Referindo-se ao pagamento das prestações, disse que o primeiro foi feito por cheque 

em nome de JJ (o que confere, aqui desmentindo a declaração de que o valor da 

primeira prestação havia sido recebido no acto do acordo rescisório, com a atinente 
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quitação), outros por transferência bancária (o que igualmente confere), e à passagem do 

minuto 5:22, declara que dois cheques, por ordem da Dra. AA, foram entregues 

directamente ao Dr. BB. 

    Ora, se os emails são de 13 de Outubro de 2006 e de 17 de Janeiro de 2007, 

encontrando-se a arguida separada de BB, encontrando-se as relações entre ambos 

completamente deterioradas, revelando os emails a raiva que BB tinha por si e o intuito 

de a denegrir, como entender que AA dê ordem à M... para que os dois cheques sejam 

entregues a quem dela tem raiva e só a quer denegrir?         

     E face à completa deterioração das relações entre ambos, estando BB com raiva e 

intentando denegrir a recorrente, como interpretar a preocupação manifestada pela 

situação dele ao recomendar a alteração na contestação da acção de simulação, como 

ressalta do email de 12 de Novembro de 2006? 

     Por outro lado, sendo o clima de deterioração, de raiva e intuito de denegrir, como 

enquadrar o email de 10 de Dezembro de 2006, quando a recorrente afirma que “o tom é 

cordato e até suplicante e a apelar à compaixão”? 

     Por outro lado ainda, tratando-se de um desequilibrado, como o classifica, como 

entender que tenha dado ordem à M... para lhe entregar dois cheques no valor, cada um, 

de € 97.429,36? 

     Por outro lado, face à convocação do depoimento de V...M..., caberá a introdução de 

um tema com particular ênfase na temática da gestão dos dinheiros provenientes da 

revogação do contrato promessa.  

     As ordens dadas por AA para entrega dos cheques a BB, aceites pela devedora (uma 

sociedade gestora de empresas imobiliárias) e executadas por esta e BB, que se terá 

deslocado às instalações da empresa, apôs a declaração de recebimento dos cheques, e 

no primeiro caso, a indicação do respectivo BI, fizeram, obviamente, tábua rasa da 

declaração de cessão de créditos assinada por si, BB e JJ. 

     Note-se que a partir da prestação de Outubro nenhuma outra foi parar à conta titulada 

pela cessionária, que apenas recebeu, por inteiro, como referido, as prestações de Abril 

e de Julho de 2006. 

     Assim sendo, é de questionar qual o sentido e o significado da cessão de créditos 

firmada, se se pretendeu efectivamente transmitir o crédito, ou se visou uma mera 

encenação. 
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     Em execução da cláu...a terceira do acordo, que previa a cessão de créditos a JJ, AA, 

BB e a referida JJ, em 24 de Abril de 2006, endereçam uma carta à sociedade 

imobiliária M..., informando os primeiros que, conforme previsto no acordo de 

revogação do contrato promessa, cediam o seu crédito sobre a empresa a JJ, que passava 

a ser, assim, a credora da empresa, agradecendo que os futuros pagamentos fossem 

efectuados para a conta bancária da cessionária do Banco Totta, cujo número é 

identificado, bem como o NIB. 

        

     A cessão de créditos está prevista no Código Civil, com assento no Livro II – Direito 

das Obrigações – Título I – Das obrigações em geral, no Capítulo IV – Transmissão de 

créditos e de dívidas – Secção I – Cessão de créditos, nos artigos 577.º a 588.º 

     Sobre a cessão de créditos, estabelece o artigo 577.º do Código Civil, sob a epígrafe 

“Admissibilidade da cessão”: 

     1 – O credor pode ceder a terceiro uma parte ou a totalidade do crédito, 

independentemente do consentimento do devedor, contanto que a cessão não seja 

interdita por determinação da lei ou convenção das parte e o crédito não esteja, pela 

própria natureza da prestação, ligado à pessoa do credor.   

     2 – A convenção pela qual se proíba ou restrinja a possibilidade da cessão não é 

oponível ao cessionário, salvo se este a conhecia no momento da cessão. 

 

     Estando em causa a revogação de um contrato promessa, importa ter em conta o 

disposto no artigo 412.º do Código Civil, que sob a epígrafe “Transmissão dos direitos 

e obrigações dos promitentes”, estabelece: 

     1 – Os direitos e obrigações re...tantes do contrato promessa, que não sejam 

exclusivamente pessoais, transmitem-se aos sucessores das partes. 

     2 – A transmissão por actos entre vivos está sujeita às regras gerais.     

      

     A esta possibilidade de transmissão dos direitos e obrigações dos promitentes refere-

se Antunes Varela, Das obrigações em geral, vol. I, 3.ª edição, Almedina, págs. 261/2, 

referindo que “os direitos e obrigações re...tantes da promessa são, em princípio, 

transmissíveis por morte e por negócio entre vivos (art. 412.º, 1). Se para um dos 

contraentes, a promessa cria apenas um direito de crédito, ele poderá cedê-lo, nos 
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termos dos artigos 577.º e seguintes”.    

 

     Em anotação ao artigo 577.º, podia ler-se no Código Civil Anotado, de Abílio Neto e 

Herlânder A. Martins, Livraria Petrony, 1978, notas 1, 2 e 3, a págs. 262:   

     “1. A cessão é o contrato pelo qual o credor (cedente) transmite a terceiro 

(cessionário), independentemente do consentimento do devedor (devedor cedido) a 

totalidade ou uma parte do seu crédito. 

     2. Sobre a distinção entre a cessão e o contrato a favor de terceiro, vid. A. Varela, 

Obrig., 2.º - 254.   

     3. Verifica-se a cessão de um crédito quando o credor, mediante negócio jurídico, 

transfere para outrem o seu direito. Consiste, portanto, esta figura na substituição do 

credor originário por outra pessoa, mantendo-se inalterados os restantes elementos da 

relação obrigacional. Sublinhe-se que não se produz a substituição da relação 

obrigacional antiga por uma nova, mas a simples transferência daquela pelo lado activo.   

     O credor que transfere o crédito, o terceiro para quem ele é transferido e o devedor, 

respectivamente, recebem os nomes de cedente, cessionário e devedor cedido (Almeida 

Costa, Obrigações, 269)”. 

      

     Significa isto que a cessão de créditos não é propriamente uma cessão da posição 

contratual, com os contornos traçados nos artigos 424.º a 427.º, nem contrato a favor de 

terceiro, previsto nos artigos 443.º a 451.º, pois aqui não há que falar em interesse digno 

de protecção legal em sede de promessa, pois que já desfeita a recíproca promessa, 

encontrando-se as partes na fase da extinção da relação obrigacional, nem tal contrato 

opera a substituição do credor originário por outra pessoa, mantendo-se inalterados os 

restantes elementos da relação obrigacional, como aqui acontece. Ao nível das causas de 

extinção das obrigações, além do cumprimento, como é o caso, não se opera uma 

novação objectiva - na definição do artigo 857.º do Código Civil dá-se a novação 

objectiva quando o devedor contrai perante o credor uma nova obrigação em 

substituição da antiga.  

    No caso da cessão de créditos não há lugar a substituição da relação obrigacional 

antiga por uma nova, mas a simples transferência da titularidade daquela pelo lado 

activo. Não tem lugar a extinção da obrigação por meio da criação de uma nova 
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obrigação em lugar dela, apenas muda o titular do lado creditório; não há uma nova 

obrigação. É a mesma. O titular é que muda.  

    No caso, atenta a presença e declarada aquiescência da sociedade devedora no acordo 

(artigo 583.º, n.º 1, do Código Civil), não se coloca qualquer problema acerca da 

eficácia translativa imediata da cessão operada, pois como dizia Raul Ventura, Cessão 

de quotas, pág. 17, cada caso integra-se num contrato translativo típico.  

    Quanto à eficácia da cessão em relação ao devedor, veja-se Luís Meneses Leitão, 

Cessão de créditos, Almedina, Março de 2005, págs. 359 e 388.       

      

    Face a esta sistematização da cessão de créditos que a recorrente como civilista, 

naturalmente bem conhece, a cessão de 24 de Abril de 2006, em que interveio e que 

assinou, não pode ser a manifestação de uma “joke”, um exercício de “non sense”, uma 

brincadeira, uma inconsequente e mal gizada construção jurídica, até porque os actos 

subsequentes se vieram a traduzir exactamente em actos contrários ao declarado e, ao 

que parece, pelo menos, em princípio, querido pelos promitentes compradores e 

promitente vendedora, subscritores do acordo rescisório, não restando qualquer dúvida 

acerca da evidente ultrapassagem da cessionária, cuja conta aberta em 19 de Dezembro 

de 2005, projectada para receber os dinheiros da M..., acabou por ver cair apenas duas 

prestações inteiras, com a particularidade de que a primeira foi até uma soma menor em 

relação às subsequentes, pois aquela foi de € 75.817,28 e as restantes de € 97.479,36. 

(Mais tarde, em 23 de Janeiro de 2007, a recorrente transferiu para a conta da irmã a 

quantia de € 26.800,00, lembrando-se que em 5 de Janeiro recebeu a terceira tranche, 4.ª 

prestação vencida em 30 de Dezembro de 2006, tendo o cheque sido igualmente 

levantado por BB – cfr. fls. 205 e 217 do Apenso 69).      

    No caso presente, importa reter que a convenção de 24 de Abril de 2006 é claramente 

de sentido positivo e foi feita com o expresso consentimento da devedora, como consta 

do clau...ado, nunca posto em causa pela promitente vendedora, até porque cumprido 

escrupulosamente, a nível de pagamento, enquanto possível foi, sendo inaplicáveis as 

restrições da parte final do n.º 1, não se estando no plano da cessão de direitos litigiosos 

(artigo 579.º do Código Civil), nem estando em causa por outro lado, direitos ou 

obrigações constituídas intuitu personae, que o artigo 412.º refere com a expressão 

direitos e obrigações exclusivamente pessoais.  
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    (Sobre pagamentos das prestações pela M... vejam-se as abordagens às conclusões 

92.ª, 93.ª, 118.ª, 137.ª, 138.ª e 139.ª). 

 

     Nas conclusões 104.ª a 106.ª conclui a recorrente pela inexistência de meios de 

prova que permitam concluir pelo conhecimento por parte da arguida de que tivessem 

sido praticados crimes de burla pelo então marido e que só por erro notório na 

apreciação da prova foi dado por provado que tinha conhecimento da ilicitude das 

verbas aplicadas nas compras das duas casas e verbas pagas no âmbito do contrato 

promessa. 

     Nestas conclusões a recorrente repete o que já alinhara nas conclusões 87.ª e 88.ª e 

de certo modo na 86.ª, sendo que o que consta da conclusão 105.ª é repetido depois na 

conclusão 109.ª, remetendo-se para o que consta da abordagem àquelas conclusões.     

     Não ressalta do texto de forma imediata, ostensiva, patente, evidente, a verificação 

do invocado erro, que deve ser “notório” e tanto assim é que a recorrente teve de 

desenvolver enorme esforço argumentativo espelhado ao longo das conclusões 70.ª a 

103.ª, de que as presentes pretendem ser a síntese.    

     De qualquer forma, sempre se dirá que não está em causa proveniência ilícita do 

apartamento do ..., como nunca esteve realmente nestes autos, apenas se justificando a 

referência a tal imóvel por parte da recorrente por tal aquisição ser indevidamente 

incluída, em conjunto com outras, como por exemplo nos FP 1528 e 1529, bem como 

nos pontos 158.P, pág. 2703/4, 158.Q, pág. 2705, e 188.B, pág. 2756, no § 3.º, da 

motivação, e como já se viu na presente abordagem, sendo de excluir de tal 

consideração de origem ilícita, de igual modo, a casa de Espanha. 

   

     Na conclusão 107.ª diz a recorrente: “Decorre da fundamentação da convicção, nos pontos 

151. E e 159., que foi BB quem tratou da documentação demonstrativa do seu alegado crédito sobre 

a CC, o que foi realmente do conhecimento da arguida, que deu conselhos técnicos (portanto meramente 

jurídico-processuais) sobre os articulados, mas daqui não retirou o acórdão recorrido que a arguida 

sou...se que BB não era credor da CC, tanto assim que não deu como provado tal facto.”   

     (A referência ao ponto 151.E deve ter-se como sendo ao ponto 151, surgindo o E 

maiúsculo a seguir a ponto, de forma automática, que no caso não foi corrigido).  

     Esta conclusão em observância do despacho de aperfeiçoamento procurou condensar 
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o que constava da anterior conclusão 152.ª, onde constava a transcrição do teor do ponto 

151 e a parte inicial do ponto 159, que foi omitida colocando apenas a parte conclusiva, 

que contém tão só matéria versada no ponto 151, o que significa que pese embora 

convoque o ponto 159, na realidade sobre o teor do mesmo nada diz, deixando-o 

incólume, sendo certo aí afirmar-se que BB como concertara na reunião com a arguida e 

HH dedicou-se à criação documental para demonstração de um crédito sobre a CC (…) 

e com base nesse falso crédito obter (…). 

   

    Na conclusão 108.ª diz a recorrente: “Toda a fundamentação da convicção do Tribunal 

recorrido, no que diz respeito ao conhecimento, por parte da arguida, das actividades ilícitas de BB, 

concentra-se na matéria das aplicações financeiras e nas falsificações. Nada, na fundamentação, 

aponta para o conhecimento, pela arguida, da situação de devedor de BB perante a CC, 

conhecimento aliás que teria que lhe advir de qualquer via, que também não é invocada no acórdão. 

     Esta conclusão assume alguma diferença quanto a referência a factos precedentes em 

relação à conclusão 2.ª, na qual se referia a retirada de fundos da CC, S.A., e o 

recrutamento de «investidores», omitindo então as falsificações, que agora surgem, mas 

acompanhadas apenas da matéria das aplicações financeiras.   

    A questão em relação à CC não se resume à questão de saber se BB era devedor ou 

não; a questão é retirar dinheiro da conta da sociedade.  

 

    Na conclusão 109.ª conclui a recorrente: “Donde, só por erro notório na apreciação da 

prova se deu como provado que a arguida conhecia a proveniência ilícita das verbas aplicadas na 

aquisição daquele património, devendo dar-se como não provadas todas as afirmações feitas no 

acórdão recorrido sobre o conhecimento pela arguida da ilicitude da proveniência das verbas 

utilizadas nas aquisições das casas no ... e de Espanha, e nos pagamentos feitos no âmbito do 

contrato-promessa de compra e venda do apartamento sito na Expo-..., em Lisboa, constantes dos 

artigos 1528º, 1529º, 1547º, 1563º, 1564º, 1689º, 1689º-A, 1690º e 1691º.” 

     Mais uma vez, repetindo em parte o constante da conclusão 105.ª e mesmo a 

conclusão 68.ª, se bem que nesta sob outra abordagem, a recorrente convoca o vício do 

erro notório na apreciação da prova, previsto na alínea c) do n.º 2 do artigo 410.º do 

CPP, não pedindo o reenvio do processo para novo julgamento ou renovação de prova, 

nos termos dos artigos 426.º e 430.º do CPP, mas que sejam dadas por não provadas 

afirmações feitas no acórdão. O vício, pelas razões já expendidas, não se verifica. 
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     Na conclusão 110.ª conclui a recorrente: “Não sendo conhecido da arguida o carácter 

ilícito das «vantagens», é manifesto que a arguida deve ser absolvida do crime de branqueamento”. 

    Trata-se de conclusão contendo mero juízo conclusivo emitido no pressuposto de ser 

provida a pretensão manifestada na conclusão anterior, a qual condensava por seu turno 

a argumentação exposta nas conclusões 70.ª e seguintes, que claudicou, com ressalva 

dos casos das aquisições do apartamento do ... e da casa de Espanha.   

 

     Na conclusão 111.ª a recorrente apresenta/expõe a sua opinião sobre o que o tribunal 

recorrido deveria ter concluído, dizendo o que é possível extrair dos meios de prova 

invocados pelo tribunal, voltando a reeditar a qualificação jurídica a que chegou, após a 

aturada análise do conteúdo dos papéis a que procedeu na “maratona do fim de semana 

grande” em ..., como contratos de mútuo, os quais seriam nulos por falta de forma - 

juízo conclusivo esse que mereceria da parte do contratado Advogado HH, especialista 

em direito societário e, em particular, no segmento de tomada do poder em sociedades, 

não só o beneplácito, a adesão à tese apresentada pela recorrente, como o elogio da 

proposição - e repetindo, uma vez mais, a sua versão dos factos, invocando vários factos 

provados e procurando, a partir daí, extrair ilações em relação aos FP 146 a 150, 

provenientes da contestação, que os mesmos, em rigor, não consentem. 

     Em termos simples, dir-se-á que a recorrente pretende se afirme como verdade 

processual adquirida, com óbvios sequentes na definição dos contornos do campo 

substantivo, como evidente é, o conteúdo do juízo substitutivo por si congeminado. 

  

     A propósito da repetidamente invocada tese da qualificação dos mútuos nulos por 

falta de forma, abrir-se-á um parêntesis, para deixar consignadas duas notas.  

 

     A primeira, para dizer que, de forma muito clara e absolutamente concordante, a tão 

acerrimamente tese defendida pela recorrente, sufragada pelo contratado Advogado HH 

e acompanhada pelo assumidamente civilista Colega N...F...S..., não obteve 

acolhimento no seio da acção ordinária n.º 330/06.8TVLSB, quer na 3.ª Vara Cível de 

Lisboa, quer no Tribunal da Relação de Lisboa, quer neste Supremo Tribunal de Justiça. 
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     Nessa acção, o autor BB invocava como principal causa de pedir, justamente, a 

nulidade dos mútuos por falta de forma. 

     Por sentença da 3.ª Vara Cível de Lisboa, 2.ª Secção, datada de 11 de Março de 

2011, foi a acção julgada improcedente por não provada e absolvidos os R.R. do pedido. 

     Na fundamentação pode ler-se: “dos factos dados por provados não consta 

efectivamente que as quantias alegadas pelo A., lhe tenham sido entregues com o fim de 

serem restituídas. O que foi dado por provado foi que o A, dentro da UNI, procedia à 

captação de capitais, para os aplicar em produtos financeiros, no “Banco ..., S.A.”, 

Private-Operações Monique”; “…não logrou o A. provar que tenha contraído 

empréstimos junto dos RR., tendo tal matéria sido dada como não provada”; “não 

provou os elementos constitutivos do contrato de mútuo”, “e nem os pressupostos do 

enriquecimento sem causa logrou o A. provar, o que sempre poderia ser conhecido neste 

âmbito ex officio”. 

     Interposto recurso por BB para o Tribunal da Relação de Lisboa, este Tribunal teve 

por pertinente a apreciação da questão da reapreciação da prova e do seu conhecimento, 

com alteração da factualidade que havia sido fixada pelo tribunal de 1.ª instância, 

decidindo julgar o recurso improcedente. 

     E por acórdão da 1.ª Secção deste Supremo Tribunal de Justiça, de 19 de Junho de 

2012, foi negada a revista.   

      

     Relembra-se que a acção – delineada de acordo com a qualificação feita pela 

recorrente, podendo nessa acepção ser vista como uma das componentes da estratégia 

por si traçada – foi proposta por BB, sob patrocínio de HH, contra RR e a consorte FF, 

contra credores “investidores” não reconhecidos pela recorrente como credores, como 

NN, irmã de RR, contra III, irmão de RR, motorista de BB, conhecido por “Júnior”, 

como referiu a recorrente em audiência, este numa situação muito especial, por, ao 

contrário de todos os outros, não ser um detentor de capital, indo à banca induzido por 

BB para obter algum (não pouco) dinheiro, que foi entregue a BB, contraindo na ... de 

Sintra quatro empréstimos de 250.000,00 €, 225.000,00 €, 60.000,00 € e de 50.000,00 €, 

sendo este garantido por hipoteca da casa de habitação de família, que foi avaliada por 

duas vezes, na segunda com valor surpreendentemente superior ao da primeira (meio 

milhão de euros quando a primeira fora de 200.000,00 €), com o que “desgraçou” a 
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economia familiar, o qual foi ganhar a vida para a Holanda, donde veio para depor em 

28 de Fevereiro de 2012, conforme fls. 5.928 e acta de julgamento a fls. 5.980/1, do 22.º 

volume, sendo a situação objecto de análise nos pontos 100 (págs. 2613/4) e 112 (págs. 

2630/3) do acórdão recorrido, vivendo a família (mulher e filhos menores) da ajuda do 

Banco Alimentar, conforme declaração da instituição e do Padre Alberto, da paróquia 

do Lumiar, nesta cidade de Lisboa (a este lesado, que ficou com o prejuízo de 

587.230,24 €, nos referimos já na abordagem à conclusão 99.ª), contra OOO, 

reconhecidamente credor, “OOO era efectivo credor”, como afirmado por HH em 23 de 

Maio de 2011, à tarde, a resposta ao Ilustre Advogado da recorrente, segmento [27:11], 

mas muito próximo de RR (a este lesado nos referimos já igualmente na abordagem à 

conclusão 99.ª), para além do que pode considerar-se o “outsider” da companhia de 

demandados, o Ministro ...no da Educação e Cultura, NNN, para além do mais, também 

investidor, mas sem os laços familiares a conectá-lo com os demais. 

     Face a esta diversidade de qualidade de demandados não são de estranhar as várias 

causas de pedir e os cumulados pedidos enunciados, integrando a complexa causa de 

pedir invocada a nulidade por falta de forma dos configurados mútuos e constituindo a 

declaração de nulidade dos mesmos um dos cumulados pedidos, relembrando-se que um 

dos pedidos era de acordo com a alínea b), “a imputação de todos os pagamentos 

efectuados pelo A, a favor dos 1.º, 3.º, 4.º, 5.º e 6.º RR (ou seja, todos os RR, menos o 

Ministro NNN), na satisfação do respectivo direito à restituição do capital, decorrente 

da nulidade dos mútuos”.    

     (Contra o médico MM, investidor, igualmente não reconhecido pela recorrente como 

credor, “agarrado aos juros”, como disse HH - último segmento citado de 23 de Maio de 

2011 -, foi proposta a acção ordinária n.º 512/06.2TVLSB, igualmente invocando a 

nulidade dos mútuos, conforme FP 1137). 

     Dir-se-á que, atendendo ao facto de a configuração da tese dos mútuos nulos por 

falta de forma ser da autoria da recorrente, constituindo a base de toda a estratégia por si 

delineada (sessão de 26 de Janeiro de 2011, segmento [14:22:12-15:39:41] minuto 26), 

inclusive, estando na base do critério que ...ou as devoluções aos credores que chegaram 

a acordo de pagamento, sendo tão repetidamente enunciada, quer na contestação por si 

apresentada, quer nas várias sessões de audiência de julgamento, quer ainda, por 

variadas vezes, ao longo do manifesto recursivo (basta lembrar que a contestação na 
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acção 330/06.8TVLSB é versada nas conclusões 84.ª, 96.ª, 97.ª, 98.ª, 99.ª e que a tese 

dos mútuos nulos é chamada à colação nas conclusões 76.ª, 83.ª, 89.ª, 95.ª, 141.ª), como 

ainda na sessão de renovação da prova aqui efectuada foi mencionada tal tese, não pode 

deixar de causar estranheza a declaração feita pela recorrente nesta última sessão neste 

Supremo Tribunal de que não estava a par da solução final da lide, procurando mostrar 

um completo alheamento em relação à sorte da acção, e da sua tese, muito dificilmente 

compreensível, relembrando-se que a revista foi negada por acórdão desde Supremo 

Tribunal datado de 19 de Junho de 2012, decorria ainda o julgamento deste processo na 

primeira instância, muito a tempo de a recorrente conhecer o re...tado em 2 de Abril de 

2014.    

     Nas declarações de 29 de Maio de 2012, segmento [1:05:21], a propósito da 

propositura de acções, no minuto 47:20, disse a recorrente “Em tudo o que teve a ver 

com a declaração de nulidade destes mútuos eu tive intervenção”, tendo ao minuto 

48:05 explicitado que teve intervenção no processo n.º 330/06.8TVLSB, tendo tido uma 

colaboração muito intensa com HH, como afirma pelo minuto 48:30, para além de 

intervir de alguma forma no articulado de providência cautelar comum que foi 

indeferida liminarmente e no arresto contra a CC. 

     Atenta tal proximidade com a tese e intensidade de dedicação, mal se compreende o 

transmitido desprendimento.     

     (Este ponto é retomado no segmento B). 2 (impugnação de prova gravada) na 

abordagem às declarações da recorrente em julgamento). 

 

  

     A segunda nota, como não podia deixar de ser, tem a ver com a situação dos 

“investidores”, que aceitaram o acordo de pagamento proposto por HH, no sentido de 

pagamento em prestações do capital que haviam entregue, deduzido das quantias antes 

percebidas a título de “rentabilidades” e que seriam devidas de harmonia com o que 

havia sido livremente acordado em tempos com BB. 

     Abordando o termo “Usura” e porque é invocado pela recorrente o pagamento por 

parte de BB aos “investidores” de “juros usurários”, faz sentido que se convoque a 

abordagem do tema.  

     Segundo a tese aristotélica (Política 1, 10), o dinheiro «não tem filhos», é estéril. 
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     Com base nesta posição, a generalidade dos autores cristãos, a partir da Idade Média, 

defendeu a injustiça da usura dizendo ser intrínseca à própria cobrança de juro por razão 

de empréstimo, independentemente do eventual excesso do montante do juro. 

     Tais autores, porém, admitiam a legitimidade de certa cobrança de interesse por 

títulos extrínsecos ao próprio contrato de empréstimo: lucrum cessans, damnum 

emergens, periculum sortis.   

     A formulação mais categorizada desta tradicional concepção encontra-se na encíclica 

Vix pervenit de Bento XIV, publicada em 1745, quando já era amplamente admitida, 

mesmo por moralistas católicos, a legitimidade do juro por empréstimo. 

     A partir dos séculos XV e XVI, estando já bastante espalhada a prática do 

empréstimo a juros, começou a desenhar-se uma corrente, progressivamente mais forte, 

que afirmava, em oposição à tese aristotélica, a produtividade do dinheiro. Assim, 

Calvino, na sua célebre Lettre sur l`usure em 1545, e outros autores como Grotius. 

    Esta evolução não impediu que no século XIX, autores como Proudhon e como Marx 

tenham defendido posições bastantes próximas das dos autores escolásticos: à luz do 

papel atribuído ao trabalho na produção de valor económico, não se pode justificar a 

cobrança de algum interesse por parte de quem apenas entra com o capital.  

    Nesse mesmo século, porém, a Bula Non esse inquietandos consagra, por parte da 

autoridade eclesiástica, a legitimidade de juro moderado por empréstimo. 

    Sobre a explicação teórica da produtividade do capital debruçaram-se autores como J. 

A. Schumpeter, N. W. Sénior, Karl Marx, Baum – Bauwerk, etc. 

     (Texto extraído de Polis, Enciclopédia Verbo da Sociedade e do Estado, 

Antropologia, Direito, Economia, Ciência Política, 5.º volume, editado em Abril de 

1987, págs. 1459/1462).  

       

     A produtividade do dinheiro, encarada como fruto face aos novos condicionalismos 

da economia de mercado e capitais, passou a justificar-se. 

     No Código Civil, os juros constituem frutos civis, de acordo com o artigo 212.º, n.º 

2, expressando-se correntemente pela palavra juro o rendimento de um crédito 

pecuniário, que se determina em função do montante deste, do tempo durante o qual se 

está privado do capital e da taxa de remuneração, visando o legislador, sobretudo, o que 

na prática representa o comum: capital e juros pecuniários, podendo estes revestir a 
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forma de legais ou voluntários/convencionais. 

     Assim, Mário Júlio de Almeida Costa, Noções de Direito Civil, Almedina, 3.ª 

edição, 1991, ao versar as “Obrigações de juros”, como modalidade de “Obrigações 

pecuniárias”, págs. 160 a 165. 

     A reter neste domínio os artigos 559.º, sobre taxa de juros, 560.º, sobre a proibição 

do anatocismo, termo técnico que designa o fenómeno da capitalização dos juros, ou de 

juros de juros, 561.º, sobre a autonomia do crédito de juros, 1145.º, n.º 2, sobre a 

onerosidade do mútuo e 1146.º, relativo ao mútuo usurário, para além de outros como o 

artigo 310.º, alínea d), a propósito da prescrição da obrigação de juros, todos do Código 

Civil. 

    Na fundamentação do Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça n.º 7/2009, de 25 

de Março de 2009, proferido no âmbito da revista n.º 1992/08, da 6.ª Secção, publicado 

no Diário da República, I Série, n.º 86, de 5 de Maio de 2009, que em unânime 

deliberação, fixou jurisprudência, incidindo sobre contrato de mútuo oneroso liquidável 

em prestações, pode ler-se: “A restituição apenas da quantia ou da coisa mutuada é a 

obrigação do mutuário num mútuo gratuito, sem retribuição, sem juros.  

    É unanimemente reconhecido que os juros (que estão no cerne do contrato de mútuo, 

seja civil, comercial ou bancário), são frutos civis, constituídos por coisas fungíveis que 

representam o rendimento de uma obrigação de capital, ou seja, a compensação que o 

obrigado deve pela utilização temporária de certo capital, cujo montante varia em 

função dos factores seguintes: o valor do capital devido, o tempo durante o qual se 

mantém a privação deste pelo credor e a taxa de remuneração fixada por lei ou 

convencionada pelas partes (Antunes Varela, Das Obrigações em Geral, vol. I, 7.ª ed., 

pp. 28-29, e Correia das Neves, Manual dos Juros, p. 23)”. Faz-se ainda distinção entre 

juros remuneratórios, compensatórios, moratórios e indemnizatórios. 

    

    Há aqui que introduzir uma nuance, para que as coisas não fiquem completamente 

pelo avesso, para que o apontado remédio, em vez de curar o doente, numa linguagem 

que seria cara à testemunha JJ (ouvida em 1 de Junho de 2011, segmento [1:13:12]), 

definitivamente, o mate. 

    Os assinalados cinco investidores (SSS, RRR, VVV, QQQ e UUU) aceitaram o 

acordo proposto, sem mais, sem tergiversações, ou considerações de planos outros, que, 
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a nível de discussão jurídica, era possível convocar, como o enriquecimento sem causa, 

ou mesmo, atendendo aos contornos do configurado caso, no limite, a do instituto do 

abuso de direito. 

    Como dizia o já longínquo acórdão da Relação de Lisboa, de 1 de Abril de 1970, in 

JR, 16.º, 261, em anotação de Abílio Neto e Herlânder A. Martins, ao Código Civil 

Anotado, Livraria Petrony, Lisboa 1978, ao artigo 1143.º: “Tendo, no Código Civil, o 

enriquecimento sem causa carácter subsidiário, a restituição das importâncias mutuadas, 

sendo o mútuo nulo por falta de forma, deve ser ordenada por força do disposto no 

artigo 289.º, n.º 1, do citado Código, uma vez declarada a nulidade do mútuo”.  

    Em anotação ao artigo 289.º do mesmo Código, cujo n.º 1 estabelece que “Tanto a 

declaração de nulidade como a anulação do negócio têm efeito retroactivo, devendo ser 

restituído tudo o que tiver sido prestado ou, se a restituição em espécie não for possível, 

o valor correspondente”, pode ver-se no ponto 1, que “o disposto no artigo, quanto à 

restituição, deve ser entendido de harmonia com as regras do enriquecimento sem causa, 

pois a prestação feita em cumprimento de um contrato nulo ou anulável e depois 

anulado, é uma prestação do indevido (RLJ, 102.º - 363). 

    A esse tempo era discutida a questão de saber se à obrigação de restituir proveniente 

da invalidade ou nulidade do negócio jurídico era ou não aplicável o princípio do 

enriquecimento sem causa no que toca à correcção ou actualização do respectivo valor, 

defendendo alguns, que a tal obstaria, na verdade, o que re...ta do artigo 289.º do código 

civil, interpretado à luz dos respectivos trabalhos preparatórios – assim, o acórdão da 

Relação de Lisboa, de 17 de Abril de 1974, in BMJ n.º 236, pág. 187.   

    Na anotação 13, afirma-se que “A restituição das importâncias mutuadas, sendo o 

mútuo nulo por falta de forma, é ordenada com base neste artigo e não no 

enriquecimento sem causa, dado o seu carácter subsidiário (aqui a diferença é o acórdão 

de l de Abril de 1970, JR, 16.º-261, ser atribuído à Relação do Porto) e citando-se o 

aludido acórdão da Relação de Lisboa, de 17-04-1974 e a RLJ 102.º- 253.  

    Nesse sentido, restringindo-nos a tempos mais recuados, pode citar-se o acórdão do 

STJ de 3 de Fevereiro de 1983, BMJ n.º 324, pág. 504, Mário Brito, Código Civil 

Anotado I, pág. 364, Vaz Serra, BMJ n.º 81, 34, Mota Pinto, Teoria Geral da Relação 

Jurídica, 1966/7, pág. 365. 

    Vaz Serra, em “Enriquecimento sem causa”, BMJ n.º 81 e n.º 82, n.º 15, e em 
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anotação na RLJ 98.º, pág. 185 e 103.º, págs. 457 e 458, sustentava que o facto de ser 

nulo, por falta de forma, o contrato de mútuo, não obstava a que o mutuário fosse 

obrigado a restituir ao mutuante o montante do mútuo, como re...tava dos disposto nos 

artigos 289.º e 476.º do Código Civil, no segundo caso desde que se verificassem os 

requisitos legais. (Cfr. do mesmo Autor, RLJ Ano 102.º, pág. 367, RLJ Ano 110.º, pág. 

53 e RLJ Ano 108.º, pág. 70). 

    No sentido de não aplicação do instituto do enriquecimento sem causa, veja-se 

Antunes Varela, RLJ, Ano 102.º, n.º 3397, págs. 245 a 255, em anotação a acórdão do 

STJ de 21 de Junho de 1968, versando caso de adiantamentos feitos por entidade 

patronal, acentuando a natureza subsidiária do instituto do enriquecimento sem causa.     

    O Código Civil considera o enriquecimento injustificado como uma fonte autónoma 

de obrigações, estabelecendo o artigo 473.º, n.º 1, que “Aquele que, sem causa 

justificativa, enriquecer à custa de outrem é obrigado a restituir aquilo com que 

injustamente se locupletou”. 

    O enriquecimento indevido é por si insusceptível de produzir a nulidade do negócio 

jurídico, conforme acórdãos do Supremo Tribunal de Justiça, de 15 de Dezembro de 

1977, de 7 de Novembro de 1978 e de 27 de Maio de 1980, in BMJ n.ºs 272.º, 281.º e 

297.º, a págs. 196, 300 e 326, respectivamente. 

    O artigo 474.º do Código Civil afirma expressamente o carácter residual ou 

subsidiário da restituição por enriquecimento sem causa, por virtude do qual a 

restituição fundada na nulidade afasta o recurso ao instituto do enriquecimento 

indevido. 

    Consagrando princípio radicalmente oposto ao presente no artigo 289.º, n.º 1, dispõe 

o artigo 479.º, n.º 2, que “a obrigação de restituir não pode exceder a medida do 

locupletamento à data da verificação de algum dos factos referidos nas duas alíneas do 

artigo seguinte”. 

    Pelo artigo 480.º é estabelecido agravamento da obrigação, podendo o enriquecido 

responder, para além do mais, pelos juros legais das quantias a que o empobrecido tiver 

direito, verificadas as circunstâncias previstas nas alíneas a) e b). 

    Como assinala Antunes Varela, Das Obrigações em geral, vol. I, 3.ª edição, 

Almedina, 1980, págs. 3897390, num grande número de casos em que a deslocação 

patrimonial carece de causa justificativa, a lei faculta aos interessados meios específicos 
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de reacção contra a situação. 

    “Assim, quando a deslocação patrimonial assenta sobre um negócio jurídico e o 

negócio é nulo ou anulável, a própria declaração de nulidade ou anulação do acto 

devolve ao património de cada uma das partes os bens (ou o valor dos bens, quando a 

restituição em espécie não seja possível) com que a outra se poderia enriquecer à sua 

custa (art. 289.º, 1). (…). 

    Além disso, são diferentes os efeitos das obrigações de restituir fundadas na 

invalidade do negócio e no enriquecimento sem causa (cfr. arts. 289.º, de um lado, e 

479.º 2 e 480.º, do outro). À eficácia retroactiva da invalidade contrapõe-se o sentido 

não-retroactivo, actualista, da correcção operada através do enriquecimento sem causa.”  

    Após assinalar a consagração legal do princípio da subsidiariedade no artigo 474.º, 

pág. 392, o Autor aborda as consequências do enriquecimento sem causa, o objecto da 

obrigação de restituir no caso especial do enriquecimento sem causa de págs. 404 a 410.  

    Inocêncio Galvão Telles, Direito das Obrigações, Coimbra Editora, Lda., 4.ª edição, 

1982, aborda o instituto de págs. 131 a 143, afirmando “o objecto da obrigação derivada 

do enriquecimento sem causa é uma restituição”; “é o empobrecido que a lei aponta 

como titular do direito creditório emergente do enriquecimento sem causa”, pág.136. E 

a págs. 139, afirma que “O artigo 479.º, n.º 2, mostra bem que o montante do 

enriquecimento não representa a medida da obrigação de restituição mas apenas um 

limite que não pode ser excedido. O outro limite consistirá no montante do 

empobrecimento”. 

    Sobre o instituto, pode ver-se a Dissertação de doutoramento em Ciências Jurídicas 

pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, de Diogo Paredes Leite de 

Campos, A subsidiariedade da obrigação de restituir o enriquecimento, Almedina 

Coimbra, 1974. Do mesmo Autor, Enriquecimento sem causa e responsabilidade civil, 

http://www.estigm.ipbeja.pt/“ac.direito”/LCampos82pdf, abordando o conflito de 

normas do instituto do enriquecimento sem causa com normas de outros institutos 

existentes no campo das deslocações patrimoniais e a situação de consumpção no 

concurso entre as normas da nulidade e do enriquecimento - pág. 54   

    Mário Júlio de Almeida Costa, Noções de Direito Civil, Almedina, 3.ª edição, 1991, 

versa o enriquecimento sem causa de págs. 76 a 91. 

     

http://www.estigm.ipbeja.pt/“ac.direito”/LCampos82pdf
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     Para além destas duas vias, no limite, poderá defender-se, como já tem sido decidido, 

que em situações com determinados contornos em que falte a forma legal, o mutuante 

possa ser ressarcido a título de abuso de direito (artigo 334.º do Código Civil). 

     E como é sabido o princípio da boa fé relaciona-se com a proibição do abuso do 

direito, o qual é de conhecimento oficioso, conforme acórdãos do Supremo Tribunal de 

Justiça, de 25 de Maio de 1976, de 26 de Março de 1980, de 21 de Fevereiro e de 25 de 

Junho de 1986, BMJ n.º 260, 295, 353 e 358, págs. 183, 426, 475 e 470.    

     

    Este enquadramento - possível subsunção dos factos em equação -  justifica-se para 

melhor se atentar nas condições em que os “investidores” que aceitaram o acordo, o 

fizeram, e pelas razões que o fizeram.  

    A solução encontrada traduziu-se na sobreposição do plano da eficácia retroactiva a 

qualquer preocupação de correcção actualista, sem qualquer consideração da posição do 

“mutuante”, que ficou efectivamente privado dos frutos possíveis provenientes do seu 

capital.  

    A restituição pura e simples do capital entregue, em singelo, sem qualquer tipo de 

remuneração, e ainda deduzido do que haviam recebido como “rentabilidade”, foi aceite 

pelos identificados “investidores”, que chegaram a acordo, os quais não terão posto em 

equação a invocação da tese do enriquecimento sem causa, não pretendendo, 

prescindindo mesmo de uma qualquer remuneração com base na figura do não 

locupletamento à custa alheia.   

    Os referidos “investidores” terão agido desse modo por terem percebido a situação de 

perturbação então existente, em pleno domínio dos ...nos, em que na CC S.A. BB era 

apenas vogal, com os precedentes pedidos de prorrogação de prazo e emissão de novos 

cheques substitutivos, para além das situações em que alguns se viram confrontados 

com faltas de pagamento por alegado extravio, tudo conformando um quadro em que 

era “pegar ou largar”, mais valendo um pássaro na mão, fugindo a litígios em tribunal (a 

não aceitação da proposta significava a demanda ao jeito das acções propostas contra os 

não aceitantes) e correndo o sério risco de nada receberem ou receberem menos ainda 

do que o capital entregue, nas margens de um qualquer rateio. 

     Mas, retirando o que já haviam ganho, a cedência de dinheiro por parte dos 

“investidores” a BB acabava por ser um mau negócio para os detentores de capital. 
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     Em vez de “investidores” que entregavam capital que era remunerado, recebendo no 

termo acertado o capital cedido e algo mais, cobrado por cheques “bons” e “viáveis”, 

passavam a ser fornecedores de capital de que BB se servia para o que bem entendesse, 

e no final, nada recebiam em troca da cedência de capital. 

     Por outras palavras, passavam de investidores remunerados a fornecedores de capital 

a custo zero. 

     O “capitalista” investidor “virava” benemérito. 

     Estariam então em causa mútuos gratuitos, contratos com os quais os mutuantes 

perdiam efectivamente dinheiro, uma vez que em qualquer outra aplicação sempre 

acabariam por arrecadar algum retorno para além do capital entregue, como aconteceria 

em simples depósitos a prazo, ou com subscrição de certificados de aforro.  

     Num tal quadro, para BB estaria encontrado um meio de obtenção de dinheiro de 

excelência, sem quaisquer custos, muito mais vantajoso do que o recurso a empréstimos 

bancários. 

     Voltando ao texto citado, poderá dizer-se que em relação a estes “investidores” se 

cumpriu a máxima aristotélica. 

 

     Como re...ta dos factos dados por provados, e nesta matéria a recorrente não 

dissenta, o que aconteceu foi que os dinheiros obtidos com a venda da casa de Espanha 

e a revogação do contrato promessa destinaram-se, em parte, a credores/investidores, 

mas serviu, também, para pagar a credores que não eram prejudicados nos termos 

abordados, ou seja, em virtude de burlas ou abusos de confiança, como a ..., ..., BBB e 

Advogados.  

     Como re...ta do FP 1134 foi alcançado acordo com alguns investidores das 

denominadas “aplicações financeiras”, com a promessa de pagamento, repartido por 

vários meses, dos valores entregues, a título de capital, mas subtraindo os valores 

entretanto pagos, a título de prometidas rentabilidades. 

     Note-se que esta proposta, que foi aceite por alguns dos “investidores”, 

transformando-os em fornecedores de capital a custo zero, estava presente num dos 

pedidos cumulados deduzidos na acção ordinária n.º 330/06.8TVLSB, justamente contra 

quem não chegou a acordo, repetindo-se aqui o seu teor: “b) A imputação de todos os 

pagamentos efectuados pelo A (BB) a favor do 1º, 3ª, 4º, 5º e 6º RR. na satisfação do 
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respectivo direito à restituição do capital, decorrente da nulidade dos mútuos”. – Cfr. 

fls. 404 do 2.º volume.  

     Foi dado por provado no FP 1135, SSS, VVV, QQQ, RRR e UUU aceitaram o 

acordo, sendo que apenas foram integralmente cumpridos os acordos relativos a UUU e 

VVV.  

     E no FP 1136 foi dado por assente que: “Daí, os pagamentos efectuados por BBB e 

“V...I...” durante os anos de 2006 e 2007 aos investidores das “aplicações financeiras”, 

ainda que parte desses pagamentos tivessem sido realizados com quantias monetárias 

que previamente saíram das contas bancárias da “CC” e foram transferidos e ou 

emitidos cheques creditados nas contas tituladas por BBB e “V...I...”, conforme já 

descrito supra. 

    Foi dado por provado – FP 144 C (proveniente da contestação) – que da conta de JJ 

foram efectuados pagamentos a quatro investidores lesados/ofendidos (RRR, SSS, VVV 

e QQQ) e ainda a UUU, porteiro do Hotel da Lapa, que não figura no elenco dos 

ofendidos constante do FP 757, pagamentos feitos, como consta do FP 1136, não 

directamente, mas por cheques ou por transferência bancária para contas de XXX e/ou 

BBB e V...I... Lda., os quais emitiram cheques para entrega aos referidos credores, 

sendo concretizados no FP 145 C. 

     Mas como consta da parte inicial deste FP 145 proveniente da contestação, a págs. 

2445, “Concretizados os movimentos verifica-se que o movimento transferido da conta 

de JJ é inferior aos pagamentos feitos por BBB, XXX e V...I... – acrescem outras 

fontes”. (Sublinhados nossos).  

    O que está em consonância com a segunda parte do FP 1136 “ainda que parte desses 

pagamentos tivessem sido realizados com quantias monetárias que previamente saíram 

das contas bancárias da “CC” e foram transferidos e ou emitidos cheques creditados nas 

contas tituladas por BBB e “V...I...”. 

    Esta afirmação está ainda em consonância com o que consta do FP 283, no último 

parágrafo da pág. 1595 do acórdão e a fls. 9.563 dos autos: “As entregas efectuadas em 

Junho a SSS e em Maio a UUU, no valor de 5.000,00 €, e 5.750,00 €, respectivamente, 

tiveram origem em valores provenientes de contas bancárias tituladas pela CC, S.A.”. 

(Este ponto é versado de novo na abordagem à conclusão 136.ª). 

     É verdade que outros pagamentos foram feitos, mas fora do âmbito do quadro 
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traçado inicialmente pela recorrente, que de acordo com o alegado, tinha por objectivo 

pagar aos credores que tinham chegado a acordo, sendo estes credores os dos 

cognominados pela recorrente “mútuos nulos por falta de forma”, pagando apenas o 

capital entregue, deduzido do já pago a título de rentabilidade. Ora, os credores que 

chegaram a acordo só podiam ser os que tinham entregue capital para “aplicações”, não 

a banca, familiares, ou gabinetes de advogados. 

     Assim, os pagamentos enunciados e dados por provados não se enquadram todos 

naquele inicial desiderato, como ocorre nos constantes dos FP 146 C a 150 C, pois que 

para além de entregas à banca (... e ...), foram efectuados pagamentos de honorários a 

sociedade de advogados, da qual é sócio HH, estando em causa pagamento de 

honorários por prestação de serviços prestados à recorrente e BB, no seu próprio 

interesse, passando tais serviços, para além do patrocínio em acções, por constituição de 

sociedade anónima para onde foram transferidos bens imóveis próprios daquele obtidos 

antes de casado, bem como o bem comum casa de ..., visando objectivos próprios, 

realização de escrituras de compra e venda com simulação, mas não só, pois como 

consta do FP 146 C, também saiu dinheiro com destino à I..., que servia interesses 

exclusivos de BB e ex-mulher. 

     Da mesma conta de JJ, como bem refere a recorrente, saiu dinheiro para a ... de 

Sintra – FP 149 C, caso que será analisado de forma mais detalhada na abordagem da 

conclusão 117.ª – e para o ... – FP 150 C – tratando-se de transferências para contas de 

BB, sendo € 14.000,00, no primeiro caso, em 26 de Dezembro de 2006, e € 28.000,00 

(20.000,00 € + 8.000,00 €), no segundo, em 11 de Julho e em 13 de Setembro de 2006, 

ou seja, para contas de BB foram canalizados € 42.000,00, não constando que desses 

valores tenha pago a ofendidos/lesados, que aceitaram o acordo.  

     Como igualmente ficou provado – FP 147 C – da mesma conta da irmã da arguida, 

JJ, saíram três transferências no total de € 100.000,00 (20.000,00 € + 20.000,00 € + 

60.000,00 €), respectivamente, em 10 de Julho, em 11 de Setembro e 25 de Setembro de 

2006, para uma conta bancária de BBB. 

     E da mesma conta – FP 148 C – saiu em 26 de Dezembro de 2006 (e não Janeiro de 

2006, conforme consta do acórdão recorrido, e não também, em Janeiro de 2007 

conforma artigo 148 da contestação, como claramente re...ta do quadro da pág. 1634), 

uma transferência de € 10.000,00, também para BBB. 
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     Relativamente ao que consta do FP 147 C, há a referir que a recorrente alegara no 

artigo 147 da contestação, a fls. 4.803 do volume 17, que as três transferências para a 

conta bancária de BBB se destinavam a dar pagamento a um empréstimo da quantia de 

€ 100.000,00, que havia feito ao filho BB, a partir de Novembro de 2005, por este não 

ter dinheiro que permitisse pagar serviços prestados por advogados, custas judiciais e as 

despesas necessárias à constituição da I... e transmissões dos imóveis. 

 

     O acórdão recorrido deu esta alegação por não provada, como consta de págs. 

2494/5, ao versar a matéria do artigo 147 da contestação, incluído o empréstimo, que 

deu por não provado, bem como deu por não provado que, a partir de Novembro de 

2005, BB não tivesse dinheiro que permitisse pagar as referidas despesas. 

 

     Parece que bem terá andado o Colectivo julgador, pois a fazer fé nas declarações da 

recorrente na sessão do dia 1 de Fevereiro de 2011, segmento [16:22:54-17:25:53], no 

dia 19 de Dezembro de 2005, terão sido roubados a BB, quando se encontrava na 

Universidade, três mil euros, que o ex-marido trazia no bolso. 

 

   Por outro lado, a ter existido o empréstimo, que não ficou provado, o mesmo seria 

nulo por falta de forma, desconhecendo-se a quem imputar a inobservância do legal 

formalismo, sendo certo que, caso tivesse sido exibida a essencial escritura pública, 

seguramente o Colectivo do Tribunal da Relação de Lisboa teria dado por provado o 

mútuo, nos termos dos artigos 363.º, n.º 2, 364.º, 371.º e 1143.º (este na redacção vigente até 

31 de Dezembro de 2008), do Código Civil e artigo 169.º do Código de Processo Penal. 

 

     Mas, mesmo que esta alegação fosse dada por provada, a verdade é que nesse quadro 

o destino do dinheiro seria a satisfação de necessidades próprias de BB e não satisfação 

de credores de “mútuos nulos por falta de forma” aceitantes de acordo de pagamento. 

 

     Por outro lado, a alegação de pagamento de empréstimo à Mãe de BB, BBB, feita na 

contestação, apresentada em 10 de Janeiro de 2011, não se compagina com o que era 

pelo menos habitual “naquela família”, para usar expressão utilizada pela recorrente. 



S. R. 
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 

2802 
 

     Na verdade, como referiu a recorrente em audiência, na sessão de 26 de Janeiro de 

2011, segmento [14:22:12-15:39:41], na passagem do minuto 51 para 52, quando se 

referia à construção da casa de ..., concluída em 1996, referindo ter custado 30 mil 

contos e que a Mãe do BB deu dez mil contos, enfatiza: “Empréstimo naquela família 

significa dar” e, ao minuto 52:15, precisa: “Pelo menos entre aquela Mãe e aquele 

filho”. 

       

     Relativamente ao FP 148 C foi alegado na contestação, a fls. 4803/4 do volume 17, 

que a transferência de € 10.000,00 era começo de restituição do valor pago por BBB 

como última prestação do reforço de sinal do contrato promessa da casa do ....     

     O acórdão recorrido deu esta alegação por não provada, como consta de págs. 2495. 

     Sendo certo ter re...tado provado que BBB pagou uma das prestações, isso não 

significa que a dita transferência se destinasse a começo de restituição do devido por 

BB.    

     Mas, mesmo que esta alegação fosse dada por provada, a verdade é que nesse quadro 

o destino do dinheiro seria pagamento de uma dívida de BB, não visando, uma vez 

mais, a satisfação de “investidores”/credores de “mútuos nulos por falta de forma”. 

       

     O que se deve extrair destes FP emergentes da contestação indicados pela recorrente 

– 146 a 150 – é que da conta de JJ saíram, cingindo-nos aos destinos assinalados e 

outros diversos há (incluído pagamento ao Colégio de São João de Brito em Maio de 

2007, conforme Apenso-V, Documentação bancária Santander/Totta), várias quantias, 

perfazendo € 178.422,23 (18.682,23 € + 7.740,00 € + 110.000,00 € + 42.000,00 €), que 

de todo não se destinaram a pagamentos a “investidores”, antes satisfizeram interesses 

próprios de BB e não só. 

 

     O mesmo se diga, aliás, em relação à quantia de € 194.958,72, proveniente de duas 

prestações pagas pela M... (a de Outubro de 2006, com o cheque a ser levantado por 

BB, que depois o deixa em casa da recorrente e a de Abril de 2007, ambas depositadas 

em conta do Pai), que tiveram destino diverso do propugnado, como ressalta do que foi 

dado por provado nos FP 151 C a 155 C -  cfr. resposta de não provado ao facto 151, a 

págs. 2495 do acórdão recorrido. 
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     Na conclusão 112.ª a recorrente critica a motivação considerando absurdas as 

conclusões tiradas nos pontos 158.M e 158.Q da fundamentação da convicção no 

sentido de ter sido feita uma separação entre o património lícito e o ilícito e 

considerando as conclusões absolutamente contrárias às regras da experiência comum. 

     Começa a recorrente por afirmar ter aberto mão do seu património, o que repete 

inclusive na conclusão a seguir, afirmando-o, como se fosse efectivamente a 

proprietária única, quando não era, e até a propósito da casa de Espanha, na sessão de 8 

de Fevereiro de 2011, segmento [16:13:40 – 17:57:22], quando explicava as 

movimentações de entradas de cheques na sua conta e saídas para as de BB, referiu 

“Pagou ele (BB) por inteiro a casa de Espanha”.            

     Mais uma vez pretende a recorrente sobrepor o seu ponto de vista ao do acórdão 

recorrido, mas certo é que a separação do património foi feita, passando para a I... a casa 

comum de ... e os bens próprios de BB adquiridos em solteiro (apenas os imóveis 

destinados a habitação).  

 

     Na conclusão 113.ª a recorrente expõe o seu ponto de vista, procurando justificar a 

sua actuação, dizendo uma vez mais que abriu mão do seu património imobiliário para 

pagar dívidas que nem sequer eram suas, mas do seu ex-marido BB, referindo-se às 

dívidas contraídas junto dos «investidores», por cujo pagamento não podia ser 

responsabilizada por não serem comunicáveis. (A recorrente volta a referir que as 

dívidas não eram comunicáveis na conclusão 138.ª, a fls. 11.099, e na conclusão 114.ª 

alude a “dívidas que nem sequer eram da sua responsabilidade”). 

     Por outro lado, diz que “os títulos de que dispunham RR e os outros «investidores» não 

eram bastantes para a vincular, até porque nos casos em que faziam referência ao seu 

(inexistente) consentimento, se apoiavam numa procuração absolutamente falsa, como nos autos 

se demonstrou. 

      Ainda que viesse a ser demandada conjuntamente com BB, designadamente em acções 

executivas, como veio a acontecer, tinha forma de se defender, com base na falta do seu 

consentimento e na incomunicabilidade dessas dívidas exclusivamente contraídas por BB, bem 

como na falsificação da procuração. 

       No entanto, entendeu que em vez de defender a sua posição patrimonial devia pagar aos 
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terceiros prejudicados pelo seu ex-marido”. (Sublinhados nossos). 

      Não pode afirmar-se que a recorrente tenha aberto mão do seu património 

imobiliário pelo menos no que toca à casa de ..., que era bem comum, a qual esteve para 

ser transferida para o património do “investidor” OOO (cfr. ponto 146, a págs. 2674 do 

acórdão recorrido) e que acabou por ser simuladamente vendida por preço equivalente 

ao valor patrimonial à I..., S. A., continuando na posse pelo menos de BB, que aí 

habitou após a separação, onde em Setembro de 2006, descansadamente, podia ouvir 

jazz, e cuja real actual situação a recorrente disse desconhecer na audiência de 

renovação da prova, o que não deixa de concitar, no mínimo, alguma perplexidade. 

(Voltamos a este aspecto no segmento B). 2, reportado às “Concretas provas com 

referência ao artigo 412.º, n.º 3 e 4 do CPP, no início da abordagem das conclusões que 

abrangem as declarações da recorrente). 

      Certo que as pretensões de agressão ao património da recorrente esbarrariam na 

falsidade dos títulos executivos, no que à imputada autoria e genuinidade de sua 

assinatura em documentos respeitava (recaindo o ónus da veracidade sobre o 

apresentante do documento, conforme o disposto no artigo 374.º, n.º 2, do Código 

Civil), podendo defender-se nos termos expostos. 

      A defesa da incomunicabilidade da dívida (aspecto em que obviamente estava de 

acordo a testemunha N… S… em resposta ao Exmo. Advogado na sessão de 14 de 

Março de 2012, segmento [1:27:17], mesmo a terminar), a dedução de embargos de 

executado ou oposição à execução, ou o mecanismo do artigo 825.º, n.º 2, do CPC, eram 

meios viáveis de defesa que fariam esbarrar, ou minimizar os repetidos receios de 

agressão patrimonial por parte de RR e que constituiu argumento invocado na 

justificação da passagem de imóveis para a I..., S. A. (muito embora, como vimos já, na 

abordagem à conclusão 99.ª, as pretensões de OOO quanto ao património comum não 

tivessem sido alheias a tal solução). 

      Na alienação de património imobiliário com o sentido e alcance dados pela 

recorrente - pagamento de dívidas do então marido - não se incluiu a casa de ....  

 

      Na conclusão 114.ª a recorrente explica como adquiriu para si, “com o produto da 

venda da casa de Espanha”, o veículo automóvel referido nos artigos 1559º e 1560º (e 

não 1600º como, certamente por lapso, consta do acórdão recorrido), dando para retoma 
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uma carrinha Chrysler (e vendendo na mesma ocasião um Saab, depositando na conta 

da irmã o cheque do pagamento do respectivo preço, embora tal tenha re...tado não 

provado – mas o que é certo é que se apurou o depósito de um cheque na conta da sua 

irmã, cfr. artigo 143º da contestação – cheque de € 12.500,00 da conta do … titulada por 

J…J…C…C…).  

      Quando efectuou esta compra, os pagamentos aos credores estavam a ser 

integralmente satisfeitos, estando a arguida a pagar dívidas que nem sequer eram da sua 

responsabilidade, convicta que o fazia com dinheiros que eram seus e do seu ex-marido. 

      Alegou a recorrente no artigo 143 da contestação (fls. 4801) que depositara na conta 

da irmã, para além do mais:  

“- o cheque de Eur 12.500,00, valor da venda do carro da arguida da marca Saab, a 

20.20.2006”. 

     Em relação a este cheque, no segmento dos Factos Provados a resposta do artigo 143 

C, a págs. 2445, foi: 

“- O cheque de Eur 12.500,00, cheque do BCP conta titulada por J...J...C...C...”. 

      Teve como resposta no segmento dos Fatos Não Provados o seguinte FP 143 C, in 

fine, a págs. 2494: 

“Não provado que o cheque no valor de 12.500,00 euros da conta BCP titulada por 

J...J...C...C... fosse re...tante do valor da venda do carro de marca Saab”. 

     No artigo 167 da contestação (fls. 4.809) alegara: 

“Na mesma altura, a arguida vendeu também o veículo ligeiro marca Saab, de matrícula 

…-NB, pelo valor de Eur 12.500,00, tendo depositado na mesma conta da sua irmã o 

cheque emitido por J...J...C...C... para pagamento desse veículo”. 

      A resposta a este artigo 167, conforme pág. 2497, foi: 

“Não provado que a arguida vendeu na mesma altura o Saab, nem que o fez pelo valor 

de 12.500,00 euros.  

Nem que o cheque no referido valor de J...J...C...C... se devesse ao pagamento do 

carro”.  

     Como re...ta do FP 292, no quadro da pág. 1633, consta a data de 20-10-2006, a 

quantia e o nome referidos, bem como a referência a “BCP”, mas não mais do que isso, 

não tendo ficado provado que aquela quantia, que efectivamente entrou na conta, 

conforme de novo assinalado no quadro da pág. 1635 do volume 34, tivesse aquela 
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origem, não se tendo por estabelecida a conexão entre aquele cidadão, o dito C… C…, a 

alegada venda do citado carro e a quantia depositada.  

     Aliás, há um nome que aparece pela primeira vez (nunca referenciado como 

“investidor”), que é um tal J...M...A...L..., para quem no mesmo dia 19 de Setembro de 

2006 foram transferidos € 10.000,00 e € 5.000,00.  

      O Colectivo adquiriu essa convicção e os trechos acabados de referir estão em 

perfeita harmonia, não se descortinando qualquer contradição entre o segmento dos 

factos provados e não provados.  

     Não ficou provada a venda do Saab e que o montante depositado correspondesse ao 

respectivo preço. (O valor de 12.500,00 euros volta a ser focado na conclusão 140.ª). 

 

      Na conclusão 115.ª a recorrente explica o dispêndio de € 8.425,00 numa viagem, 

dizendo que “há que referir que esse facto não constava da acusação, pelo que a arguida não 

teve oportunidade de se defender dele em julgamento. 

      Se tivesse tido essa possibilidade, teria esclarecido que fez essa viagem com a sua filha 

menor e com uma prima sua, esta acompanhada de dois dos seus filhos. Foi a arguida quem 

marcou a viagem, mas suportou apenas, evidentemente, os custos relativos a si e à sua filha 

menor – que se cifraram em € 3.720,00, sendo que da conta da sua irmã saíram apenas € 

1.890,00 – conforme documento cuja junção se vai requerer a final, posto que só após a 

prolação do acórdão se tornou necessária esta prova. 

     O restante valor pago à I…, de € 6.535,00, respeita ao custo da viagem da prima da arguida e 

da família desta. Ora, a prima da arguida emitiu um cheque que foi depositado nessa mesma 

conta, da quantia de € 6.000,00, a 9 de Fevereiro de 2007, conforme consta do quadro do 

artigo 292º. E emitiu ainda um outro cheque, no valor de € 535,00, também depositado 

nessa conta, a 16 de Fevereiro de 2007, mas que não consta do artigo 292º porque aí só foram 

analisados movimentos de valor igual ou superior a € 1.000,00, como se afirma depois da 

apresentação do quadro. No entanto, a con...ta do extracto da conta, que está junto aos autos 

por apenso identificado no artigo (mas com referência aos apensos do processo 140/06), e 

também como apenso V dos presentes autos, permite confirmar o depósito desse cheque. 

     É assim absolutamente falso que a arguida tenha gasto aquela quantia de € 8.425,00 

numa viagem. Gastou, dessa conta, € 1.890,00, o que é substancialmente menos.”. 

 

      Vejamos. 
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     Começar-se-á por anotar que a formulação final, mais concretamente a expressão “É 

assim absolutamente falso” (repetida mais adiante na conclusão 171.ª “É completamente 

FALSO que …”), não é, ao que se julga saber, usual em manifestos recursivos penais, 

será mais corrente em articulado de acção civil, em que o subscritor da peça a que se 

responde é igualmente um Ilustre Senhor Advogado, o que não acontece com o presente 

interlocutor, no caso colectivo, os subscritores do acórdão recorrido, sendo certo que em 

parte alguma do acórdão recorrido se faça referência a dispêndio “numa viagem”, o que 

aliás seria difícil de dar por provado pelas razões que enunciaremos. 

     No FP 144, proveniente da contestação, consta, como se vê de pág. 2445: 

 “Como consta do artº 292º da matéria provada, dessa conta em nome de JJ, a arguida 

fez pagar, entre 13 de Fevereiro e 26 de Março de 2007, 8.425,00 euros à agência de 

Viagens I… (e não Intervida), Viagens e Turismo SA.” 

     Não se diz, pois, que a arguida gastou tal quantia numa viagem, sendo certo que fez 

pagar a quantia em causa por esta conta.    

     Mais adiante, na fundamentação da decisão sobre a matéria de facto, consta no ponto 

158.S – 8.º, a págs. 2711: 

    “E aqui nem consideraremos os 8.500,00 euros de viagens que a arguida fez pagar 

através da conta bancária titulada por sua irmã JJ em Fevereiro e Março de 2007, por 

não ser objecto da acusação”.  

    Como se vê, é o próprio acórdão a referir que o ponto não constava da acusação. 

    O que não nos parece correcto. 

    Na acusação, conforme fls. 4.496/7, do volume 16, o artigo 292.º não contém o 

primeiro quadro que surge no FP 292, antes remetendo para o primeiro quadro que 

consta do artigo 292 da acusação deduzida no processo principal (n.º 140/06), mas 

apresenta o segundo quadro, onde no segmento “Débitos/Saídas” consta a saída em 

2007 da quantia de € 8.425,00 com destino à I… - Viagens e Turismo SA, o que não 

terá passado despercebido à análise da recorrente, até por se tratar de artigo referente a 

conta bancária de sua irmã para onde foram canalizados valores importantes, figurando, 

inclusive, o seu nome no segundo quadro em tipo de letra maior.   

    No FP 292 no final do primeiro Quadro – pág. 1634 do acórdão e fls. 9.582 verso do 

processo – constam três transferências em 13 de Fevereiro, 19 e 26 de Março de 2007, 
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nos montantes de 2.280,00, 4.255,00 e de 1.890,00 euros, todas com destino a I… - 

Viagens e Turismo SA. 

     Estando em causa o pagamento de uma única viagem, como refere a recorrente, 

ficam por explicar as “prestações”, as transferências faseadas ao jeito de “tranches” e 

sobretudo se tivermos em conta o seu distanciamento temporal, já que tais pagamentos 

se protraíram ao longo de 41 dias! 

     Diz a recorrente que viajou com a filha menor e a acompanhou uma prima com dois 

filhos, tendo a prima depositado cheque na conta de sua irmã em 9 de Fevereiro de 

2007, no valor de € 6.000,00.   

     No mesmo quadro consta efectivamente um depósito de € 6.000,00 em 9 de 

Fevereiro de 2007, mas sem qualquer menção de origem. 

     Alega a recorrente que da conta da irmã apenas retirou a quantia de € 1.890,00, 

juntando documento que se encontra a fls. 10.798 do volume 37, onde consta 

pagamento em 30 de Março de 2007, o valor de 3.720,00 EUR, com transferência 

bancária sem número de 1.890,00 EUR (quantia que figura como “Total”) e a quantia de 

1.855,00 EUR, antecedida de “Desconto de ADCL AVJ.2007.00004”, referindo-se a 

viagem para duas pessoas e por 6 dias, sendo que em baixo há referência a pagamento 

através da conta … – Sede 1/Lisboa, IBAN …. 

     Pelas últimas datas é de entender que a viagem terá tido lugar aproveitando as férias 

de Páscoa, pois que a Semana Santa em 2007 foi na primeira semana de Abril.   

     Partindo do pressuposto de que a quantia de € 6 000,00 foi depositada pela prima 

para pagar a sua parte da viagem, fica por explicar a antecedência do depósito feito em 

9 de Fevereiro quando a viagem iria ter lugar em Abril, não se alcançando a razão para 

desde logo essa verba não ter sido canalizada para a I…, antes sendo em duas 

transferências distanciadas em mais de mês. 

     Retirando 1.890,00 euros, tanto quanto diz a recorrente que pagou, ao total de 

8.425,00 euros, restam € 6.535,00, sendo este o valor a que terá montado o custo da 

viagem da prima e filhos, mas porque tinha depositado apenas 6.000,00 euros, 

depositou a prima na conta da prima JJ outro cheque no valor de € 535,00, o que 

aconteceu em 16 de Fevereiro (este depósito não consta no quadro do FP 292 porque aí 

só foram analisados movimentos de valor igual ou superior a € 1.000,00), sendo certo 

que nessa data só tinham sido ainda transferidos para a I… 2.280,00 euros dos 6.000,00 
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depositados (o que ocorreu em 13 de Fevereiro), tendo portanto a prima em depósito 

ainda € 4.255,00, ficando por explicar a necessidade deste acerto/reforço (?) numa data 

que antecedeu em um mês a transferência dos € 4.255,00, que teve lugar em 19 de 

Março, e apenas a uma escassa semana após o depósito inicial, que, como vimos, foi a 9 

de Fevereiro, quando a viagem era apenas em Abril.  

    Note-se que a recorrente só pagou a viagem em finais de Março, como é normal, 

ficando por explicar o facto de do dinheiro da prima ter havido uma transferência em 13 

de Fevereiro.  

    Pela leitura do quadro da pág. 1634 e fls. 9582 verso, a viagem da prima teria sido 

paga por duas vezes, em 13 de Fevereiro, com transferência de 2.280,00 € e depois em 

19 de Março, com nova transferência de 4.255,00 €, o que não deixa de constituir 

procedimento singular.    

    Fica-se sem saber a razão porque a prima não terá pago a sua parte de forma 

autónoma, directa, sem passagem do dinheiro pela conta de JJ, sem tanta antecedência 

em relação à data da viagem, quando o podia fazer certamente por cheque ou 

transferência para a conta bancária da agência de viagens, e qual a necessidade de fazer 

dois depósitos na conta de JJ, não se entendendo o pagamento feito à agência por duas 

vezes distanciadas entre si por mais de um mês. 

      Anota-se a discrepância de valores pagos pela viagem pelas duas primas, sendo a 

diferença a de a recorrente viajar com a filha menor e a prima com dois filhos, sendo 

certo ter a viagem custado à prima mais 2.815,00 euros do que à recorrente (6.535,00 – 

3.720,00).   

     Como se verá ao abordar a conclusão 119.ª, da conta de JJ saiu dinheiro para conta 

de BBB no Banco … (FP 287), que serviu para pagar à mesma agência de viagens 

algumas verbas, que no cômputo global atingiram o montante de 72.636,25 €, como se 

alcança do extracto descrito no FP 287, maxime, págs. 1612/3 do acórdão recorrido. 

 

 

 

      A) 3. – Outros factos dados como não provados em contradição com factos que 

foram dados como provados  
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      Nas conclusões 116.ª a 120.ª a recorrente invoca contradições, dizendo na 

conclusão 116.ª, em jeito de introdução, que se trata de factos relativos aos 

pagamentos aos credores, feitos pela arguida através das contas bancárias da sua irmã 

e do seu pai, que em parte re...taram não provados, em contradição com o que re...ta de 

outros factos provados, e relativos a uma transferência feita de uma conta da CC 

para a arguida. 

 

      Na conclusão 117.ª, diz a recorrente com referência ao artigo 149º da contestação, 

que “o acórdão recorrido deu como provado que da conta da irmã da arguida foi efectuada uma 

transferência, de Eur 14.000,00, a 26.12.2006, para a conta de BB na ... Sintra e deu como não provado 

que fosse para pagamento da prestação por ele devida na sequência do acordo celebrado com essa 

instituição nesse mês e ano. 

       No entanto, re...ta do artigo 279º dos factos provados, provenientes da acusação, a propósito do 

Empréstimo … – 1.530.000,00 €, que as prestações debitadas em 21/01/2007 e 01/03/2007, no total de 

15.559,11 € (13.991,11 € + 1.600,00 €), foram pagas com uma entrada no valor de 14.000,00 € 

proveniente da conta …, titulada por JJ. 

      Donde, há contradição entre os factos provados e não provados. Atendendo ao que re...ta do artigo 

279º, deve considerar-se integralmente provado tudo quanto se afirmou no artigo 149º da 

contestação”. 

      A Exma. Procuradora-Geral Adjunta, no citado parecer, a fls. 11.186, aborda este 

ponto, embora sem, uma vez mais, indicar a conclusão, afirmando revelar-se apenas 

aparente a invocada contradição com a parte do artigo 149 da contestação dada por não 

provada, mostrando-se, face à factualidade dada por provada, salvaguardada a 

factualidade essencial que terá sido o fim da pretensão da recorrente com esta parte da 

impugnação da matéria de facto.   

      Vejamos se ocorre a invocada contradição, relembrando que a matéria onde se inclui 

o artigo 149 da contestação foi já invocada e abordada na conclusão 111.ª, a propósito 

de pagamentos a credores. 

      Analisando o FP 279, que começa na pág. 1308 do volume 33 e se estende até à pág. 

1459 do volume 34 (151 páginas), temos que o mesmo se reporta a uma conta na ... 

titulada por BB, com o n.º …, abrangendo o extracto o período de 8 de Março de 2001 a 

16 de Abril de 2007, contendo variadas entradas da CC e pagamentos vários, com realce 
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para os feitos à Agência de Viagens …, no total de 138.863,00 €, em pouco mais de três 

meses, entre 11 de Abril e 17 de Julho de 2003 (págs. 1326 e 1450), de sinal à 

R.../Madrid Lisboa, em 8 de Maio de 2003, no valor de 81.711,49 € (págs. 1433 e 1451) 

e transferência de € 15.400,00 (2.500,00 + 3.400,00 + 3.500,00 + 2.500,00 + 3500,00 €, 

em 1 de Abril, 21 de Maio, 9 de Junho, 24 de Junho e 6 de Agosto de 2003) para a 

arguida (págs. 1330, 1430, 1432, 1433 e 1451).   

      O “Empréstimo … – 1.530.000,00 €” é versado a págs. 1443/4/5 do acórdão (fls. 

9487/8 dos autos), o qual teve como destino liquidação de empréstimos anteriores, 

relevando a liquidação do empréstimo n.º 56029116706 (com o valor de 1.300.000,00 €, 

conforme págs. 1439/1440, em boa parte destinado a pagar empréstimo anterior – n.º … 

–, para o qual foram canalizados 1.247.224,09 €), no valor de 1.201.990,23 €, sendo 

que, conforme pág. 1444, do empréstimo, até 16-04-2007, data do último movimento 

inscrito no extracto bancário, apenas foram liquidados 41.993,96 €, faltando pagar 

1.617.569,50 € de capital e juros.   

      Certo que, como invoca a recorrente, a págs. 1445 (volume 34) foi dado por provado 

que “As prestações debitadas em 21/01/2007 e 01/03/2007, no total de 15.559,11 € 

(13.991,11 € + 1.600,00 €), foram pagas com uma entrada no valor de 14.000,00 € 

proveniente da conta ..., titulada por JJ”. (Convenhamos que, em boa verdade, a entrada 

era insuficiente para pagar a totalidade das duas prestações). 

      O que se compagina inteiramente com o quadro antecedente de págs. 1444, a parte 

final do extracto, na pág. 1410, aqui coincidindo a data de movimento de 29 de Janeiro 

de 2007 e pág. 1459 ao alto, e ainda com o que consta do FP 292 referente à conta de 

origem de JJ, na pág. 1634 e no quadro da pág. 1635, última rubrica de Débitos/Saídas.  

      Igualmente certo que em relação ao constante do artigo 149 da contestação, foi dado 

por provado na pág. 2448 o seguinte:  

     “Ainda dessa conta foi efectuada uma transferência, de Eur 14.000,00, a 26 de 

Dezembro de 2006, para a conta de BB na ... Sintra”.  

     E no segmento dos factos não provados, no que toca ao mesmo artigo 149 da 

contestação, ficou consignado na pág. 2495:  

     “Relativamente à transferência datada de 26 de Dezembro de 2006 para a conta ... 

Sintra -Litoral de BB, não re...tou provado que fosse para pagamento da prestação por 

ele devida na sequência do acordo celebrado com essa instituição nesse mês e ano”. 
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     A resposta negativa não desmente a transferência nem o pagamento das prestações; o 

que não ficou provado foi que tivesse sido na sequência de acordo, pois não ficou 

provado o invocado acordo celebrado com a .... 

      Aliás, nem se vê como e porquê poderia tal acordo ter sido dado como assente, 

atendendo desde logo aos montantes das parcelas das prestações debitadas e tempo dos 

débitos, não se cogitando que plano de pagamento poderia comportar tais valores e 

prazos de pagamento, pois que temos pagamentos em 29 de Janeiro, em 1, 5 e 28 de 

Março e em 13 Abril, com montantes tão díspares como 13.999,11 € – 1.600,00 € – 

12.397,99 € – 1.500,00 € – 12.496,86 €, perfazendo o total de 41.993,96 €, conforme o 

descritivo de pág. 1444, do volume 34. 

      Não se verifica assim qualquer contradição, muito menos insanável, pois que 

adquirido ficou que os 14.000,00 € saíram da conta de JJ para a conta de BB na ... para 

pagar empréstimo que BB contraíra no âmbito das suas actividades. 

      Conclui-se assim que não pode considerar-se integralmente provado tudo quanto 

afirmado foi no artigo 149 da contestação. 

      O que daqui re...ta, e disso há que deixar firme nota, é que o dinheiro saído da conta 

de JJ, uma vez mais, tal como já apontado foi na abordagem à conclusão 111.ª, se 

destinou a pagar parte de dívida própria de BB.  

      Houve aproveitamento de dinheiro com determinada proveniência para pagar 

empréstimos contraídos pelo ex-marido da recorrente em benefício próprio. 

      O aproveitamento de vantagens não se traduz apenas na aquisição de património, 

podendo ser canalizado para pagamento de dívidas, o que lhe não retira a ínsita carga 

negativa do procedimento.   

      Note-se que da conta do Pai da recorrente em 2 de Março de 2007 saíram duas 

verbas para a mesma conta da ..., mas no artigo 155 da contestação não se faz referência 

a qualquer acordo de pagamento com ...… 

 

      Na conclusão 118.ª a recorrente diz ter alegado “no artigo 155º da contestação, que da 

conta do seu pai foi feita uma transferência, a 02.03.2007, da quantia de € 13.991,11, para 

pagamento de empréstimo da ... Sintra, tendo o acórdão recorrido dado como provado o movimento 

dessa quantia, mas como não provado que se destinasse a pagamento de empréstimo. 

       Trata-se do mesmo Empréstimo ..., referido no artigo 279º dos factos provados. Ora, deste artigo 
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re...ta que as duas prestações debitadas em Março de 2007 totalizaram 13.879,99 € (12.397,99 € + 

1.500,00 €) e foram pagas com uma entrada proveniente de II no total de 13.991,11 €. 

      Donde, há contradição entre os factos provados e não provados. Atendendo ao que re...ta do artigo 

279º, deve considerar-se integralmente provado que a transferência de 02.03.2007, no valor de € 

13.991,11, se destinou a pagamento de empréstimo da ... Sintra.” 

     A Exma. Procuradora-Geral Adjunta, no aludido parecer, a fls. 11.187/8, uma vez 

mais sem indicar a conclusão, aborda este ponto, afirmando repetir-se a mesma situação 

da anteriormente alegada contradição, sendo igualmente apenas aparente a invocada 

contradição com a parte da factualidade descrita no artigo 155 da contestação, dada por 

não provada, concluindo que a factualidade por que a recorrente pugna que se dê por 

provada nada de essencial traz à matéria dada por provada, que já salvaguarda 

suficientemente aquilo que parece ter sido o objectivo pretendido pela recorrente com 

esta parte da impugnação da matéria de facto. 

  

      Vejamos. 

      Referindo-se à conta aberta em nome do Pai, a ora recorrente, depois de no artigo 

154 da contestação referir que “Dessa conta foram feitos pagamentos à ... Sintra 

(transferências para contas de BB e da C… T…) e ao ..., bem como à sociedade de 

Advogados ...,... & Associados e aos Advogados que, a partir de Março de 2007, 

passaram a representar a arguida”, diz no artigo 155:  

“Concretamente: 

-02-03-2007 – Eur 13.991,11, para pagamento de empréstimo da ...; (…). 

      A matéria do artigo 154 da contestação foi dada por provada na totalidade, conforme 

pág. 2449.  

      Mas o artigo 155, no que ora importa, conforme págs. 2449 e 2450, mereceu a 

seguinte resposta: 

“Concretamente: 

-02-03-2007 – Eur 13.991.11; 

     E no segmento dos factos não provados, no que toca ao artigo 155 da contestação, 

ficou consignado, na parte que ora interessa, a págs. 2495/6:  

     “- Do artigo 155º da contestação: 

Não provado que a transferência datada de 2 de Março de 2007, de 13.991,11 euros para 
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a ... se destinasse a pagamento de empréstimo. 

      Ou seja, não ficou provado que aquela transferência fosse para pagamento de 

empréstimo da .... 

      Antes de avançarmos, anota-se que a recorrente havia alegado dois pagamentos de 

empréstimo da ... no mesmo dia, mas só coloca a questão em relação ao primeiro, o que 

se compreende, atento o enquadramento que faz e o que consta do FP 279, não 

constando o segundo do extracto bancário, a págs. 1410. 

      Certo que a págs. 1445 (volume 34) foi dado por provado que “As outras duas 

prestações debitadas em Março de 2007 totalizaram 13.879,99 € (12.397,99 € + 

1.500,00 €) foram pagas com uma entrada proveniente de II no total de 13.991,11 €”. 

      A entrada da quantia de € 13.991,11 na conta ... consta na pág. 1410 (transferência 

em 2 de Março de 2007) e da pág. 1459, ao alto, estando em causa liquidação do mesmo 

“Empréstimo ... – 1.530.000,00 €”, conexionado com o quadro de pág. 1444. 

      Assim parece-nos haver uma contradição entre o afirmado no FP 279 (pág. 1445) e 

depois dar-se como provado apenas o movimento e não o destino, pois que no final do 

parágrafo citado é referida exactamente a quantia de € 13.991,11 (realce-se o lapso 

existente no parágrafo, pois a soma das duas verbas dá 13.897,99 e não 13.879,99, o que 

se deve a mera troca de números). 

      Apontar-se-á uma curiosidade, pois enquanto no que respeitava a saída da conta de 

JJ, no artigo 149 da contestação dizia-se que o pagamento era devido “na sequência do 

acordo celebrado com essa instituição nesse mês e ano”, e no que respeita à saída da 

conta do Pai, que se encaixa no mesmo pagamento (veja-se o quadro de pág. 1444 e 

parágrafo transcrito da pág. 1445), já não se faz tal referência.  

      Conclui-se que na sequência lógica do firmado no FP 279, no § 3.º, na pág. 1445, 

deve ser alterada a redacção da resposta ao artigo 155 da contestação no que 

respeita ao pagamento de € 13.991,11, e assim:  

“Concretamente: 

-02-03-2007 – Eur 13.991,11, para pagamento de empréstimo da ...; 

      Esta solução nada altera na consideração global, pois que, igualmente em linha de 

congruência e harmonia, o que foi dito a propósito do ponto anterior tem pleno 

cabimento nesta situação, até porque o destino do dinheiro transferido é exactamente o 

mesmo, só variou a origem. 
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      E já agora que falamos de origem, não se enxerga a necessidade de depois de em 13 

de Dezembro de 1995 ter sido aberta conta em nome da irmã, a ora recorrente pede ao 

Pai para usar uma sua conta.   

     Introduzir-se-á aqui um parêntesis para deixar a nota de que muito embora a 

recorrente tivesse pedido à irmã para abrir conta em seu nome, o que aconteceu em 13 

de Dezembro de 2005, estando nessa altura em curso o processo de divórcio, e tendo-se 

divorciado em 10 de Janeiro de 2006, a verdade é que nunca disse à irmã que se tinha 

divorciado. 

     No depoimento prestado no dia 1 de Junho de 2011, segmento [1:13:12] JJ, por volta 

do minuto 45, afirmou que a irmã começou a pensar em divorciar-se em Fevereiro, 

Março ou Abril de 2006, o que significa que estava completamente a leste da já 

consagrada nova situação da irmã. 

     Para ela o divórcio de Janeiro não existia, nem o cogitava, porque fora do seu 

conhecimento. A recorrente, que geria uma conta com interesses seus a partir de conta 

titulada pela irmã terá deixado esta na ignorância do novo estado, e dando a entender a 

manutenção de um casamento que já não existia; as aparências ajudavam a criar a ilusão 

de que se mantinha o vínculo conjugal e de tal modo convincente era o quadro, que a 

irmã titular da conta hospedeira, nem disso desconfiou. 

 

      A referida conta aberta em 13 de Dezembro de 2005 destinava-se a receber 

prestações da M..., sendo certo que para tal conta foram transferidas apenas as duas 

primeiras (Abril e Julho de 2006), referindo a recorrente no artigo 151 da contestação 

que “por razões de maior eficiência”, embora não explique o que isso seja, pediu ao seu 

Pai o favor de lhe permitir usar uma conta bancária sua para receber as prestações da 

M... e continuar a efectuar pagamentos a credores e honorários de Advogados por essa 

via, tendo sido nessa conta depositadas as prestações pagas a 11 de Outubro de 2006 e a 

10 de Abril de 2007, no valor de 97.479,36 €, cada, conforme FP 136 C. (Não se 

confirma a ideia exposta no acórdão no sentido de a conta do Pai ter sido utilizada após 

a prisão de BB, que veio a ocorrer em Março de 2007). 

      Mas já a paga em 5 de Janeiro de 2007 foi depositada na conta da arguida como 

re...ta do FP 156 C, sendo que a que se venceu em 1 de Outubro de 2006 foi levantada 

por BB, devidamente autorizado pela ora recorrente, no dia 10, o qual deixou o cheque 
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em casa da arguida nesse mesmo dia (a prestação de Janeiro de 2007 foi igualmente 

levantada por BB com autorização da recorrente, como se viu já na abordagem à 

conclusão 103.ª), tendo esta depois depositado o cheque na conta do Pai (cfr. abordagem 

às conclusões 92.ª, 103.ª, 137.ª 138.ª – esta sobre a prestação de 5 de Janeiro de 2007 – e 

139.ª sobre estes pagamentos efectuados pela M...). 

      Daqui re...ta que as prestações da M... tiveram destinos diferentes e modos de 

procedimento também diversos: duas para a conta de JJ (aqui com a nuance de um dos 

cheques – o de 29 de Junho de 2006 – ser emitido a favor da arguida e o outro – o 

primeiro, datado de 10 de Abril de 2006 – a favor da titular da conta, conforme FP 1556 

e fls. 211 e 213 do Apenso 69); duas para a conta do Pai e uma para conta da recorrente 

(esta com uma justificação constante do artigo 156 da contestação, que não obteve 

acolhimento no seio do Colectivo, como se vê pela resposta negativa parcial ao artigo 

156 C, pág. 2496, “Não provado que o depósito de 97.749,36 euros, a 5 de Janeiro de 

2007, relativo à prestação da M..., tivesse sido efectuado na conta da arguida no ..., 

porque a irmã e o pai da arguida não se encontravam em Lisboa”. (Sublinhado nosso). 

     O facto de o titular de uma conta não se encontrar em certo momento numa cidade 

não impede que alguém deposite um cheque nessa conta ou faça uma transferência, 

sendo que estando o dinheiro depositado em conta sua, correu risco de arresto, 

contrariando os receios que alegou e que terão justificado o uso de contas hospedeiras e 

antes justificou a transferência de bens para a I..., a fim de “evitar arrestos”, como 

afirmou na sessão de 26 de Janeiro de 2011, ao minuto 29, no segmento [14:22:12 – 

15:39:41]. 

     A primeira das prestações encaminhadas para a conta do Pai teve um caminho não 

linear, tendo o cheque sido levantado por BB, em 10 de Outubro de 2006, que deixou o 

cheque em casa da arguida, que depois o fez chegar à conta do pai – cfr. abordagem à 

conclusão 103.ª.  

     Tendo a recorrente a conta da irmã, não se descortinam as alegadas “razões de maior 

eficiência” para receber prestações, sendo que uma delas, a de 5 de Janeiro de 2007, lá 

não foi parar de forma directa, sendo que esta também foi levantada por BB.  

    Ademais, mesmo que “razões de maior eficiência” se fizessem sentir, fosse isso o que 

fosse, a verdade é que fica por explicar a constante ultrapassagem da declaração de 

cessão desses créditos a JJ, conforme a declaração de 24 de Abril de 2006, constante de 
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fls. 206 do Apenso 69, e ao que parece não levada a sério pela M..., que sempre dirigiu 

as cartas referentes às prestações à ora recorrente. 

      A este propósito, remete-se ainda o que consta da abordagem às conclusões 138.ª e 

139.ª.  

      Através da conta do Pai foram feitos pagamentos a credores, como a ... de Sintra e 

..., e de honorários de advogados, nada tendo sido pago por essa via a investidores.  

 

      Na conclusão 119.ª diz a recorrente ter alegado “no artigo 157º da contestação, que 

efectuou transferências para duas contas de BBB, no ..., a primeira a 11.01.2007, no valor de Eur 

60.085,00 (como re...ta do artigo 287º da acusação), para pagamento aos credores RRR, SSS e QQQ, e 

a segunda a 23.01.2007, no valor de Eur 10.000,00. 

      O acórdão recorrido deu como provadas essas transferências, mas, relativamente à primeira 

transferência, no valor de € 60.085,00, o acórdão recorrido omite, na resposta, a referência a que 

ela foi destinada ao pagamento dos credores RRR, SSS e QQQ, não dando tal facto nem como 

provado nem como não provado. 

      Esse facto (pagamento aos credores) deve ser considerado provado por força do que re...ta do 

artigo 287º dos factos dados como provados, provenientes da acusação. 

      Do quadro constante desse artigo, re...ta que depois da transferência em causa consta um pagamento, 

no dia 15.01.2007, no valor de € 5.000,00, a SSS. 

      Depois, consta um pagamento, no mesmo dia, no valor de € 37.500,00 mas, no quadro, por razões que 

se desconhecem, não se indica o beneficiário. Sucede que este valor de € 37.500,00 era o valor da 

prestação que foi objecto de acordo com o credor RRR. Da con...ta do quadro, mais acima, re...ta que há 

um pagamento anterior, a 04.10.2006, exactamente no mesmo valor, a este credor. 

      Donde se pode concluir com segurança que este valor movimentado a 15.01.2007 serviu para 

pagamento a RRR. 

      Com data de 16.01.2007 consta um pagamento, no valor de € 8.335,00, mas também aqui, por razões 

que se desconhecem, não consta a referência ao beneficiário. Porém, este valor de € 8.335,00 era o valor 

da prestação que foi objecto de acordo com o credor QQQ. Da con...ta do quadro, mais acima, re...ta que 

há um pagamento a este credor, a 14.12.2006, no mesmo valor. 

      Donde se pode concluir com segurança que este valor movimentado a 16.01.2007 serviu para 

pagamento a QQQ. 

      Assim sendo, deve ser dado como provado que a transferência de 11.01.2007, no valor de € 

60.085,00, se destinou ao pagamento aos credores RRR, SSS e QQQ”. 

     A Exma. Procuradora-Geral Adjunta, no já aludido parecer, a fls. 11.188 a 11.190, 

uma vez mais sem indicar a conclusão, aborda este ponto, defendendo que face ao que 

consta do FP 287, é de entender que os alegados pagamentos devem ser dados por 
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provados.   

     Vejamos. 

     Começando pela primeira transferência, aliás, única cujo destino foi questionado. 

     Re...ta do FP 287, o qual respeita a conta de BBB no Banco ... (págs. 1610 a 1617), 

que a arguida procedeu a uma transferência de € 60.085,00 em 11 de Janeiro de 2007 

para esta conta de BBB - pág. 1613, quadro da pág. 1614 e rubrica Créditos /Entradas 

na pág. 1615. 

     Disse a arguida no artigo 157 da contestação (fls. 4806/7): 

     “Dias depois, a arguida efectuou transferências para duas contas de BBB, no ...:  

- 11.01.2007, no valor de Eur 60.085,00 (como re...ta do artigo 287.º da acusação), para 

pagamento aos credores RRR, SSS e QQQ, 

- 23.01.2007, no valor de Eur 10.000,00, para a conta de BBB no ... com o nib … (não 

se encontra a análise desta conta na acusação e a arguida já não pode precisar que 

pagamentos foram feitos por esta verba, mas provavelmente terão sido a UUU e/ou a 

VVV). 

     Sobre este artigo fixou o Colectivo julgador o seguinte – FP 157-C (pág. 2451): 

     “157º Dias depois, a arguida efectuou transferências para duas contas de BBB, no ...:  

- 11.01.2007, no valor de Eur 60.085,00. 

- 23.01.2007, no valor de Eur 10.000,00, para a conta de BBB no ... com o NIB …. 

     E no segmento dos factos não provados (pág. 2496): 

     “Do artº 157º da contestação:  

     Não provado que do valor de 10.000,00 euros relativo à transferência de 23 de 

Janeiro de 2007 para BBB tivessem sido feitos pagamentos a UUU e VVV)”. 

     Cotejando o facto probando e o conjunto dos factos provados e não provados, torna-

se evidente que o Colectivo julgador silenciou sobre a alegação do destino dado à 

primeira soma transferida. 

     O facto não foi dado por provado nem por não provado, podendo afirmar-se uma 

resposta negativa implícita, considerando o que consta dos quadros do FP 287.  

     Vejamos se este FP contém elementos para resposta.  

     Começando pelo princípio.  

     O FP 287 reporta-se a uma conta de BBB, mãe de BB no ... (conta n.º …), co-

titulada a partir de 14 de Dezembro de 2005 pelo irmão deste, XXX, vertida nas págs. 
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1610 a 1617.     

     A principal fonte de alimentação é a conta de JJ com 141.355,00 €, em 2006 e 2007, 

seguindo-se a CC, no total de € 77.524, 57 (tabela do extracto e quadro de 

Créditos/Entradas, a págs. 1614/5), não se entendendo a razão porque dinheiros da CC 

hão-de ser canalizados para a conta da Mãe e irmão de BB. 

     Seguem-se como fornecedores da conta V...I..., Lda., a arguida, XXX, depósitos em 

numerário e mesmo FFF, por duas vezes em Setembro de 2006.  

     Como se alcança do extracto e do quadro Débitos/Saídas, na pág. 1615, como 

destinos há alguns investidores, mas também a Intervisa (empresa de viagens e turismo 

já falada a propósito da conclusão 115.ª), no valor de 72.536,25 €, no período 

compreendido entre 8 de Junho e 21 de Outubro de 2006 e a um Golf Resort. 

    Após a entrada dos 60.085,00 € transferidos pela recorrente há uma saída imediata 

em 15 de Janeiro de 2007 de 5.000,00 €, com destino a SSS, conforme extracto na pág. 

1613. 

    Anota-se que no resumo Débitos/Saídas, a págs. 1616, três dos investidores têm 

referência a entregas em 2006 e 2007 (VVV, UUU e SSS). 

    Quanto a SSS, é referido o total de € 40.000,00 (30.000,00 € em 2006 e 10.000,00 € 

em 2007), valor correspondente a oito cheques, no montante de 5.000,00 €, cada, 

podendo ver-se resposta positiva implícita ao alegado pagamento a este investidor. O 

qual recebeu ainda em 9 de Fevereiro de 2007 a oitava prestação de uma transferência 

de JJ. 

    Vejamos agora o alegado pagamento a RRR.  

    No mesmo dia 15 de Janeiro de 2007 há uma outra saída no valor de 37.500,00 €, 

sem qualquer indicação quanto a destino – pág. 1613 do extracto.  

    Verifica-se que em 4 de Outubro de 2006 houve saída de montante idêntico tendo 

como destinatário RRR (mesmo FP 287, pág. 1612), o que foi vertido a favor de RRR, 

com referência a 2006, no resumo Débitos/Saídas, na pág. 1616. 

    Por outro lado, como ficou provado em FP 145 C, pág. 2446, o mesmo RRR recebeu 

idêntica quantia em 2 de Maio e 29 de Setembro de 2006. 

    Quanto ao primeiro destes pagamentos o FP 145 C no final referencia a origem do 

pagamento, o qual está atestado no FP 283, relativo a conta de V...I..., Lda. - pág. 1591, 

quadro, na pág. 1594 e Débitos/Saídas, pág. 1595.  
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    A ausência de saída para RRR em 2007 no resumo da pág. 1616, terá ficado a dever-

se a não indicação no extracto na pág. 1613. 

    Atenta a proximidade é de dar como provado que a verba transferida serviu para 

pagar também a RRR. 

    Vejamos agora a questão relativamente a QQQ. 

    Em relação a este investidor, tal como aconteceu com RRR, constam saídas da conta 

apenas em 2006, no valor de 41.695,00 €. Assim, quadro de Débitos /Saídas, na pág. 

1615 e resumo na pág. 1616. 

    Acontece que no dia 16 de Janeiro de 2007 há uma outra saída no valor de 8.335,00 

€, sem qualquer indicação quanto a destino – pág. 1613 do extracto.  

    Compulsado o extracto, verifica-se que QQQ recebeu cinco entregas em 13 de Junho, 

12 de Setembro, 13 de Outubro, 13 de Novembro e em 14 de Dezembro de 2006, sendo 

as primeiras três e a última no valor de € 8.335,00 e a quarta no valor de € 8.355.00 

(pode até ser lapso de escrita, mas é o que está e em consonância com o re...tado final 

que não é de 41.675,00, que seria o correcto, fossem uniformes as parcelas, mas o de € 

41.695,00 (págs. 1615 e 1616).  

    Assim sendo é de dar por provado este pagamento. 

    Do total transferido de 60.085,00 € saíram verbas para efectuar os seguintes 

pagamentos:  

SSS – 5.000,00 € 

QQQ – 8.335,00 € 

RRR – 37.500,00 € 

    No total de € 50.835,00, ficando a incógnita sobre o destino dos restantes € 9.250,00.    

    Assim sendo, deve ser dado como provado que da transferência de 11 de Janeiro de 

2007, no valor de € 60.085,00, foram pagos os investidores RRR - 37.500,00 -  SSS -  

5.000,00 - e QQQ - 8.335,00 – no total de 50.835,00 euros. 

    Termos em que é alterada a redacção do FP 157 C, que passa a ser (em itálico a 

inovação):  

“157º Dias depois, a arguida efectuou transferências para duas contas de BBB, no ...:  

- 11.01.2007, no valor de Eur 60.085,00, dos quais 50.835,00 se destinaram a 

pagamentos aos investidores RRR, SSS e QQQ, nos montantes, respectivamente, de € 

37.500,00, € 5.000,00 e € 8.335,00. 
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- 23.01.2007, no valor de Eur 10.000,00, para a conta de BBB no ... com o nib …”. 

    

    A seguir tal raciocínio, de seguir o percurso do dinheiro entrado e saídas imediatas, o 

mesmo fio condutor poderá conduzir a outros re...tados, como o de se concluir que o 

dinheiro vindo da conta de JJ não se destinou apenas a investidores. 

    Assim, após uma transferência de € 20.000,00, em 12 de Setembro de 2006, e uma 

outra transferência de 4.500,00 €, no dia 13, proveniente de V...I..., Lda., no dia 14 

foram canalizadas para a I… duas verbas (8.540,00 € + 10.000,00 €) e para FFF (em 19 

de Setembro de 2006 emitido à ordem da CC - € 1.000,00). 

    Após uma transferência em 8 de Novembro de 2006 de 22.855,00 €, que serviu para 

pagar 5.000,00 € a SSS e 8.355,00 € a QQQ, em 24 de Novembro novamente para I… 

saem € 4.248,00. 

    Após uma transferência em 29 de Novembro de 2006, de 15.250,00 €, saem verbas 

para XXX e BB em 30 de Novembro 4 de Dezembro de 2006 (1.076,00 € + 3.500,00 €). 

    Após uma transferência em 7 de Dezembro de 2006, de 18.500,00 €, saem verbas 

para a CC – € 1.272,60 em 11 de Dezembro e no mesmo dia para “… SPA, Golf Resort 

– € 3.274,00 (págs. 1613 e 1615). 

    Frustrando os anunciados objectivos, o dinheiro da conta de JJ serviu fins diversos, 

bastando ter em conta que para a I… – Viagens e Turismo, S.A., foram direccionadas 

quantias, de forma directa da conta da irmã da recorrente, como no FP 292, totalizando 

€ 8.425,00, e ainda de forma indirecta, pois depois de ingressar na conta de BBB teve 

este destino, como se viu. 

    Pela mesma via concluir-se-á que os 26.800,00 euros transferidos pela recorrente em 

23 de Janeiro de 2007 foram para BB e BBB - pág. 1634. 

 

    JJ também canalizou valores para outra conta do ... (n.º 100200860854), titulada por 

BBB, descrita no FP 289, a págs. 1618 a 1627, maxime, 1625/6, no total de 80.000,00 € 

(a saída está reflectida no quadro Débitos/Saídas, na pág. 1635 – FP 292), sendo 

20.000,00 € em 11 de Julho de 2006 e 60.000,00 € em 25 de Setembro de 2006, cujos 

destinatários apontados terão sido BBB e Agência …, o que significa que estas duas 

transferências não tiveram por objectivo pagar a investidores.   
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    Os pagamentos a investidores não se processaram de forma linear, directa, antes 

passando por outras contas, por cheques ou por transferência bancária para contas de 

XXX e/ou BBB e V...I... Lda., os quais emitiram cheques para entrega aos referidos 

investidores, sendo concretizados no FP 145 C. 

    Assim para pagamento de € 5.750,00 a UUU:  

Em 18-04-2006, transferência da conta de JJ para conta de BBB – FP 292 e pág. 1632; 

Em 19-04-2006, transferência desta conta para conta da V...I..., Lda. – FP 287 pág. 

1610;  

Em 19-04-2006, sai desta conta pelo cheque 22 – FP 283, pág. 1591 

    Para pagamento a RRR:  

Em 2-05-2006 saem da conta de JJ € 37.500,00 para V...I..., Lda. - FP 292, pág. 1632; 

Em 03-05-2006, desta conta sai a quantia por cheque 28 para RRR – FP 283, pág. 1591. 

      Esta matéria dos diferentes destinos dados a dinheiros saídos da conta de JJ está 

presente de novo na abordagem ao n.º 20 da conclusão 121.ª, respeitante à matéria 

constante do FP 126 proveniente do artigo 126 da contestação. 

 

     Na conclusão 120.ª diz a recorrente: “Em quarto lugar, deu o tribunal como provado, no 

artigo 936º, que foi creditado em conta bancária da arguida um cheque, proveniente da CC, no valor de € 

10.000.000,00 (dez milhões de euros). 

Porém, o que re...ta do quadro do artigo 932º é que foi um único cheque, do ..., com o n.º 45390001, 

no valor de € 10.000,00, que se destinou à arguida. 

Assim sendo, há contradição entre os factos provados e só por erro notório se pode ter dado como 

provado que na conta da arguida foi creditado o valor de € 10.000.000,00 (dez milhões de euros), 

devendo ser corrigido o que consta do artigo 936º, passando a ler-se dez mil euros e não dez milhões 

de euros. 

     A Exma. Procuradora-Geral Adjunta, no parecer emitido, a fls. 11.187/8, uma vez 

mais sem indicar a conclusão, aborda este ponto, afirmando ter a recorrente inteira razão 

quanto ao manifesto lapso de escrita existente no artigo 936 dos factos provados, que 

deve ser corrigido para o valor de 10.000,00 €. 

     A recorrente referiu-se a este lapso por três vezes em sessões diferentes.  

     Logo na primeira, em 19 de Janeiro de 2011, ao iniciar a exposição que fez, no 

segmento [16:22:33-17:22:02]; a abrir a segunda sessão em 26 seguinte, no segmento 

[10:55:58-11:16:16] e depois no dia 8 de Fevereiro de 2011, segmento [16:13:40-
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17:57:22], decorria o minuto 23.  

     O vertido no FP 936 (pág. 2171) corresponde ao que constava do mesmo artigo da 

acusação a fls. 4574 do volume 16, que foi corrigido apenas no que toca à troca de BB 

por T… M… (o que ficou a constar do texto), acontecendo que diversamente do que se 

verificou em vários outros casos em que o Colectivo rectificou a maleita de que padecia 

a acusação consistente em conter zeros a mais, neste caso não o fez, sendo certo que o 

contexto era outro. 

     O lapso é de fácil verificação como decorre do que consta do FP 932, não só no caso 

da arguida, como ainda de EE e T… M…, só estando correcto o valor referente a EEE – 

10.000,00 € – conforme pág. 2166.  

     Os outros três têm zeros a mais, pois a arguida recebeu 10.000,00 €, conforme pág. 

2165; EE – 1.000,00 € – conforme pág. 2162; e T… M… – 3.000,00 € – conforme pág. 

2168.  

     Só por mero lapso não terá sido corrigido, a exemplo de muitos outros casos, sendo 

certo ter a recorrente, como referido, chamado a atenção para este lapso por três 

ocasiões.  

     Entende-se que há mero lapso de escrita, como já se referiu na nota prévia que 

antecedeu a elencagem dos factos provados, pelo que o mesmo é de rectificar ao abrigo 

do artigo 380.º, n.º 1, alínea b) e n.º 2, do CPP, como o foi, incorporando-se no texto a 

versão rectificada. 

     Aliás, é com este cheque do ..., datado de 16 de Abril de 2003, proveniente de conta 

da CC e um outro no valor de 30.000,00 €, com a mesma origem, datado de 15 de Abril 

de 2003, e igualmente emitido pelos directores da titular da conta, GGGG e BB 

(cheques referenciados no FP 272), que a recorrente vem a pagar parte da primeira 

prestação do sinal com destino a R..., Lda. - Madrid Lisboa, referente ao contrato 

promessa do apartamento na Expo-..., no edifício L...M..., com o cheque de € 38.000,00, 

no dia 6 de Maio de 2003, como, aliás, a própria recorrente reconhece na sessão de 19 

de Janeiro de 2011, segmento [17:43:53-18:25:57], ao minuto 9, e de novo, 

posteriormente, em 8 de Fevereiro de 2011, segmento [16:13:40-17:57:22], ao minuto 

23. 

       O cheque do ... n.º … no valor de € 10.000,00 tem cópia a fls. 1617 do 5.º volume e 

foi depositado pela recorrente no mesmo dia 16 de Abril de 2003 no Banco …, 



S. R. 
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 

2824 
 

conforme fls. 1616. 

     Este ponto foi versado já na “Análise da impugnação de facto”, no segmento A) 1, 

concretamente, no focado ao Pagamento do sinal no âmbito do contrato promessa de 

compra e venda do apartamento na Expo-..., edifício L...M.... 

 

 

 

     B) Impugnação da decisão proferida sobre a matéria de facto, por via da 

reapreciação da prova gravada (artigo 412º, n.º 3, do Código de Processo Penal) 

 

 

     Neste segmento, deduzido subsidiariamente, para o caso de não se entender que a 

recorrente deva ser absolvida do crime de branqueamento, compreendem-se as 

conclusões 121.ª a 166.ª, de fls. 11.069 a 11.132 dos autos, que se apresentam em dois 

blocos, um respeitante aos pontos de facto considerados incorrectamente julgados e o 

outro à enunciação das concretas provas que no entendimento da recorrente impõem 

solução diversa da adoptada pelo Tribunal da Relação.  

 

     B) 1. Concretos pontos de facto que considera incorrectamente julgados (artigo 

412.º, n.º 3, al. a), do Código de Processo Penal) 

 

     Na conclusão 121.ª diz a recorrente: “Todos estes factos referem-se à verificação do 

elemento subjectivo do tipo de crime de branqueamento – o que foi do conhecimento da arguida e 

qual a sua intenção ao actuar. 

     Vão de seguida indicados separadamente os factos provados (provenientes da acusação e da 

contestação) que devem ser dados como não provados, os factos não provados (provenientes da 

contestação) que devem ser dados como provados e, finalmente, os factos constantes dos artigos da 

contestação não respondidos pelo tribunal, por terem sido «considerados conclusivos», mas que 

contêm factos, que devem ser dados como provados. 

 

     Seguindo a ordem de exposição, a recorrente indica os factos provados, começando 

pelos provenientes da acusação, que indica sob os n.º 1 a 9, transcrevendo o respectivo 

teor e que são os seguintes: 1528 e 1529, 1543, 1563, 1564, 1687, 1688, 1689, 1689-A e 
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1690.  

     E de seguida, “saltando” do n.º 9 para o 11, cita os factos provados provenientes da 

contestação, que enuncia sob os n.º s 11, 12 e 13, igualmente transcrevendo o seu teor, e 

que são os artigos 34, 68 e 117 e 118.  

     Segue-se a indicação dos factos não provados provenientes da contestação. 

     A recorrente pretende que os doze factos não provados assinalados sob os n.ºs 14 a 

25, compreendendo o vertido (igualmente com transcrição do teor) nos artigos 44, 51, 

65, 66, 110, 115, 126, 135, 137, 138, 151 e 172 da contestação, sejam convertidos em 

Factos Provados (FP). 

     E que os artigos constantes da contestação não respondidos pelo tribunal, por terem 

sido «considerados conclusivos», mas que, no seu entender, contêm factos devendo ser 

dados por provados, indicados sob os n.ºs 26 a 29, e que são os artigos 40, 52, 53, 54.      

 

 

     B) 2. Concretas provas que impõem decisão diversa da recorrida (artigo 412.º, 

n.º 3, alínea b), do Código de Processo Penal) 

 

 

     Como nota prévia, com manifesto interesse no que adiante se dirá, há que tomar 

devido apontamento de que a recorrente neste domínio da apresentação das concretas 

provas que impõem decisão diversa da adoptada pelo acórdão recorrido, convoca apenas 

as declarações por si prestadas e os depoimentos das testemunhas HH e N...M...G...de 

F...M...S..., ou seja, um conjunto de três intervenientes processuais, que antes de 

investidos em tais roupagens, foram, na prática, por razões diferentes, muito próximos, 

que têm a característica comum de serem juristas, sendo a primeira testemunha 

Advogado, constituído como tal, inicialmente, apenas por BB, actuando no quadro de 

um contrato de mandato forense, obviamente oneroso, mas sempre em perfeita sintonia, 

pelo menos na fase primeira e desde a primeira hora, com a ora recorrente, então 

consorciada com aquele, sendo a recorrente e a segunda testemunha, Juízes, a recorrente 

Juíza de Direito, e N… S…, actualmente …, mas Colega da recorrente como Assessor 

no …e Juiz nas Varas Cíveis de …, os quais - característica comum acrescida -, 

actuando, melhor, pensando,  em consonância e perfeita sintonia, por razões diversas, 
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sendo absolutamente desinteressada em termos económicos, a que tange a N… S…, 

estiveram de perfeito e completo acordo quanto à qualificação dos “negócios de BB 

com investidores” como contratos de mútuo, que seriam nulos por falta de forma, 

atentos os respectivos valores e na viabilidade da constituição da sociedade anónima I..., 

como forma de ultrapassar, na sua acepção, candentes problemas de eventual agressão 

ao património de BB ou mesmo do casal. 

    Nas declarações da recorrente e nos depoimentos citados, tendo presente esta génese, 

certamente se surpreenderão, sem surpresa, inevitáveis pontos de contacto e, mais do 

que isso, de inteira e absoluta convergência, mesmo de perfeita coincidência, tal é a 

força da sintonia, não se cogitando, como é bem de ver, que entre os convocados três 

intervenientes processuais, propostos a debitar, exactamente sobre os mesmos temas, 

seja possível encontrar pontos de clivagem, de dissentimento, de diverso modo de 

observação das coisas, tudo conduzindo à expressão de um final pensamento unânime 

(não ousaremos apelidar o consenso de pensamento único, porque tal adjectivação 

poderia ser entendida como a expressão de conotação eventualmente injuriosa, o que de 

todo, não é, obviamente, o caso, e mais ainda, a intenção deste escrito), e para tanto, 

basta atentar no depoimento prestado pela testemunha N...M...S....  

     O trio de juristas, à partida, mostrava-se perfeitamente consonante, diríamos, que os 

três protagonistas da estratégia traçada sob a batuta da recorrente estariam condenados 

ao consenso, à manifestação da exposição de pontos de vista sobre as questões 

presentes, absolutamente concordantes, até mesmo usando as mesmas expressões “os 

credores foram pagos religiosamente” (aliás, a única divergência apontada e assumida 

por N...S... terá estado logo no início na indicação e eleição de Advogado capaz para 

resolver as questões de direito societário; do depoimento de N...S... retira-se com 

segurança que terá indicado um outro nome, mas que AA terá optado por HH, mas, 

ultrapassado este ponto de não coincidência, a convergência, no mais, assumiu foros de 

consolidada estabilidade e inteira concordância).  

     Por serem juristas é notória a proximidade dos enunciados (mas proclamados como 

verdades definitivas, incontornáveis, definitivamente certeiras, tal a adjectivação que 

merecem as teses em sentido diverso, no exercício de um definitivo “dixit”, como se o 

contrário ou o diferente não tivesse margem de afirmação num normal processo 

dialéctico), defendendo a recorrente uma tese da nulidade dos mútuos por falta de 
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forma, com afinco, persistência, de forma continuada, até mesmo à exaustão, no que é 

acompanhada pelo Advogado José HH na qualificação de “efabulação” da tese contrária 

e no facto de N...S..., no depoimento de 14 de Março de 2102, segmento [1:27:17], 

quando respondia a perguntas do Exmo. Advogado, não resistir à emissão de um 

perfeitamente audível “Bolas”, para de forma assertiva, afirmar a intransigente defesa 

daquela que é também a sua tese e marcar rotundo distanciamento em relação à tese das 

“aplicações” constante da contestação de Fevereiro de 2006, apresentada pelos réus 

demandados na acção ordinária n.º 330/06.8TVLSB, intentada, i. a.,  com base em causa 

de pedir consubstanciada exactamente em tal tese dos mútuos nulos, defendida, une vox, 

pelos três intervenientes, cujas declarações são agora chamadas a reapreciação. 

      Como é evidente, o facto de serem juristas não justifica, de todo, tal irredutibilidade 

de posicionamento, para mais tratando-se de juízes, alguma compreensão podendo 

merecer a defesa no terreno de interesses próprios, o que como é sabido, sempre conduz 

às margens da obnubilação, por vezes com efeitos nefastos, mas outrotanto não se 

poderá dizer relativamente à defesa de superlativo e notoriamente empenhado 

convencimento de terceiros, porque não estando sob a alçada directa dos motivos da 

obnubilação, não se justificará ausência do necessário espírito de (auto) crítica, até 

porque o distanciamento e mesmo algum desprendimento da primitiva acérrima defesa 

de algumas teses construídas num determinado enfoque histórico, não deixam de ser 

bons conselheiros. 

      Por tudo isto, há que reter que as declarações e depoimentos não podem ser vistos 

como se fossem independentes uns dos outros, produto de reflexão própria e autónoma, 

de cada um dos intervenientes, até porque, por vezes, presente está a veiculação da 

expressão do saber provindo do ter ouvido dizer.        

     

     Para melhor enquadramento das questões a abordar passa-se a transcrever as 

conclusões 122.ª a 126.ª. 

     122º Defendeu-se, na primeira parte deste recurso, ponto A)2., que re...ta do próprio acórdão que 

não há fundamentação para a afirmação de que a arguida tinha conhecimento da proveniência 

ilícita das vantagens e que só por erro notório na apreciação da prova foi afirmado o contrário, e 

que toda a fundamentação da convicção do Tribunal recorrido, no que diz respeito ao 

conhecimento, por parte da arguida, das actividades ilícitas de BB, concentra-se na matéria das 
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aplicações financeiras e nas falsificações. 

    123º Da leitura da fundamentação da convicção do Tribunal re...ta que, para além dos documentos aí 

referidos, a convicção foi formada com base nas declarações da arguida e nos depoimentos das 

testemunhas HH e N...M...G...de F...M...S.... 

     Estes três depoimentos são os únicos prestados em julgamento que se referem de uma forma 

completa e circunstanciada a toda a actuação da arguida e à sua intenção. 

     124º Estes três depoimentos, no que diz respeito aos factos acima elencados impõem decisão 

diversa da recorrida, na medida em que deles re...ta o contrário do que ficou provado, e o contrário 

do que não ficou provado. 

     125º Em parte alguma da fundamentação se diz que não foram credíveis os depoimentos daquelas 

testemunhas, sendo pelo contrário evidente que os seus depoimentos serviram de base à convicção do 

Tribunal. No entanto, o Tribunal valorou esses depoimentos num sentido prejudicial à arguida, quando 

todos os depoimentos lhe são globalmente favoráveis, e não explicou, na fundamentação, as razões pelas 

quais não aceitou a globalidade desses depoimentos. 

     126º Estes depoimentos testemunhais e da arguida são coincidentes entre si, fundamentados, 

credíveis e, conjugados com a documentação a que se faz referência na própria fundamentação da 

convicção, impõem que se dêem como não provados os factos acima assinalados como provados, e 

como provados os restantes. 

 

     As declarações da arguida são citadas nas conclusões 126.ª a 144.ª, ocupando fls. 

11.078 a 11.112, o depoimento de HH, após intróito de mais de 3 páginas, é versado nas 

conclusões 145.ª a 151.ª, de fls. 11.112 a 11.123, e o depoimento de N...M...G...de 

F...M...S... é convocado nas conclusões 152.ª a 162.ª, de fls. 11.123 a 11.132. 

     

     Antes de se abordar este segmento há que dizer que toda a matéria articulada tem de 

ser vista como direccionada ao que é condensado nas conclusões 164.ª e 165.ª, havendo 

que ter em consideração que se repete o já exposto e mesmo neste segmento fazem-se 

remissões para conclusões anteriores, como acontece, por exemplo, na conclusão 159.ª, 

a dizer que apoia a 141.ª, a conclusão 156.ª apoia as conclusões 133.ª e 134.ª, a 

conclusão 153.ª apoia a 127.ª, a conclusão 150.ª apoia a conclusão 142.ª, a conclusão 

145.ª apoia a conclusão 128.ª e outros casos. 

    Muitos dos aspectos focados, porque repetidos, foram já tratados na abordagem a 

anteriores conclusões, mostrando-se já resolvidos, pelo que se evitarão desnecessárias 

repetições.  
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    No fundo, os aspectos agora focados são os mesmos; o meio de prova convocado é 

que é outro.      

    Conforme se enuncia na conclusão 163.ª os meios de prova ora apresentados impõem 

decisão diversa da recorrida, por deles re...tar à saciedade a falta de verificação do 

elemento subjectivo do tipo de crime de branqueamento.  

     

    Concretizando, o que a recorrente pretende no fundo é: 

- que sejam dados como não provados, na parte impugnada, os factos constantes dos 

artigos 1528º e 1529º, 1543º, 1563º, 1564º, 1687º, 1688º, 1689º, 1689º-A, 1690º e, por 

consequência, 1691º, todos provenientes da acusação, bem como os constantes dos 

artigos 34º, 68º, 117º e 118º, provenientes da contestação – conclusão 164.ª. 

- e que sejam dados como provados os factos constantes dos artigos 40º, 44º, 51º, 52º, 

53º, 54º, 65º, 66º, 110º, 115º, 126º, 135º, 137º, 138º, 151º e 172º, provenientes da 

contestação, na parte em que não mereceram resposta ou mereceram resposta de não 

provado – conclusão 165.ª. 

     

     Vejamos. 

 

     Antes do mais, haverá que ter em conta o que sobre a reapreciação da prova gravada 

foi enunciado acima, maxime, sobre os contornos possíveis de intervenção correctiva, 

uma vez que não estamos perante um segundo julgamento.       

     

      Começando pelas declarações da arguida.  

      

      A arguida nas declarações prestadas defende os pontos de vista já expressos na 

contestação, argumentando no sentido da bondade das teses que abraçou desde que 

tomou conhecimento dos papéis analisados na “maratona do fim de semana grande”, em 

que “fechou” BB em .... 

     Ao longo das declarações repete a tese sempre defendida da qualificação dos 

contratos feitos por BB como mútuos nulos por falta de forma, como o fizera na 

contestação nos artigos 40 a 44, 51 e 115, no que sempre foi acompanhada pelas duas 

testemunhas agora convocadas e invocou o receio de arrestos e agressões ao património 
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do casal e daí o resguardo da casa de ..., transferida para a I..., S. A., reafirmando ter 

tomado o comando de toda a estratégia. (Na sessão de 26 de Janeiro de 2011, segmento 

[14:22:12-15:39:41], ao minuto 27, refere ter estabelecido uma estratégia, referindo “os 

meus objectivos”). 

      Defendendo a recorrente estas posições com pujança e enorme afinco, mal se 

percebe que não conheça o re...tado final da acção ordinária n.º 330/06.8TVLSB, depois 

da sentença da primeira instância, como afirmou na audiência de renovação da prova, 

altura em que, em resposta a pergunta feita, afirmou desconhecer igualmente a situação 

actual da casa de ..., o que de todo se não entende, por estar em causa uma casa (T4) 

construída de raiz, entre 1994 e 1996, que custou 30 mil contos (com dez mil, a serem 

emprestados, o que significa “dados”, por BBB, como esclareceu a recorrente na sessão 

de 26 de Janeiro de 2011, no segmento acima citado, na passagem do minuto 51 para 

52), que a recorrente habitou enquanto esteve colocada em Vila Franca de Xira, com a 

Recta do Cabo a separar a recorrente do Tribunal, casa que conheceu acrescento em 

1998, para receber VV, enfim, a casa que foi a menina dos seus olhos. (BB, nos seus 

escritos, afirma que AA gastou uma fortuna na construção da casa). 

      Como ficou assente, no FP 1541, após a prisão de BB em 21 de Março de 2007 (FP 

58), HH, recebendo instruções que aceitou, deixou a administração da I..., S. A., sendo 

substituído por XXX, que passou a administrador único da I..., S. A., como consta da 

acta n.º 3 da Assembleia Geral da sociedade, de 11 de Junho de 2007, pelo que à 

recorrente bastava contactar XXX - o irmão do ex-marido, o tio de VV, um dos titulares 

de conta eleitos para pagamentos a credores de dinheiros provenientes da conta de JJ, 

co-titular das fracções destinadas a habitação, hipotecadas, que foram transferidas para a 

I..., S.A., em 19 de Dezembro de 2005 - através de um simples telefonema, de um 

singelo email, para ficar a par da situação do único bem comum que foi transferido para 

esta sociedade anónima. 

      (Este aspecto e manifestação de perplexidade, quanto a tal afirmação, foram focados 

já na abordagem à conclusão 113.ª. 

      E quanto ao conhecimento do desfecho da acção ordinária n.º 330/06.8TVLSB, a 

perplexidade manifestada, face à afirmação da recorrente, ficou registada na conclusão 

111.ª). 
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     Apreciando.  

 

     Começando pelos factos provados, provenientes da acusação e da contestação, que a 

recorrente pretende sejam dados como não provados, na parte impugnada, conforme 

deixou expresso na conclusão 164.ª.  

     A matéria de facto inscrita nos FP 1528 e 1529 foi já abordada a propósito das 

matérias contidas nas conclusões 5.ª, 26.ª, 34.ª, 68.ª e 109.ª, tendo-se procedido 

inclusive a alteração da matéria de facto; os FP 1563, 1564, 1689 e 1689-A foram 

abordados face às conclusões 26.ª, 34.ª, 68.ª e 109.ª e o FP 1690, a respeito da conclusão 

109.ª e os artigos 40 e 52 a 54 da contestação foram versados, respectivamente, nas 

conclusões 76.ª, 77.ª e 90.ª. 

      No que tange ao FP 1543, a matéria foi já abordada e à mesma se voltará a propósito 

do artigo 68 da contestação, já que o FP daí proveniente tem teor muito semelhante.  

      No que respeita aos FP 1687 e 1688, foi afastada, como se viu, a referência a 

intenção de ocultação da origem da casa de .... 

      Por outro lado, face à desconsideração dos casos de aquisição da casa de ..., 

apartamento no ... e casa de Espanha, como estando na base de ilícito criminal, não faz 

sentido ocuparmo-nos do elemento subjectivo quanto a tais casos.   

     A pretensão de alteração da matéria de facto que foi fixada com referência ao que foi 

articulado no artigo 34 da contestação não colhe, face ao que já foi referido a propósito 

deste artigo na conclusão 74.ª, remetendo-se para o que foi consignado na abordagem aí 

feita. 

     O facto provado proveniente do artigo 68 da contestação inclui referência aos FP 

1530, 1543 e 1687, parecendo pretender-se apenas a exclusão da parte inicial que é 

sublinhada pela recorrente “Para subtrair à execução”, mas acontecendo que no início 

do artigo 68 se refere que “Tendo em vista preservar pelo menos parte do património 

imobiliário dos ataques de RR …” não parece despropositada a expressão referida. 

     Tendo sido alegado que a criação da sociedade anónima I... serviria o fim de 

administração de património que pudesse servir para pagar a quem BB devia, a verdade 

é que nada foi pago por força dos bens transferidos, porque nenhum dos imóveis que 

passaram a integrar o património da sociedade foi realmente vendido. 

     O FP 1530 reporta apenas a constituição da I..., S. A., o FP 1543 corresponde no 
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fundo ao afirmado no FP 68 proveniente da contestação e o FP 1687, bem como o 

seguinte, foi alterado tendo sido afastada a referência a intenção de ocultação da origem 

da casa de ..., que é o único bem aqui em causa. 

     No fundo, com a transferência operada através de simulada venda, o bem em causa 

ficou efectivamente fora do alcance de ataque patrimonial, qualquer que fosse a sua 

origem, o mesmo acontecendo com as fracções autónomas (metade) adquiridas a título 

gratuito por BB em solteiro.    

     Pretende a recorrente se dê por não provados na parte impugnada os factos que 

constam do FP 117 e 118 provenientes da contestação. 

     A recorrente reproduz o que consta dos FP 117 e 118, a págs. 2441 do acórdão 

recorrido, colocando sublinhado na parte que impugna, do que re...ta o seguinte:     

“Artigos 117º e 118º «HH, seguindo as instruções da arguida e BB começou a contactar os investidores 

das “aplicações Private” com excepção de RR e familiares, propondo-lhes um acordo de restituição, em 

prestações, das quantias entregues a BB, a títulos da “aplicações” (que não existiam), deduzidas das 

quantias por ele recebidas a título de remuneração, tendo vários deles aceite o acordo proposto»”. 

     Nos artigos 117 e 118 da contestação, a fls. 4.794/5 dos autos, a recorrente referia 

negociações com os credores que não tinham ainda recebido de volta o valor do capital 

emprestado, pelo que a divergência está exactamente nas expressões sublinhadas, já 

antes repudiadas. (Estes artigos serão citados pela recorrente de novo na conclusão 

130.ª). 

     Como é bem de ver, embora aqui não verbalizado, o que uma vez mais em causa está 

é a defesa da tese dos mútuos nulos por falta de forma defendida pela recorrente e HH, 

não tendo as declarações prestadas, por muito repetidas que o sejam, o efeito de afastar 

a versão adoptada pelo Colectivo julgador, que se aceita plenamente, pelas razões já 

explicadas por mais de uma vez. 

     Improcede, pois, a pretensão contida na conclusão 164.ª. 

 

     Passando aos factos dados por não provados ou que não mereceram resposta 

provenientes de artigos da contestação e que a recorrente pretende sejam dados por 

provados - pretensão expressa na conclusão 165.ª. 

     Quanto ao artigo 44 da contestação (focado no n.º 14 da conclusão 121.ª), como 

assinala a recorrente, o mesmo teve efectivamente duas respostas (muito embora seja 
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referido pela recorrente este caso, o procedimento não é único, como se verá): a resposta de “não 

provado”, a págs. 2434 do acórdão recorrido, é dada quando se referem os factos 

provados provenientes da contestação, mas a verdade é que muito embora o segmento 

seja introduzido com a expressão “Re...tou também provada a seguinte matéria de 

facto (da contestação)” - pág. 2430 -, o certo é que engloba factos com resposta 

negativa, dados por não provados, como os dos artigos 10, 14, 23, 26, 28, 29, 35, 36 da 

contestação, ou não respondidos por versarem matéria de direito, como nos artigos 1 a 

5, 75, ou por serem argumentativos e conclusivos, como nos casos dos artigos 24, 40 a 

43, 45 e 46, 47, 48 a 50, 52 a 54, 60, 62, 67, 90 a 97, 105, 108, 109, 111 a 113, 121, 

122, 125, 128, 129, 132, 139 a 141, 142, 173 a 182, ou prejudicado pelo teor da matéria 

apurada, como nos artigos 20 a 22, 25 e 170.   

     A segunda resposta, a págs. 2488 “Não provado que a arguida pautou a sua actuação 

convicta que as aplicações Private se tratavam de mútuos nulos por falta de forma”, 

incorpora pela negativa a afirmação constante do artigo 44, sendo explicativa, pelo que 

a dualidade de resposta, sendo certamente de evitar, não traz implícito problema de 

monta.   

     A resposta é de manter, pese embora a presença das repetidas afirmações da 

recorrente no sentido de as “aplicações” constituírem mútuos nulos por falta de forma, o 

que é repetido por N...F...M...S... e por José HH, que em audiência (sessão do dia 23 de 

Maio de 2011, [segmento 27:51], ao minuto 8), afirmou que as aplicações referidas na 

contestação apresentada na acção ordinária n.º 330/06.8TVLSB, constituíam uma 

“efabulação”, pois, como referimos noutro local (abordagem às conclusões 76.ª, 80.ª, 

83.ª, 84.ª e 89.ª), a con...ta dos papéis fornecidos por BB conduziria a outras 

interpretações. 

     (Quanto à reacção que mereceu a qualificação do termo “aplicações” na contestação 

aludida por parte das duas testemunhas, para além do já aflorado acima, remete-se para 

a abordagem ao n.º 29 da conclusão 121.ª, sendo a referência a “efabulação” presente no 

texto da conclusão 149.ª).  

     Este artigo 44 é de novo aludido na conclusão 130.ª. 

     A resposta ao artigo 51 da contestação (n.º 15 da conclusão 121.ª), encontra-se a 

págs. 2435 na formulação “Não provado” e mais adiante, pág. 2488, de forma 

concretizada: “Não provado que a arguida não tivesse conhecimento dos factos que lhe 
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permitisse enquadrá-los como crime”. 

     A arguida no artigo 51, parte inicial, afirmara não ter conhecimento de factos que lhe 

permitisse enquadrá-los no tipo de crime que referira na conclusão anterior, ou seja, 

crime de recepção ilícita de depósitos, o qual não foi considerado como ilícito típico 

precedente no acórdão recorrido. 

     A fixação não é de alterar, pois o artigo 51 da contestação, na segunda parte, mais 

não diz do que repetir o que constava do artigo 44, sendo que o enquadramento dos 

negócios na figura do crime de recepção ilícita de depósitos conduziria na prática à 

mesma consequência de nulidade, com restituição de capital, sem juros, como é dito na 

conclusão 50.ª.   

     Este artigo 51 da contestação, bem como o artigo 44 da contestação, é de novo 

convocado na conclusão 130.ª e aquele uma vez mais na conclusão 132.ª.     

     A resposta ao artigo 65 da contestação (versada no n.º 16 da conclusão 121.ª), 

encontra-se no segmento dos FNP, a págs. 2489, não podendo ser dissociada da resposta 

inserta no sector do FP aos artigos 64 e 65 da contestação, na pág. 2436. 

     Quanto à pretensão de entrega de acções, dado BB não ter prestado declarações, não 

ficou esclarecido se tal pretensão lhe foi comunicada, e no que respeita a utilização de 

títulos executivos foi dado por provado o que consta na resposta FP 64 e 65, ou seja, 

aquela utilização em acções executivas. 

     Face ao meio de prova ora em causa, há que dizer que o teor das declarações da 

recorrente não fundamenta resposta diversa. 

     A recorrente aborda de novo este artigo na conclusão 127.ª, tratada infra, sendo o 

assunto referenciado igualmente na conclusão 153.ª. 

     No que concerne à resposta ao artigo 66 da contestação (a que corresponde o n.º 17 

da conclusão 121.ª), estamos perante outro caso de dupla resposta com “Não provado” 

na pág. 2436, e outra, reportando o texto do artigo da contestação, a pág. 2489, 

reproduzida na conclusão ora em apreciação – referido n.º 17.  

     Estando em causa a dimensão de poder atribuído a RR junto do grupo ...no e a 

imputação àquele de pressão e ameaças a BB, as declarações prestadas não servem a 

fundamentação de resposta diversa, nem se alegam as razões que impõem consignação 

de sentido diverso. 

     A recorrente versa de novo este artigo na conclusão 127.ª, tratada infra, sendo o 
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assunto referenciado de novo na conclusão 153.ª. 

     No que tange à resposta ao artigo 110 da contestação, presente mais outro caso de 

dupla resposta com “Não provado”, a págs. 2440 e outra, reportando o texto do artigo 

da contestação a págs. 2491, reproduzido no n.º 18 da conclusão que ora se aborda. 

     A resposta é de manter, pois que a recorrente não agiu com o “único propósito” 

enunciado neste artigo, bastando ter em atenção o que invocou no precedente artigo 68, 

reportado igualmente à constituição da I..., S. A. – tinha em vista preservar o património 

imobiliário dos ataques de RR permitindo pagar a quem BB devia e/ou contribuir para 

eventual consolidação da dívida deste junto da .... 

     A recorrente insiste em que a matéria vertida neste artigo seja dada por provada nas 

conclusões 133.ª e 134.ª, cujas afirmações entende apoiadas pelo depoimento de HH na 

conclusão 149.ª.  

     Passando à resposta ao artigo 115 da contestação, estamos de novo face a outro caso 

de dupla resposta, com “Considerandos argumentativos e não provado na parte da 

matéria de facto”, a págs. 2441, e outra, reportando o texto do artigo da contestação, a 

págs. 2492, reproduzido no n.º 19 da presente conclusão 121.ª.  

     A fixação da matéria de facto feita pelo Colectivo do Tribunal da Relação de Lisboa 

é de manter, pois que ao tentar contrariar o que consta do FP 1132, a recorrente mais 

não faz do que repetir a convocação da tese dos mútuos nulos por falta de forma e a 

referência a juros usurários, procurando impor o seu ponto de vista e pretendendo 

sobrepô-lo ao do Colectivo julgador.  

     Este artigo 115 da contestação volta a ser convocado na conclusão 130.ª e na 141.ª, 

de novo sobre a questão da qualificação dos mútuos nulos.  

     Quanto ao FP 126 proveniente do artigo 126 da contestação, constante da pág. 2442, 

trata-se de uma resposta restritiva ao que consta do artigo 126 transcrito na parte inicial 

do n.º 20 da conclusão 121.ª, encontrando-se a resposta transcrita na segunda parte do 

mesmo n.º 20, donde re...ta não ter sido dado por provado que a decisão da recorrente se 

ficou a dever à pretensão de pagar aos credores de seu ex-marido. (A esta mesma 

matéria volta a recorrente na conclusão 134.ª, que refere apoiada pelo depoimento de 

HH na conclusão 149.ª).   

     É de manter a facticidade fixada, pois que o dinheiro entrado teve outros destinos, 

incluindo pagamentos de dívidas próprias, à banca, a sociedades de advogados, a 
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agências de viagens – I… e A… – e até a um … SPA Golf Resort, como melhor se 

explica acima, na abordagem à conclusão 119.ª, com referência ao FP 289 e quanto ao 

último destinatário, cfr. págs. 1613 e 1615 do acórdão recorrido e fls. 9.572/3 dos autos. 

     Como já se anotou, acima, a recorrente refere-se ao património como se fosse titular 

única, pois alude a “único imóvel de que era proprietária”, dizendo “abrir mão de todo o 

seu património”.   

     No que toca à matéria do artigo 135 da contestação, focado no n.º 21 da conclusão 

121.ª, há dupla resposta com “Não provado “ a págs. 2443, e outra reportando o texto do 

artigo da contestação a págs. 2493, transcrita no referido n.º 21. 

     A redacção é de manter, pois que o receio de penhora ou arresto não impediu a 

recorrente de colocar na sua conta o valor correspondente à prestação vencida em 5 de 

Janeiro de 2007, como de resto reconheceu no artigo 156 da contestação, que foi dado 

por provado, mas já não quanto às invocadas razões para tal procedimento – cfr. 

conclusão 118.ª. (Este ponto volta a ser focado a propósito da abordagem ao n.º 24 da 

conclusão 121.ª e nas conclusões 138.ª e 139.ª). 

     Relativamente à resposta aos artigos 137 e 138 da contestação, referidos nos pontos 

n.º 22 e 23 da conclusão 121.ª, estamos face a novo caso de dupla resposta, sendo em 

conjunto a de “Não provado”, na pág. 2443, e depois separadamente, cada um de per si, 

nas págs. 2493/4, encontrando-se estas respostas transcritas nos referidos n.º 22 e 23, 

mas sem a parte final que consiste em ambos os casos no seguinte: “ (Como re...ta, entre 

outros, do teor dos artigos 1563º, 1564º, 1569º e 1560º)”. [Anota-se que a referência a 

1569 se deve certamente a lapso, devendo ser 1559, atenta a sequência precedente e o 

sequente 1560, que no local próprio consta erroneamente como 1600, na pág. 2409. Por 

outro lado, os artigos 1565 a 1592 não obtiveram resposta por não serem objecto dos 

presentes autos, como consta de fls. 9.970]. 

     Pelo que já re...ta acima - FP 145 C e parte final da conclusão 119.ª - é de dar por 

provado que através da conta bancária de JJ, referida no FP 1550, para além de outros 

destinos, foram efectivamente efectuados alguns pagamentos a investidores que 

chegaram a acordo, dando por não escrita a parte não provado no que toca ao artigo 137, 

na pág. 2443.  

     Procede, parcialmente, a pretensão da recorrente, alterando-se a resposta negativa 

ao artigo 137, constante da pág. 2493, que passa a ter a seguinte redacção:  
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Artº 137 - Através da conta bancária de JJ, referida no FP 1550, para além de outros 

destinos, foram efectuados alguns pagamentos a investidores que chegaram a acordo. 

     Esta alteração não colide com a manutenção do que consta do FP proveniente do 

artigo 138 da contestação, pois conforme já afirmado mais do que uma vez as verbas 

vertidas na conta em causa não tiveram apenas aquele destino. 

     No que respeita ao artigo 151 da contestação, a que se reporta o n.º 24 da conclusão 

121.ª, a resposta foi cindida.  

     Assim, no campo dos factos provados, como re...ta da pág. 2449, foi dado por 

assente “A arguida pediu ao seu pai para usar uma conta bancária sua ao que o pai 

acedeu”. 

     E no campo reservado aos factos não provados, na pág. 2495, ficou consignado:   

     «Não provado que a arguida ao pedir ao pai para utilizar a sua conta bancária, o 

tivesse feito para continuar a efectuar pagamentos a credores investidores e honorários a 

advogados por essa via.» 

     Anota-se que a resposta neste segmento foi mais expressiva do que o que se continha 

no artigo que referia pagamentos a “credores”, aqui se especificando “credores 

investidores”.   

     A redacção é de manter e tem de ser lida em consonância com o acquis dos FP 152, 

153 e 154, que não foram impugnados, tendo sido dado por provado na íntegra o aí 

alegado. 

     A recorrente não adiantou que “razões de maior eficiência” estariam na base de 

utilização de uma nova conta hospedeira, sendo certo que já dispunha desde 13 de 

Dezembro de 2005 de conta titulada pela irmã, da qual esta apenas conheceu os 

envelopes fechados com os extractos, que entregava à irmã, desconhecendo o que se 

passava com a conta, pois as movimentações eram feitas apenas pela recorrente, tendo 

colocado a restrição de os cheques ficarem no seu cofre, com receio de que BB viesse a 

falsificar a sua assinatura, sendo no início os cheques passados por si a alguém da 

família, escrevendo nos cheques o que a irmã dizia, tendo feito apenas duas 

transferências, depois feitas pela irmã com cartão de multibanco, tudo conforme 

declarações prestadas na sessão de 1 de Junho de 2011, em resposta a perguntas do M.º 

P.º na parte da manhã - acta de fls. 5057, volume 17, e segmento [1:13:12], 

esclarecendo depois que só viu os extractos na fase de investigação. 
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     Esta disponibilidade da irmã e a nova conta do Pai não impediram que fosse 

depositada em conta própria da arguida a prestação de 5 de Janeiro de 2007, conforme 

FP 156. (Cfr. abordagem precedente ao n.º 21 da conclusão 121.ª e ainda conclusões 

92.ª, 93.ª, 103.ª, 118.ª, 137.ª, 138.ª e 139.ª).  

     Sendo objectivo proclamado o pagamento dos credores, leia-se “investidores”, a 

verdade é que os 194.958,72 euros correspondentes a duas prestações provenientes da 

M..., a de 11 de Outubro de 2006 e a de 10 de Abril de 2007, destinaram-se apenas a 

credores de BB e Advogados da arguida, maxime, HH, conforme resposta ao artigo 155 

da contestação nas págs. 2449/2450.  

     No que toca ao artigo 172 da contestação, focado no ponto n.º 25 da conclusão 121.ª 

a resposta foi cindida.  

     Assim, no campo dos factos dados por provados, como re...ta da pág. 2452, foi dado 

por assente “O veículo foi registado em nome do pai da arguida”. 

     E no campo reservado aos factos dados por não provados, nas págs. 2497/2498, ficou 

consignado: «Relativamente ao (provado) registo da viatura em nome do pai da arguida, 

não provado que assim tivesse acontecido porque a arguida não pudesse registar bens 

em seu nome sob pena de os mesmos serem atacados em processos executivos por RR.»  

     Este aspecto constava já na parte final da conclusão 111.ª. 

     A resposta é de manter, não dando a recorrente notícia de que tivesse havido 

tentativa de penhora de bens seus. 

     Escolhos certamente inultrapassáveis se colocariam à tentativa de RR e outros 

credores se fazerem pagar pelo produto de um bem próprio, adquirido pela recorrente no 

estado de divorciada há exactamente nove meses à data da aquisição, estando em causa 

dívidas do ex-marido de responsabilidade exclusiva deste, não comunicáveis, nos 

termos dos artigos 1692.º, 1695.º e 1696.º do Código Civil, sendo certo que numa das 

execuções dirigidas também contra a arguida a mesma foi julgada extinta quanto à 

recorrente, por ter sido julgada procedente a oposição por si deduzida, o que aconteceu 

na execução n.º 47955/06.8YYLSB, do 3.º Juízo de Execução de Lisboa, 3.ª Secção, 

conforme informa no artigo 64 da contestação.  

     E como refere a recorrente na conclusão 113.ª, as dívidas de BB não eram 

comunicáveis, não sendo os títulos de que dispunham RR e os outros “investidores” 

bastantes para vincular a arguida, que tinha forma de se defender, com base na falta do 
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seu consentimento e na incomunicabilidade dessas dívidas exclusivamente contraídas 

por BB. (A recorrente volta ao tema na conclusão 140.ª, remetendo-se para o aí 

consignado). 

      

     Concluindo. 

      

     A pretensão de modificação da matéria de facto expressa na conclusão 165.ª procede 

apenas no que toca à matéria versada no artigo 137 da contestação, nos termos 

sobreditos, improcedendo quanto ao demais. 

     Fora do quadro abrangente da conclusão 165.ª, como vimos, procedeu-se a alterações 

parciais nos FP 155 e 157, provenientes da contestação, como decorre da abordagem às 

conclusões 118.ª e 119.ª. 

 

 

     Passando aos artigos constantes da contestação não respondidos pelo tribunal, por 

terem sido «considerados conclusivos», mas que, no entender da arguida, contêm factos, 

que devem ser dados como provados, com base nos meios de prova que indica. 

 

     Neste segmento, sob os n.ºs 26 a 29, são versados os artigos 40, 52, 53 e 54 da 

contestação.   

     Alegou a arguida no artigo 40.º da contestação, referido no ponto n.º 26 da conclusão 

121.ª: «A arguida, em face disto, concluiu que se tratava de contratos de mútuo (empréstimos) nulos por 

falta de forma, porque não tinham sido celebrados por escritura pública, contra o que dispõe o artigo 

1143º, em conjugação com o artigo 220º do Código Civil.» 

     A conclusão a que a recorrente chegou teve lugar após a análise dos papéis referentes 

a aplicações (a que se alude no artigo 750 da acusação), conforme o precedente artigo 

39, versando a nulidade e suas consequências nos artigos 41 a 43.  

     O Colectivo julgador ao conjunto dos artigos 40 a 43 respondeu, conforme pág. 

2434: “Considerandos conclusivos e versam matéria de direito”. 

     Trata-se de matéria de direito, embora se possa defender que é um facto a recorrente 

ter formulado um juízo conclusivo em determinado sentido, que é favorável à sua tese, 

mas que não é facto da vida real, antes o re...tado de uma operação intelectual; a 
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interpretação de normas legais e a consideração, conclusão, de sua violação integra 

matéria de direito. 

Manuel de Oliveira Matos, Reflexões Jurídicas, Almedina, 1971, pág. 24, cita Barbosa 

de Magalhães, para quem matéria de direito é tudo o que depende do raciocínio, de um 

juízo de valor, estando-se no âmbito da valoração dos factos ou no plano do exercício de 

uma actividade normativa do domínio do dever ser (José Osório), não devendo furtar-se 

à competência do tribunal de revista. 

     Remete-se neste ponto para a distinção entre matéria de direito e matéria de facto, 

abordada supra no segmento sobre “presunções em processo penal”. 

     Não se vê, por exemplo, como numa acção cível se pudesse defender estarmos 

perante matéria de facto passível de inserção no condensatório, quer na acepção de 

verdade adquirida, quer como matéria controvertida, por ser plausível mais do que uma 

solução de direito, a carecer de prova. Não se descortina como possível levar à base 

instrutória uma pergunta do género “O Réu concluiu que se tratava de um contrato de 

mútuo nulo por falta de forma?”.  

     Anota-se que esta matéria foi já abordada no recurso nas conclusões 76.ª, 80.ª, 83.ª, 

84.ª e 89.ª, insertas no segmento A) 2, que igualmente versa sobre o elemento 

subjectivo, remetendo-se para o que a propósito aí foi considerado. 

     O artigo 40 da contestação é de novo convocado na conclusão 130.ª 

     Alegou a arguida no artigo 52.º da contestação, referido no ponto n.º 27 da conclusão 

121.ª: «Nestes pressupostos, a arguida fez as contas ao que tinha sido entregue pelos «investidores» a 

BB e ao que este lhes tinha pago, e chegou à conclusão que, nuns casos, as quantias pagas por BB não 

atingiam sequer o valor do capital entregue pelos primeiros, pelo que era ainda devedor deles; noutros 

casos, as quantias que BB tinha pago a tais «investidores» já excediam o valor do capital por estes 

entregue, pelo que, não sendo devidos os juros, BB não era já devedor.»  

    E no artigo 53º, referido no ponto n.º 28 da conclusão 121.ª: «Na altura, a arguida fez os 

cálculos contando com a aplicação ao capital da taxa de juro legal (os chamados juros civis), para ter uma 

ideia do que seria devido ainda que fossem pagos tais juros.»  

    E no artigo 54º referido no ponto n.º 29 da conclusão 121.ª: «Tendo concluído o seguinte:  

     No que respeita a RR, verificou-se que este já tinha recebido todo o capital e ainda um valor superior a 

Eur 2.000.000,00. 

     No que respeita à sua irmã Natália, verificou-se que tinha recebido todo o capital. 

     No que respeita a MM, verificou-se que já tinha recebido todo o capital e ainda uma quantia de cerca 
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de Eur 40.000,00. 

     Quanto aos demais, concluiu a arguida que eram credores de BB, por não terem recebido ainda o valor 

do capital mutuado.»  

    Pretende a recorrente que todo o acervo alegado seja dado como facto provado. 

    O Colectivo julgador ao conjunto dos artigos 52 a 54 da contestação respondeu, 

conforme consta da pág. 2435: “Considerandos conclusivos”. 

    De novo em equação a qualificação dos mútuos nulos por falta de forma e a estratégia 

que foi seguida nesse pressuposto, sendo a tese avançada pela recorrente e abraçada por 

HH e N...F...M...S..., cujas declarações estão em perfeita harmonia e concordância (são 

coincidentes como se diz na conclusão 126.ª), como não podia deixar de ser, uma vez 

que defendem tal posição desde as primeiras horas, merecendo a qualificação de 

“aplicações” constante da contestação apresentada em Fevereiro de 2006 na acção 

ordinária n.º 330/06.8TVLSB, por parte de HH, como já referido, o qualificativo de 

“efabulações”, tendo N...M...G...de F...M...S... defendido a mesma tese, não se coibindo 

de no depoimento prestado em 14 de Março de 2012, quando respondia a pergunta do 

Exmo. Advogado, segmento [1:27:17], soltar um sonoro “Bolas” a seguir a pronunciar a 

tese adversa.  

    A recorrente repete o que constava já das conclusões 77.ª e 90.ª, o que pode significar 

reconhecer que afinal o alegado anteriormente não consubstanciava vício de erro 

notório na apreciação da prova, recorrendo agora não ao texto da decisão, fonte 

primacial para sua detecção, mas antes ao que foi dito em audiência de julgamento e 

gravado está. 

    Pelas razões sobreditas, não se impõe alteração da resposta dada pela primeira 

instância, claudicando a pretensão da recorrente. 

    Noutra perspectiva, a questão é recolocada na conclusão 129.ª, remetendo-se para o 

que aí se faz constar.  

 

    Passando a novo passo. 

 

    A seguir à conclusão 126.ª, é referido de fls. 11.078 a 11.112, o depoimento da 

arguida prestado em 19 e 26 de Janeiro, 1 e 8 de Fevereiro, 16 de Novembro de 2011 e 

29 de Maio de 2012. 
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    Procedeu-se à audição, na íntegra, de todas as declarações prestadas pela recorrente, 

primeiro no Tribunal da Relação e depois de 2 Março de 2011, no Tribunal de 

Monsanto, ali com dificuldades de audição, por não haver câmara de amplificação, aqui 

já com vídeo, com gravação satisfatória, pese embora se verificasse alguma dificuldade 

de audição do Presidente do Colectivo e do Exmo. Advogado de defesa, a exigir mais 

atenção e aplicação auditiva, mais perceptível para os depoentes e Exmo. Procurador-

Geral Adjunto, este perfeitamente audível, sem qualquer dificuldade, pela potência da 

voz, só se dando pela sua figura quando pontualmente se deslocava a um armário, tudo 

num cenário a preto e branco, mais claro quando se abria a porta, sem qualquer variação 

de ângulo, “presenciando-se” o decorrer da audiência sempre sob a mesma focagem, 

ângulo e perspectiva de cena, de tal forma não sendo visível a bancada da acusação. 

 

     Após transcrever parte das declarações por si prestadas na tarde de 19 de Janeiro de 

2011, no Tribunal da Relação de Lisboa, entre as 16:22:33 e as 18:25:57 horas, afirma a 

recorrente na conclusão 127.ª que este segmento do depoimento, conjugado com o 

depoimento da testemunha N...S... serve para impor uma resposta de provados aos 

artigos 65 e 66 da contestação. 

     Analisando o depoimento, verifica-se que boa parte do que é dito pela recorrente é 

verbalizado por referência a declarações de BB, como se vê de vários passos, como 

“sempre lhe fez saber”, “afirma que BB lhe disse”, “lhe contara”, “tomou conhecimento 

pelo seu então marido”, “BB explica à arguida”, “BB lhe disse”, “BB a informa”, “ele 

lhe conta”, “dizendo à arguida”, “BB lhe contou”, esta por duas vezes, “também lhe foi 

relatado por BB”, “BB conta-lhe”, “lhe é relatado por BB”, “segundo relato deste 

(BB)”. 

     Tais declarações terão merecido credibilidade por parte da recorrente, muito embora 

no contexto se tivesse apercebido que o então marido, na Primavera/Verão de 2005, em 

duas declarações de dívida, tinha usado o seu nome e invocado abusivamente o seu 

expresso consentimento, para além de ter falsificado (ou mandado falsificar) a sua 

assinatura numa procuração. 

     Por seu turno, N...F...M...S... não recebeu as informações directamente de BB, mas 

através da recorrente.  

     Neste contexto, não se vê razão para modificar as respostas aos artigos 65 e 66 da 
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contestação. 

    Anota-se que as matérias dos artigos 65 e 66 da contestação já haviam sido invocados 

pela recorrente no segmento B)1, conclusão 121.ª, Factos não provados provenientes da 

contestação, pontos 16 e 17, a fls. 11.073/4.  

    A recorrente volta a este ponto na conclusão 153.ª, com referência ao depoimento da 

testemunha N...S....  

 

    Após transcrever parte das declarações gravadas em 26 de Janeiro de 2011, entre as 

10:55:58 e as 12:16:57, em que refere ter tomado conhecimento no último fim de 

semana de Outubro das folhas com aplicações, ter efectuado uns primeiros manuscritos 

e segundos manuscritos 15 dias mais tarde, dizendo que o então marido investia em 

bolsa, tendo concluído que RR tinha recebido todo o capital e ainda uma quantia 

superior a dois milhões de euros, pelo que não era credor de BB, termina na conclusão 

128.ª afirmando: 

     “Este segmento, bem como outros que adiante se indicam, conjugado com o depoimento das 

testemunhas HH e N...S..., e com os segundos manuscritos, impõe uma resposta diversa ao artigo 34º da 

contestação, posto que a arguida, ao contrário do que se afirma na resposta dada (que altera o que foi 

alegado), não tomou conhecimento de que RR era credor de BB, tomou conhecimento sim que este não 

era credor e que se arrogava credor de BB mas sem fundamento”. 

     Defende a recorrente na conclusão 145.ª que o depoimento de HH ao concluir como 

concluiu a arguida que RR não era credor de BB apoia o que se afirma nesta conclusão. 

     E na conclusão 154.ª refere que do depoimento prestado por N...S... re...ta que a 

arguida concluiu que RR não era credor, o que apoia esta conclusão 128.ª. 

     Vejamos. 

     O artigo 34 da contestação, a exemplo de outros, teve resposta dupla, a págs. 2434, 

no segmento dos FP e a págs. 2487/8 no segmento dos FNP. 

     A págs. 2434, foi dado por provado: “A arguida tomou também conhecimento que 

RR era credor de BB e que ao longo de vários anos lhe entregava dinheiro que BB 

remunerava”. 

     E a págs. 2487/8 consta: “Não provado que BB remunerasse o dinheiro que lhe 

entregavam com juros que fossem inicialmente na ordem dos 100% e que foram 

progressivamente baixando mas nunca para menos de 20%”. 
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     O que se contém no artigo 34 da contestação não se reporta a qualquer convicção 

formulada pela arguida após exame de papéis, mas antes a um momento cronológica e 

logicamente anterior, como re...ta do ritmo de exposição desde o artigo 32, passando a 

recorrente a expor o que BB lhe ia dizendo em resposta a perguntas suas, tomando 

conhecimento do que aquele lhe dizia, sendo este o enquadramento atendível, pois no 

artigo 34 consta: “Quando a arguida perguntou ao seu ex-marido a que propósito o RR 

era credor dele, este explicou-lhe que ao longo de vários anos, aquele lhe emprestou 

dinheiro, que BB remunerava com juros altíssimos, inicialmente na ordem dos 100%, 

que depois foram progressivamente baixando, mas nunca para menos de 20%”.  

     A conclusão a que a recorrente terá chegado, bem ou mal, só tem lugar 

necessariamente mais tarde, até porque os papéis relativos a RR só são visionados 15 

dias depois dos primeiros, como refere a recorrente.  

     As respostas devem ser lidas no contexto de sua produção e aquisição processual. O 

artigo 34 da contestação, na linha dos imediatamente anteriores, reporta uma 

comunicação verbal de BB à então sua esposa, a pedido desta, e não um juízo, 

formulado necessariamente mais tarde, não por ele BB, mas pela recorrente. 

     O artigo 34 da contestação foi já abordado no segmento A)2, na conclusão 74.ª, 

remetendo-se para o aí consignado. 

     Embora não interesse directamente à pretendida modificação de facto, a questão do 

longo fim de semana foi abordada na conclusão 75.ª, para que se remete. 

     No que respeita aos invocados investimentos em bolsa efectuados por BB, 

alegadamente a principal fonte dos seus rendimentos (minuto 7 do segmento 11:45:28 a 

12:16:57 da sessão de 26 de Janeiro de 2011), colocar-se-á a questão de saber porque é 

que uma pessoa habituada a esse tipo de investimentos, algo que fazia desde muito 

novo, sendo um expert na matéria, que inclusive, de acordo com o afirmado pela 

recorrente na sessão de 8 de Fevereiro de 2001, segmento [15:29:24-16:03:12] por volta 

do minuto 8, defendia não se dever apostar nas novas tecnologias por serem um bolha, 

tratando-se de um “estudioso do mercado financeiro”, alguém que “falava de palanque”, 

sendo bem sucedido, necessitava por outro lado, de contrair empréstimos bancários, e 

foram muitos, sucessivos, mais de uma dezena, ou fazer negócios, como o “Sale & 

Lease-back” com a F..., e o que é mais, receber ainda capital de terceiros que era 

remunerado a altas taxas, alegadamente nunca inferiores a 20%.    
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      De seguida a recorrente expõe as conclusões a que chegou em relação a NN e MM 

no sentido de não serem credores; aquela tinha recebido todo o capital, pelo que não era 

credora se não fossem contabilizados juros; este tinha recebido todo o capital e ainda 

cerca de € 40.000,00, pelo que não era credor. 

      A finalizar a conclusão 128.ª afirma a recorrente: “E concluiu que todas as outras 

pessoas não tinham recebido o capital, pelo que eram credoras de BB (nota: a arguida refere 

expressamente no seu depoimento OOO, III, QQQ, VVV, SSS, TTT e OO, não tendo referido RRR, que 

estava nas mesmas condições, e que consta dos manuscritos)”. 

      A recorrente aqui incorre em equívoco. 

      Na verdade, na sessão de 26 de Janeiro de 2011, segmento [10:55:58 a 11:16:16], 

por volta do minuto 13, a recorrente começa a enunciar os investidores que tinham sido 

“apresentados ao BB num jantar”, começando por referir NN e depois, OOO, III, QQQ, 

VVV, SSS, TTT, referindo ao minuto 14:58, “um senhor de nome RRR”. 

      Não referiu então o nome de OO, o que vem a acontecer no segmento a seguir ainda 

da parte da manhã.      

       

      Entende a recorrente na conclusão 129.ª que “Este segmento do depoimento da arguida, 

conjugado com os dois conjuntos de manuscritos a fls. 1680 e ss. e 1715 e ss., e ainda com o depoimento 

das testemunhas HH e N...S..., serve para impor uma resposta de provado aos artigos 52º, 53º e 54º da 

contestação.” 

      Defende a recorrente na conclusão 147.ª que o depoimento de HH apoia o que se 

afirma nesta conclusão. 

      E na conclusão 155.ª afirma que do depoimento de N...S... re...ta que a arguida 

recolheu dados que lhe permitiram separar quem era e quem não era credor de BB, o 

que apoia esta conclusão 129.ª. 

      Os artigos 52 a 54 da contestação já haviam sido referenciados no segmento “B)1 

Pontos de facto incorrectamente julgados, na conclusão 121.ª, mais concretamente no 

segmento “Artigos constantes da contestação não respondidos pelo tribunal, por terem 

sido «considerados conclusivos», mas que, no entender da arguida, contêm factos, e que 

os mesmos devem ser dados como provados, com base nos meios de prova que adiante 

indica”, pontos n.º 27, 28 e 29, para além, conforme já assinalado, das conclusões 77.ª e 

90.ª, noutra inserção sistemática de impugnação. 
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      Refere depois a recorrente factos provados – 359, 364, 780, 781, 880 – aqui caindo 

em aparente contradição com o que afirmara na página anterior, pois diz que NN 

“recebeu mais do que entregou”, quando antes afirmara que “tinha recebido todo o 

capital”.  

      As situações especiais dos investidores NN e MM foram já objecto de análise 

detalhada, conforme consta supra, remetendo-se para o que na circunstância foi 

afirmado.  

 

      De seguida, a recorrente invoca o seu depoimento a partir do minuto 17 do segundo 

segmento 11:45:28 a 12:16:57 da sessão do dia 26 de Janeiro de 2011, dizendo ter 

tomado conhecimento das declarações de dívida a RR e entrega de cheques e repetindo, 

uma vez mais, a sua qualificação como mútuos, que eram nulos por falta de forma, 

terminando na conclusão 130.ª: “Estas declarações da arguida, e bem assim posteriores segmentos 

do seu depoimento que abaixo se assinalam, conjugadas com os depoimentos das testemunhas HH e 

N...S... e bem assim com os documentos que referiu, servem para impor uma resposta de provado aos 

artigos 40º, 44º, 51º e 115º da contestação e de não provado aos artigos 117º e 118º da mesma peça na 

parte acima sublinhada, que inculca a ideia de que as aplicações não foram qualificadas pela arguida 

como mútuos”. 

      Voltando a recorrente ao tema dos mútuos nulos por falta de forma, qualificação 

feita pela recorrente, conclusão a que chegaram igualmente HH, como vem a referir na 

conclusão 146.ª, e antes deste a testemunha N...S..., como é invocado na conclusão 152.ª 

(cfr. também conclusão 159.ª), o qual foi versado nos artigos 40 a 44, 51 e 115 da 

contestação e por variadíssimas vezes convocado no presente recurso (abordagem às 

conclusões 76.ª, 80.ª, 83.ª, 84.ª, 89.ª e 121.ª ponto n.º 26), nada há a acrescentar ao que 

já foi dito.  

      Anota-se que a recorrente pretende se dê por não provado o que consta da resposta 

aos artigos 117 e 118 da contestação, conforme consta de págs. 2441.  

      A resposta foi dada em conjunto, referindo-se a investidores das aplicações private, 

no essencial dando por provados os contactos e propostas de acordo para pagamento, 

seguindo as instruções da arguida, e sua aceitação por parte de alguns investidores, 

explicitando depois que as aplicações não existiam. 

      Tal matéria dada por provada está em perfeita consonância com o assente nos FP 
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1134 e 1135, sendo que em estrita lógica sequencial a posição agora assumida pela 

recorrente conduziria a pedir a modificação para não provados destes últimos factos, o 

que não acontece, e até, adiantar-se-á, nem conviria.  

      Neste assentamento, diversamente do que se diz no final da conclusão, o Colectivo 

teve por base a sua convicção, não inculcando qualquer ideia a respeito das 

qualificações jurídicas feitas pela recorrente, e não só, a respeito das aplicações.   

     Mais uma vez a recorrente repete matéria já constante do segmento B)1, conclusão 

121.ª, pontos n.º 14, 15 e 19, quanto aos factos não provados provenientes da 

contestação (artigos 44, 51 e 115), ponto n.º 26, quanto a artigos constantes da 

contestação não respondidos pelo tribunal por terem sido considerados conclusivos 

(artigo 40) e ponto n.º 13, incluído nos factos dados por provados provenientes da 

contestação (artigos 117 e 118), remetendo-se para o que então se referiu. 

 

      Na conclusão 131.ª, retoma a recorrente o já exposto na conclusão 102.ª, a propósito 

do que se encontra vertido no ponto 158 J da motivação. (Mais tarde, na conclusão 

148.ª, refere-se o apoio do depoimento de HH e na conclusão 158.ª é referido o apoio 

dado pelo depoimento de N...S...).   

      Neste ponto, a págs. 2695, no parágrafo que começa por “Se certezas não tinha 

então” não é referida qualquer intervenção de BB; o Colectivo não o diz, nem se vê 

como o poderia dizer através das declarações da recorrente que no segmento [14:22:12 a 

15:39:41], da sessão de 26 de Janeiro de 2011, refere que na reunião com HH, “O BB 

não disse nada. Silêncio”, tendo ela tomada a iniciativa da conversa. 

     De qualquer forma, o facto de BB se ter remetido ao silêncio não significa que as 

questões não tivessem sido abordadas pela recorrente e advogado. 

     Por outro lado, o ponto em causa não se circunscreve a referir essa reunião, mas a 

outros, como o conhecimento da contestação apresentada em Fevereiro de 2006 na 

acção ordinária n.º 330/06.8TVLSB.    

     Tendo a questão sido abordada na conclusão 102.ª, remete-se para o que então a 

propósito aí foi consignado. 

 

     Na conclusão 132.ª pretende a recorrente que com base nas suas declarações seja 

dado por não provado o que consta nos artigos 1528, 1529, 1563, 1689, 1689-A e 1690, 
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dando por provado o que consta dos artigos 51 e 138 da contestação. 

     Defende a recorrente nas conclusões 147.ª e 148.ª que o depoimento de HH apoia o 

que se afirma nesta conclusão. 

     E na conclusão 158.ª refere que o depoimento de N...S... apoia o afirmado na 

presente conclusão.      

     Esta conclusão é indicada na conclusão 151.ª como sendo reforçada com depoimento 

de HH, mas francamente não conseguimos descortinar ligação entre o aqui debatido e o 

que consta do segmento ali extractado. 

     Como já se referiu, não faz sentido a referência nos FP 1528 e 1529 ao apartamento 

do ..., havendo que ter em conta o já referido a propósito da casa de Espanha, e por 

força disso há que operar uma restrição no texto que consta do FP 1563; por outro lado, 

o que consta do FP 1689 deve ser lido na sequência do anterior, ou seja, o FP 1688, que 

diz respeito apenas ao prédio de ... em relação ao qual não é questionada a origem e nem 

tão pouco foi vendido realmente, não emergindo qualquer verba da declarada venda que 

pudesse dar entrada em tal conta ou outra qualquer.  

    Em relação aos artigos 51 (este já versado nas conclusões 121.ª e 130.ª) e 138 com 

respostas negativas a págs. 2435 e 2488 e págs. 2443 e 2493, é de manter o deliberado. 

    As alterações introduzidas têm a ver com alguma contradição no texto, uma vez que 

na lógica do acórdão não estava em causa a origem da casa de ... nem do apartamento 

do ... e com a análise de outros factos, não tendo por fundamento as declarações da 

recorrente.  

    No mais, as declarações da arguida, que foram ouvidas pelo Colectivo do Tribunal da 

Relação, presencialmente, e por nós, em registo áudio gravado em Janeiro e Fevereiro 

de 2011, e as posteriores em vídeo, não revestem força probatória suficiente para 

inverter o quadro fáctico traçado. 

  

     Na conclusão 133.ª pretende a recorrente que com base nas suas declarações seja 

dado por não provado o que consta nos FP 1528, 1529 (novamente), 1543, 1687 e 1688, 

e 12 da contestação, na parte em que neles se afirma que a criação da I... e a transmissão 

de bens a essa sociedade foi feita com o intuito de ocultar esses bens e de os subtrair à 

execução dos credores, dando por provado o que consta do artigo 110 da contestação 

(pretensão esta já presente no ponto n.º 18 da conclusão 121.ª e de novo na conclusão 
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134.ª e que no entender da recorrente é apoiada pelo depoimento de José HH na 

conclusão 149.ª e pelo depoimento de N...M...G...de F...M...S... na conclusão 156.ª). 

     A referência ao artigo 12 da contestação deve-se certamente a lapso uma vez que a 

matéria versada nada tem a ver com a ali inserta. 

     Como re...ta do acervo factual dado por provado, a constituição da I..., S. A., não 

teve em vista ocultar a origem dos bens transferidos para tal sociedade e a referência a 

ocultação de origem que é feita relativamente ao prédio de ... é, como já foi dito, de 

retirar nos FP 1687/8/9, renovando-se aqui o que foi afirmado já a respeito dos FP 1528 

e 1529. 

     Não colhe a pretensão quanto ao restante pelas razões já aduzidas. 

 

     Na conclusão 134.ª diz a recorrente: “O depoimento da arguida até agora referido, e bem 

assim outros segmentos que mais à frente se indicam, conjugado com os depoimentos das testemunhas 

HH e N...S..., impõem que se dê como provado que o propósito da arguida foi o de impedir que RR se 

locupletasse com o património de BB e da arguida, em detrimento de quem era efectivamente credor de 

BB, que o objectivo da arguida foi o de pagar a quem era efectivamente credor de BB e que foi com esse 

objectivo que a arguida decidiu vender a casa de Espanha e revogar o contrato-promessa da fracção 

autónoma em Lisboa, abrindo mão de todo o seu património. 

      Impondo-se, assim, a resposta de provado aos artigos 110º e 126º da contestação, e de não provado 

aos artigos 1564º e 1690º da acusação”. 

    O apoio do depoimento de HH vem a ser exposto nas conclusões 147.ª, 149.ª e 151.ª. 

     E o apoio do depoimento de N...S... é consignado na conclusão 156.ª. 

     A recorrente nesta conclusão repete o já afirmado, reafirmando-se o já exposto na 

abordagem à conclusão 121.ª, no que respeita aos artigos 110 (ponto n.º 18) e 126 

(ponto n.º 20) da contestação, que os depoimentos em causa não afastam.  

     Apenas é de alterar, em função do já afirmado, a redacção do FP 1564, na parte em 

que refere “imóveis”. 

   

     Na conclusão 135.ª a recorrente, imediatamente a seguir à conclusão anterior, 

reporta segmento do depoimento seu que se encontra antes daquela conclusão, onde 

conexionada com a matéria incluída na conclusão, apenas há referência às razões por 

que não podia abrir a conta bancária em seu nome, dizendo na conclusão “Este último 

segmento do depoimento da arguida, e bem assim outros que mais à frente se indicam, conjugado com o 



S. R. 
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 

2850 
 

depoimento das testemunhas HH e N...S..., impõem que se dê como provado, no que se refere aos 

motivos da abertura da conta bancária em nome da irmã da arguida, os factos constantes dos artigos 135º, 

137º e 138º da contestação, e que se dê como não provado os factos dos artigos 1564º, 1689º e 1690º da 

acusação.”  

      Este ponto é retomado na conclusão 151.ª, com referência ao depoimento de HH, que 

a este respeito, afirma aquilo que a arguida lhe disse e na conclusão 161.ª, ao reportar 

depoimento de N...S..., dizendo ter dado o seu aval à abertura da conta em nome da irmã 

da arguida. 

     As declarações da recorrente não fundamentam resposta diversa da dada aos artigos 

da contestação referidos. Como já referido, nos FP 1564 e 1689 serão introduzidas 

alterações. 

 

     Na conclusão 136.ª, a recorrente diz: “Os factos provados reforçam as duas conclusões que 

antecedem. Ficou provado (artigo 1135º da acusação e artigo 120º da contestação) que foram alcançados 

acordos com os credores UUU, RRR, SSS, VVV e QQQ, e ficaram amplamente provados os pagamentos 

feitos a esses credores, com verbas provenientes da conta aberta em nome da irmã da arguida 

(designadamente no artigo 1136º da acusação e artigos 144º e 145º da contestação). 

      Os pagamentos a esses credores provêm do produto da venda da casa de Espanha e das restituições 

derivadas da revogação do contrato-promessa celebrado com a M... (artigos 144º e 145º da contestação). 

      Têm a mesma fonte os pagamentos feitos à ... Sintra (artigo 149º da contestação) e ao ... (artigo 150º 

da contestação), o pagamento de honorários a advogados (artigo 146º da contestação) e a BBB (artigos 

147º e 148º da contestação, provadas as transferências), que também era credora, designadamente por ter 

pago, como re...tou provado, uma das prestações previstas naquele contrato-promessa.” 

     Como re...ta dos FP 1135 e 1136 e FP 120, 144 e 145, estes provenientes da 

contestação, os investidores que aceitaram o acordo de restituição do capital, sem mais, 

foram pagos com dinheiros provenientes da conta de JJ, transferidos para contas de 

BBB, XXX e V...I..., mas como re...ta do FP 1136, parte desses pagamentos tiveram 

lugar com dinheiros provenientes das contas bancárias da CC, sendo que por outro lado, 

como re...ta do FP 145 C, intróito, o movimento transferido da conta de JJ é inferior aos 

pagamentos feitos por BBB, XXX e V...I..., acrescendo outras fontes. E há ainda 

referência a dinheiros provenientes da CC para o mesmo efeito no FP 283, no último 

parágrafo na pág. 1595 do acórdão recorrido e a fls. 9.563 dos autos: “As entregas 

efectuadas em Junho a SSS e em Maio a UUU, no valor de 5.000,00 €, e 5.750,00 €, 

respectivamente, tiveram origem em valores provenientes de contas bancárias tituladas 
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pela CC, S.A.”, tudo como já se expôs na abordagem à conclusão 111.ª.  

     Acresce que, conforme FP 146 a 150, provenientes da contestação, foram pagos 

credores para além dos investidores, destinando-se algumas verbas à I..., S.A., a 

Advogados, a BBB e a contas tituladas por BB. 

     Este aspecto dos pagamentos feitos a “investidores”, e não só, com dinheiros 

provenientes da conta em causa foram aflorados de forma mais intensa, ao abordarmos a 

conclusão 111.ª, onde se podem ver as várias descriminações de saídas e destinos. 

  

     Na conclusão 137.ª pretende a recorrente a modificação quanto à matéria do artigo 

135 da contestação que teve resposta de não provado na pág. 2443 e outra no segmento 

dos FNP, explicitada na pág. 2493. 

     Os receios de penhoras ou arrestos podiam ser reais, mas como a recorrente refere na 

conclusão 113.ª, ainda que viesse a ser demandada conjuntamente com BB, 

designadamente em acções executivas, como veio a acontecer, a arguida tinha forma de 

se defender, com base na falta do seu consentimento e na incomunicabilidade das 

dívidas exclusivamente contraídas por BB, e ainda nas falsificações por este feitas ou 

mandadas fazer. A recorrente na conclusão 114.ª refere-se a “dívidas que nem sequer 

eram da sua responsabilidade” e na conclusão 138.ª, a fls. 11.099, refere de novo que as 

dívidas não eram comunicáveis. 

     Por outro lado, e como já foi afirmado, esses receios não impediram que uma das 

prestações derivadas da revogação do contrato promessa do apartamento na Expo ... 

fosse parar à sua conta, o que aconteceu com a paga em 5 de Janeiro de 2007, conforme 

artigo 156 da contestação e a recorrente alude na parte final da conclusão 138.ª, a fls. 

11.100. (Sobre prestações pagas pela M... pode ver-se a abordagem das conclusões 92.ª, 

93.ª, 103.ª, 118.ª, 138.ª e 139.ª).   

     A necessidade de proteger o património de falsos credores, definidos à partida pela 

recorrente, e a transmissão de imóveis para a I..., S. A., é de novo versada com base no 

declarado por José HH na conclusão 151.ª 

     A recorrente na conclusão 161.ª refere depoimento de N...S... para apoiar esta 

matéria, mas a verdade é que o segmento invocado não serve este objectivo, já que se 

refere apenas à abertura de conta em nome da irmã. 
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     Na conclusão 138.ª a recorrente limita-se a referir declarações por si prestadas na 

tarde de 26 de Janeiro de 2011, dando conta de que o processo de divórcio deu entrada 

em Novembro de 2005 e dos motivos que levaram ao mesmo. (Na audiência de 

renovação de prova a recorrente não soube indicar a data exacta de entrada do processo 

na Conservatória). 

     Refere de novo a nulidade dos mútuos e os acordos de pagamento alcançados.  

     No final da conclusão refere verbas depositadas “numa conta da própria arguida”. Na 

verdade, um dos valores provenientes da revogação do contrato promessa foi depositado 

na conta da recorrente, concretamente, o pago em 5 de Janeiro de 2007, como está 

provado e referido foi na conclusão anterior e já anteriormente na abordagem às 

conclusões 92.ª, 93.ª, 103.ª, 118.ª, n.º 21 e n.º 24 da conclusão 121.ª, e a seguir, na 139.ª. 

    Esta matéria volta ser exposta na conclusão 151.ª, a partir de afirmações de HH 

baseadas no que lhe disse a recorrente, que assim repetiu o que ouviu dizer.  

     Na conclusão 161.ª a recorrente refere o apoio prestado pelo depoimento de N...S... 

quando refere a abertura de conta em nome da irmã. 

 

     Na conclusão 139.ª são reportados de novo pagamentos de dívidas pessoais, à ..., ... 

e ao Dr. HH, que não aos investidores, pretendendo a recorrente se dê por provado 

relativamente à conta bancária em nome do Pai, tudo quanto consta do artigo 151 da 

contestação.  

     Este artigo teve resposta bipartida.   

     Como consta a págs. 2449, ficou provado que “A arguida pediu ao seu pai para usar 

uma conta bancária sua ao que o pai acedeu”. 

     E como consta a págs. 2495, “Não provado que a arguida ao pedir ao pai para utilizar 

a sua conta bancária, o tivesse feito para continuar a efectuar pagamentos a credores 

investidores e honorários a advogados por essa via”. 

     Na verdade, as duas prestações que foram parar à conta do Pai, no valor total de 

194.958,72 Euros, contra o esperado, não visaram honrar os acordos alcançados por 

HH na sequência de negociações encetadas com os “investidores”, tendo os destinos 

ditos nos FP 154 e 155. 

      Estas verbas foram canalizadas para a conta do Pai da recorrente ao arrepio da 

declaração de cessão de créditos de 24 de Abril de 2006, a favor de JJ, com cópia junta 
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a fls. 206 do Apenso 69.  

      A cessão de créditos foi já versada na abordagem à conclusão 103.ª. 

      Não estão explicadas que “razões de maior eficiência” conduziram a que em vez da 

conta da irmã fosse usada a do Pai. 

      Pelos vistos as “razões de maior eficiência” não estiveram presentes aquando da 

recepção do pagamento de Janeiro de 2007, que a recorrente depositou em conta própria 

em 5 de Janeiro de 2007.  

      Sobre o caminho percorrido pela prestação de 10 de Outubro de 2006, veja-se 

abordagem à conclusão 103.ª e no mais, a respeito desta conta do Pai da recorrente, 

remete-se para o que ficou consignado na abordagem à conclusão 118.ª. 

      Sobre este aspecto já nos pronunciámos igualmente a propósito da matéria do artigo 

151 da contestação, no ponto n.º 24 da conclusão 121.ª, segmento B)1. 

   

     Na conclusão 140.ª procura a recorrente impor o seu ponto de vista relativamente à 

aquisição do Jeep, pretendendo que seja dado por não provado o que consta do FP1609-

A (decerto lapso, pois será 1689-A) e 1690 e por provado o constante do artigo 172 da 

contestação, invocando para o facto de ter efectuado o registo do veículo em nome do 

pai, as mesmas razões que a levaram a transmitir bens para a I..., S. A., e a abrir conta 

bancária em nome da irmã, ou seja, o receio de os bens serem atacados em processos 

executivos por parte de RR. (Esta conclusão é invocada na conclusão 160.ª, que apoia o 

sentido desta segundo entende a recorrente).  

     Esse receio não seria muito fundado, por se tratar de um bem próprio, adquirido 

transcorridos nove meses sobre o divórcio, e não sendo as dívidas de BB comunicáveis, 

como a recorrente afirma por mais de uma vez.   

     Isto mesmo, e não só, já foi afirmado na abordagem à matéria do artigo 172 da 

contestação, abrangido na conclusão 121.ª, segmento B)1, sob o n.º 25. 

     No que respeita ao valor de 12.500,00 €, houve efectivamente uma entrada desse 

montante na conta, mas não ficou provado que fosse proveniente de tal negócio, aliás, 

consta um recibo de retorno de € 16.500,00 e não de € 12.500,00 – cfr. abordagem à 

conclusão 114.ª. 

  

     Na conclusão 141.ª defende a recorrente que o seu depoimento, prestado em 1 de 
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Fevereiro de 2011, quando afirma que não é verdade o que consta do FP 1132, 

conjugado com os depoimentos de HH e N...S... (quanto a este: conclusão 159.ª), impõe 

uma resposta de provado ao artigo 115 da contestação, primeira parte, ou seja, uma vez 

mais estamos de volta ao tema dos mútuos nulos por falta de forma e juros usurários. 

     O artigo 115 da contestação teve as respostas de fls. 2441 “Considerandos 

argumentativos e não provado na parte da matéria de facto” e 2492 do acórdão 

recorrido, sendo esta “Não provado que os cheques referidos no artigo 1132º da 

acusação tivessem sido emitidos para pagamento de capital e juros usurários, nem que a 

arguida estivesse convicta que as aplicações Private se tratavam de mútuos nulos por 

falta de forma. (Conforme, entre outros, aos artigos 742º, 743º e 1132º da acusação e 

44º e 51º da contestação)”, que não dão cobertura à tese dos mútuos nulos defendida 

pela arguida, valendo a resposta constante do FP 1132. 

     Sobre a matéria do artigo 115 da contestação pronunciámo-nos ao abordar a 

conclusão 121.ª, ponto n.º 19, remetendo para o que aí consta. 

 

     Na conclusão 142.ª a recorrente reporta extractos de declarações e vários 

considerandos, espraiando-se ao longo de quatro folhas, sintetizando deste jeito: “Estes 

segmentos do depoimento da arguida, prestado nos dias 1 e 8 de Fevereiro de 2011 e outros que adiante 

são indicados, conjugados com os depoimentos das testemunha HH e N...S..., contrariam o que na 

fundamentação da convicção é afirmado a propósito de a arguida ter tomado conhecimento das burlas 

praticadas por BB com base nessa contestação, nos termos constantes das conclusões 96º a 99º e 102º”. 

     A recorrente reporta o imputado conhecimento que teria tido de crimes cometidos 

por BB através da leitura da contestação apresentada em Fevereiro de 2006 na acção 

ordinária n.º 330/06.8TVLSB.  

     Esta contestação foi já abordada a propósito das conclusões 96.ª a 99.ª, remetendo-se 

para o que aí se afirmou, sobretudo na última, voltando a recorrente ao tema na 

conclusão 150.ª, aqui com o “reforço” do depoimento de HH, que na sessão da tarde de 

23 de Maio de 2011, segmento [27:51], quando respondia a perguntas formuladas pelo 

Exmo. Advogado, ao minuto 8, afirma que considerou como “efabulação” a referência a 

aplicações financeiras presente na contestação. 

      A matéria relativa a acções propostas por BB contra os “investidores” que não 

chegaram a acordo com HH, invocando a tese dos mútuos nulos por falta de forma, 
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ficou provada no FP 1137 e do que re...ta das respostas que mereceram os artigos 123 e 

124 provenientes da contestação, constantes de págs. 2442, tendo o primeiro obtido 

resposta de “Já respondido” e o segundo, referindo-se à acção proposta contra MM 

igualmente referida no FP 1137 na parte final – acção ordinária n.º 512/06.2TVLSB. 

     É de anotar que toda a argumentação dirigida contra os réus da acção ordinária n.º 

330/06.8TVLSB é feita como se só RR e família fossem réus, esquecendo-se que BB 

demandou na mesma acção ordinária OOO, por sinal primo daquele, mas que era 

reconhecidamente credor, sem qualquer dúvida, e não por pouco, chegando a proposto 

cessionário do apartamento no L...M..., e adquirente da nua propriedade da casa de ... e 

ainda o Ministro NNN Bravo Silva Neto, que ao que conste, não integra a família de 

RR. 

     A única conexão estabelecida é feita através do octogenário advogado Â… S…, com 

87 anos quando ouvido (“Advogado até morrer”), sogro de RR, que conheceu o avô dos 

B…, quando este era representante da então Província Ultramarina de ... em Lisboa, no 

tempo de Marcelo Caetano, tendo sido por essas razões que foi convidado para 

Presidente da CC em Setembro de 2005, tudo conforme declarações prestadas pelo 

próprio em julgamento, na sessão de 14 de Setembro de 2011, segmento [27:08] e pela 

filha FF na sessão da tarde de 12 de Agosto de 2011, segmento [34:47]. É o mesmo 

advogado que está presente na reunião de 24 de Setembro de 2005, juntando 

representantes da CC e da DEA e em cujo escritório na rua da Prata é elaborado o 

documento de dação de pagamento de 25 seguinte. 

     Como já referido acima, na contestação a tal acção eram bastas as referências a 

aplicações financeiras.    

     Na sessão de 8 de Fevereiro de 2011, como extractado a fls. 11.106, são referidos 

pagamentos de juros a RR, inicialmente na ordem dos 100% e tendo a recorrente 

indagado junto de BB como é que tinha sido possível tal remuneração, este explicou-lhe 

que jogava na bolsa e que no início dos anos 90 tinha proventos que lhe davam para 

pagar isso e muito mais. 

     Não é explicado até quando BB pagou 100% e porque é que uma pessoa que ganha 

tanto em bolsa tem a necessidade de depois recorrer a empréstimos que paga a dobrar. 

     Porque, a ser assim, porque agiria BB deste modo, porque razão andava o então 

esposo a jogar na bolsa, correndo riscos, a álea própria do jogo, e a encher os bolsos de 
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RR, que não corria qualquer risco.  

     Fica por saber a que título seria RR beneficiário de tal benesse. 

     É caso para dizer que há efectivamente pessoas com sorte. E com bons amigos. 

     Alguém que ganha tanto que necessidade tem de recorrer a “empréstimos” que tem 

de pagar com “juros” tão absurdamente desmesurados? 

     Ganhando tanto na bolsa, pelo menos nos anos noventa, fica por explicar a razão por 

que terá tido o esposo da recorrente a necessidade de contrair empréstimo para 

habitação (empréstimo n.º …) junto do ..., conta bancária n.º …, aberta em 24 de 

Janeiro de 1994, co-titulada pela recorrente, cujo capital em dívida, no início de 1997 

totalizava 28.919.972$22 (144.252,21 €) e a última prestação foi liquidada em Março de 

2005 – cfr. FP 277 (págs. 1198 a 1293 do acórdão recorrido no volume 33), maxime, 

pág. 1276 do acórdão (fls. 9.403 verso dos autos). 

     Muito provavelmente este empréstimo ter-se-á destinado à aquisição do terreno na 

(ou da) Herdade do Zambujeiro, em ..., Samora Correia, Concelho de Benavente e 

construção da moradia.  

     Ficará igualmente por explicar a razão porque em 2000 BB contraiu o empréstimo 

n.º …, no valor de 9.923.0085$00 (49.496,14 €), destinado à aquisição de uma carteira 

de títulos, o qual veio a extinguir-se em Fevereiro de 2002, através do produto da venda 

em bolsa de títulos no total de 32.068,23 €, conforme FP 277, pág. 1277 do acórdão e 

fls. 9.404 dos autos.   

     E porque terá contraído em 19 de Junho de 2000, o empréstimo n.º 1130902642, no 

valor de 2.055.710$00 (10.253,84 €) integralmente aplicado na aquisição de uma 

carteira de acções, liquidado em prestações mensais, de valor inferior a 1.000,00 €, 

tendo-se extinto em 28 de Abril de 2003, conforme FP 278, pág. 1299 do acórdão 

recorrido e fls. 9415 dos autos.  

     Convenhamos que não será propriamente comum alguém ganhar imenso dinheiro na 

bolsa e depois contrair empréstimos na banca e junto a particulares, neste caso, 

remunerados a 100%, ou mesmo menos.     

     Os empréstimos pessoais contraídos por BB foram onze (11), conforme re...ta dos FP 

277 (2 empréstimos), 278 (1) e 279 (8). 

     Na segunda reunião de BB com HH, primeira em que a arguida esteve presente, BB 

disse àquele “que em tempos tinha ido aos bancos, que tinha onerado bens pessoais e de 
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família e que depois tinha recorrido a estes empréstimos” feitos com outras pessoas, 

conforme extracto do depoimento do Advogado constante do intróito à conclusão 148.ª, 

donde se retira que nessa reunião a recorrente ficou a saber que o então marido recorrera 

à banca e onerara bens, o que se não coaduna com avultados ganhos noutras fontes.    

     À pergunta sobre qual a necessidade que BB tinha de entrar no esquema descrito 

pela arguida, respondeu que “BB lhe disse que tinha tido que o fazer”, ou seja, nada é 

explicado, não se esclarecendo que real situação teria determinado tal comportamento. 

     Depois disse a recorrente que BB pensava “que estava a lidar apenas com RR numa 

fase anterior a 1997, para financiar a CC”, donde se retira que a partir de 1997 BB sabia 

que não lidava apenas com RR, mas também com outros fornecedores de capital. 

     Afirma ainda que “nunca viu BB mudar o seu nível de vida” para de seguida dizer 

ter concluído “que BB se tinha arruinado para financiar a CC”.  

     Será difícil compaginar a afirmação de que alguém se arruína e depois não muda o 

seu nível de vida, quando no concreto caso o nível se cota por padrões muito elevados, 

com variadíssimas despesas em viagens, ourivesaria, tapeçarias, vestuário, despesas de 

manutenção elevadas, como as de água para ..., pagamentos a motorista, bem como 

jantares nos melhores restaurantes, enfim, um trem de vida que não escapou ao então 

Ministro de Educação e Cultura de ..., NNN, que no depoimento prestado no dia 10 de 

Janeiro de 2012, segmento [1:14:42] pelo minuto 13, referiu como sendo “gastar com 

exagero”, aludindo a aluguer de iates, férias duas vezes por ano, almoços no Hotel da 

Lapa, no Guincho, nos melhores hotéis, o que era comum a BB e RR, a quem pelas suas 

posturas e sintonia, sempre juntos, chamava (minuto 25) de letra e canção. “Um era a 

letra, o outro a canção. Faziam a melodia. Afinados um com o outro”. 

    Mas pelo menos na segunda metade de 2005 o nível de vida terá sofrido um abanão, a 

julgar pela descida do nível das despesas com cartões de crédito.        

    Alguns exemplos de gastos:  

FP 275, conta ... (págs. 1.138 a 1.194, volume 33) 

Viagens … – 5.127,64 €, em 25 de Julho de 2000, pág. 1141; 21.501,80 €, em 14 de 

Outubro de 2004, pág. 1176; 6.056,00 €, em 22 de Novembro de 2004, pág. 1178; 

6.055,00 €, em 3 de Janeiro de 2005, pág. 1179. 

Ourivesaria … – 2.300 contos em 31 de Janeiro de 2000, pág. 1140; 1.600 contos em 15 

de Janeiro de 2001, pág. 1144; 11.970,00 €, em 17 de Janeiro de 2002, pág. 1149; 
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6.450,00 €, em 9 de Maio de 2002, pág. 1151; 14.000,00 €, em 25 de Fevereiro de 2004, 

pág. 1158; 3.400,00 €, em 22 de Março de 2004, pág. 1169 (total de 55.273,12 €).  

Tapeçarias … – 2.000.000$00, em 17 de Novembro de 2000, pág. 1143.  

… – 298.300$00, em 7 de Agosto de 2000, pág. 1142; 1.327.400$00, em 10 de 

Novembro de 2000, pág. 1143; 1.579.600$00, em 29 de Março de 2001, pág. 1145; 

2.139,84 €, em 31 de Dezembro de 2001, pág. 1149 (total de € 18.127,80). 

FP 277 Conta co-titulada BCP (págs. 1.198 a 1.293 do volume 33) 

 Viagens … – Em 31 de Dezembro de 2003, 5.000,00 €, pág. 1257. 

Ourivesaria … – Em 17 de Fevereiro de 2003 e 22 de Março de 2004, o total de 

10.050,00 € (7500,00 + 2550,00), pág. 1255. 

FP 279 ... (págs. 1.308 a 1.459, volumes 33 e 34)  

Viagens … – Entre 26 de Maio e 23 de Junho de 2003, o total de € 138.863,00. 

Ourivesaria … – Em 21 de Março de 2002 e em 13 de Outubro de 2003, total de € 

16.000,00 (2.850,00 + 13.150,00). 

… – Em 6 de Maio de 2002 e 3 de Abril de 2003, total de € 21.446,00 (4.490,00 + 

5.600,00 + 11.356,00). 

FP 280 … (págs. 1459 a 1475). 

Viagens … – Em 5 de Maio de 2004, 10.878,00 €, págs. 1461 e 1472.  

… – Em 24 de Junho de 2004, € 5.456,00, p. 1461 e em 3 de Fevereiro de 2005, € 

4.418,00 pág. 1463.  

FP 281 ..., SA (págs. 1475 a 1577, volume 34). 

Ourivesaria … – Em 16 de Junho e 31 de Agosto de 2000, o total de 1.750 contos (750 

+ 1.000), ou 8.728,96 € (3.740,98 + 4.987,98), págs. 1481 e 1482. 

… – Em 7 de Fevereiro e 13 de Dezembro de 2000 e 11 de Janeiro de 2001, o total de 

4.850.000$00 (850.000$00 + 2.000.000$00 + 2.000.000$00), págs. 1478 e 1485. 

       

       Por seu turno, a evolução dos gastos pagos com o cartão de crédito da conta co-

titulada por BB e arguida no BCP - FP 277 (págs. 1.198 a 1.293 do volume 33), foi a 

seguinte: 

1997 – 29. 999,59 € 

1998 – 51. 276,81€ 

1999 – 66. 418,42 € 
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2000 – 50. 425,69 € 

2001 – 75. 186,11 € 

2002 – 53. 410,00 € 

2003 – 111. 489,95 € 

2004 – 85. 245,39 € 

2005 – 45. 377,66 € 

       Em 2005, com o domínio dos ...nos a partir de Setembro, os gastos baixaram para 

nível inferior a 1998. 

      E no que respeita a cartão de crédito da ... - FP 279 págs. 1451/3/5/8, foi a seguinte a 

evolução: 

2003 – 35. 841,49 € 

2004 – 49. 510, 02 € 

2005 – 22. 387,10 € 

2006 – 46. 758,35 € 

      Neste cartão é igualmente nítida a baixa no ano de 2005. 

      A recorrente pretende ainda afastar o conhecimento das burlas com base na leitura 

da contestação referida, repetindo o contido nas conclusões 96.ª a 99.ª e 102.ª, 

remetendo-se para o que então foi consignado. 

  

      Na conclusão 143.ª reproduz a recorrente a afirmação de que não podia ter tido 

conhecimento da proveniência ilícita das vantagens obtidas por BB junto dos 

investidores por via de informações prestadas por este, o que não significa que não as 

pudesse ter por outra via. 

     A matéria é referida nas conclusões 157.ª e 158.ª (depoimento de N...S...) e a fls. 

11.114, quando reporta depoimento de HH. 

 

     Na conclusão 144.ª a recorrente reporta a sessão de 29 de Maio de 2012 em que foi 

interrogada pelo Desembargador Presidente, em que repete afirmações anteriores, nada 

acrescentando de relevante relativamente às anteriores sessões, e não era expectável que 

fosse diferente, apesar de terem passado mais de seis meses sobre as últimas declarações 

que tinham tido lugar em 16 de Novembro de 2011, pedindo para ser ouvido o 

depoimento prestado neste dia. 
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     A fls. 11.110 a recorrente reporta o 1.º segmento de gravação do referido dia, Título 

1 - passagem do minuto 1.30 ao minuto 35, em que a arguida chama a atenção para o 

facto de os emails e outros escritos de BB analisados não lhe terem sido dirigidos ou 

não tiveram resposta. 

     Volta a explicar que BB não aceitou a separação que a arguida lhe impôs. 

     Refere que a análise por junto dos emails, dos escritos de BB e das escutas 

telefónicas das suas conversas com a arguida revelam o estado de perturbação em que 

BB se encontrava e o intuito de prejudicar a arguida.  

    Aqui a recorrente repete, no que toca aos emails, o afirmado na conclusão 103.ª, 

apenas com a diferença de substituir “intuito de denegrir” por “intuito de prejudicar”.  

     Esta afirmação de atribuir a BB a intenção de a prejudicar e de semear plantio de 

provas contra si, como diz noutro local, não se compagina com outros actos da arguida 

que só podem demonstrar alguma confiança, mínima que seja, como é exemplo o facto 

de ter permitido que BB levantasse, ultrapassando a declaração de cessão de 24 de Abril 

de 2006, dois cheques da M..., cada um no valor de 97.479,36 €, em 10 de Outubro de 

2006 e 3 de Janeiro de 2007, ou seja, já depois de resolvidos problemas pendentes, que 

refere como impedimento a uma separação mais precoce, como revogação do contrato 

promessa e venda da casa de Espanha, a significar que no pós “divórcio de Agosto” 

ainda haveria pontes de entendimento, ténues que fossem.   

       Como já referimos na abordagem à conclusão 103.ª, se os levantamentos tiveram 

lugar em 10 de Outubro de 2006 e em 3 de Janeiro de 2007 e se os emails são de 13 de 

Outubro de 2006 e de 17 de Janeiro de 2007, estando as relações entre ambos 

completamente deterioradas, revelando BB raiva e vontade de denegrir a recorrente, mal 

se entenderá que AA tenha dado ordem à M... para que os dois cheques fossem 

entregues exactamente a quem dela tinha raiva e só a queria denegrir e prejudicar.       

      As referidas pontes de entendimento poderão justificar o facto de para conta da 

recorrente ter sido canalizada em 12 de Maio de 2006, proveniente de V...I..., Lda. a 

quantia de 3.840,00 € e em 25 de Maio, outra verba de 2.840,00 €, conforme Apenso V 

– Documentação bancária, Banco …, a fls. 65, correspondentes a vencimentos de BB, 

no total de 6.680,00 €, espelhados no FP 283, respeitante a conta daquela sociedade, 

págs. 1591/2.  

      Por outro lado, JJ emitiu dois cheques a favor de BB, sendo um em 16 de Outubro 
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de 2006, no valor de 5.750,00 €, constando “BB” e outro em 29 de Setembro de 2006, 

no valor de 37.500,00 €, agora emitido a favor de “Prof. Dr. BB”, conforme fls. 105 e 

108 do citado Apenso V – Documentação bancária, Banco …. 

      Certo é que pelos montantes pode muito bem estarem em causa cheques destinados 

a investidores, recebendo exactamente tais quantias, como era o caso de UUU e RRR, 

mas não deixa de ser verdade que tal emissão só pode assentar na ausência de receios e 

em atestado de confiança em BB, até porque tal procedimento estava ao arrepio do 

ajustado, como consta do FP 1136 e do que alegara a recorrente no artigo 144 da 

contestação dado por provado no FP respectivo (pagamentos feitos através de contas de 

BBB, XXX e V… I…, após transferência da conta de JJ). 

      Lido o teor da conclusão 144.ª, de fls. 11.109 a 11.112, verifica-se que reproduz 

declarações prestadas pela recorrente em 29 de Maio de 2012, mas não retirando da 

exposição a pretensão de modificação de matéria de facto. 

       

 

       Segue-se a indicação do depoimento de HH, que após intróito de mais de 3 

páginas, é versado nas conclusões 145.ª a 151.ª, de fls. 11.112 a 11.123, o qual prestou 

depoimento em 4, 23 e 25 de Maio de 2011 e em 15 e 22 de Maio de 2012. 

      Anota-se desde já que foram visionadas cada uma das sessões, para o que, como 

óbvio é, não se carece de alerta. 

      Relembra-se aqui o que foi consignado na nota prévia inserta no início da 

abordagem ao segmento “B) 2. Concretas provas que impõem decisão diversa da 

recorrida (artigo 412.º, n.º 3, al. b), do C. P. Penal). 

     A testemunha foi advertida nos termos do artigo 133.º, n.º 2, do CPP, por ser arguido 

no processo n.º 140/06.2JFLSB, tendo expressamente declarado ser seu desejo prestar 

declarações, e segundo começou por informar o Exmo. Procurador-Geral Adjunto no 

Tribunal da Relação de Lisboa, a testemunha foi indicada pela acusação “por causa da 

questão da I...”. 

       HH, Advogado especializado em Direito Societário e dentro deste em Compra e 

venda de empresas, como é conhecido entre os seus pares, é co-arguido, a par de BB e 

outros, no processo n.º 140/06.2JFLSB, donde emergiu o presente, sendo-lhe imputada 

a autoria na forma consumada e em concurso real, de um crime de branqueamento, p. e 
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p. pelo artigo 368.º-A, do Código Penal (em co-autoria com BB e terceiro), um crime de 

falsificação de documento, p. e p. pelo artigo 256.º, n.º 1, alínea a) e 3, do Código Penal 

(em co-autoria com FFF, BB, HHH e BBBBB), um crime de burla, p. e p. pelos artigos 217.º e 

218.º, n.º 1 e 2, alínea a), do Código Penal (em co-autoria com FFF, BB, BB, V…de M… e 

HHH) e um crime de falsificação de documento, p. e p. pelo artigo 256.º, n.º 1, alínea b), 

com referência ao n.º 3, do Código Penal (em co-autoria com BB), conforme fls. 1867 do 

7.º volume e fls. 2750 e verso do 12.º volume. 

      Foi advogado de BB, tendo sido abordado como especialista em direito societário e 

mais concretamente em tomada do poder em sociedades, intervindo em 19 de Dezembro 

de 2005 como accionista fundador e administrador único da I..., S. A., cargo que 

desempenhou até 11 de Junho de 2007 (FP 1541 e acta n.º 3 da Assembleia Geral da I..., 

S. A.), após a prisão de BB em 21 de Março de 2007 (FP 58), tendo estabelecido 

contactos com investidores, com vista a obter acordo (FP 1134/5/6), patrocinou BB em 

várias acções, como em 12 de Dezembro de 2005, no processo n.º 6.438/050TVLSB, 

procedimento cautelar não especificado, que viria a ser indeferido liminarmente (FP 

1130 a 1133), arresto contra a CC, em 6 de Janeiro de 2006, processo cautelar n.º 

278/06.6TVLSB (FP 1138/1142), as acções ordinárias n.º 330/06.8TVLSB e n.º 

512/06.2TVLSB (FP 1137), e n.º 1087/06.8TDLSB (FP 1143, 1144, 1666 e 1667 e 

1668), esta contra a CC, que veio a terminar com transacção (a arguida declarou não 

saber quem desenhou os termos do contrato previsto no artigo 1248.º do Código Civil), 

em que BB assume as posições de credor da CC e de director da devedora, anotando-se 

a rápida intervenção da recorrente quando interpelada a propósito desta sobreposição, 

pois quando o Desembargador Presidente afirma que “BB está dos dois lados da 

transacção”, diz imediatamente a recorrente “juridicamente não está” (sessão da tarde de 

29 de Maio de 2012, segmento 1:05:21, na passagem do minuto 1:01:16 para 1:01:20). 

     Refere ainda a recorrente ao minuto 1:04:16, que a transacção “é menos do que se 

teria obtido com a sentença que teria reconhecido o direito e decretado o pedido”, 

defendendo que ficou aquém do reconhecimento do direito, que não contemplaria 

dilações de pagamento. 

     Sendo José HH especialista em direito societário não se coibiu de tecer crítica ao 

Professor Doutor BB, por ter feito umas declarações que falavam em empréstimos, que 

estavam mal feitas juridicamente (sessão de 4 de Maio de 2011- segmento [0:39:36]), 



S. R. 
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 

2863 
 

quando BB é doutorado em Direito, como informa a recorrente na sessão da tarde de 29 

de Maio de 2012, segmento [1:05.21], subsegmento 27:04, pelo minuto 6:53.     

     A testemunha preparou ainda (FP 1146 a 1151, 1152, 1153, 1660, 1664 e 1665) e 

presidiu à assembleia geral de 30 de Março de 2006 (FP 1160, 1162) que marcou a 

retoma do poder da CC por parte de BB. 

      A testemunha desde logo aderiu à estratégia definida pela recorrente, como afirmou 

na sessão de 23 de Maio de 2011, a abrir o segmento [1:03:07], o que passava pela 

constituição da I..., S. A., tendo acolhido a tese dos mútuos nulos por falta de forma, de 

tal modo que na sessão do mesmo dia, à tarde, segmento [27:51] quando respondia ao 

Exmo. Advogado da recorrente, ia a passar o minuto 8, afirmou que quando leu a 

contestação e viu referência a aplicações considerou tal qualificação como “efabulação” 

(esta parte é referida no texto da introdução à conclusão 150.ª).  

      A testemunha tomou precauções, procurando distanciar-se, desvincular-se do seu 

desempenho ao serviço do casal, como se alcança pelo teor dos pedidos de escusa de 

sigilo profissional dos advogados de escritório da Praça Marquês de Pombal, n.º 1, 8.º, 

em Lisboa, igualmente accionistas constituintes da I..., S. A., com excepção de G… 

P….  

   Os pedidos de dispensa de sigilo profissional de advogados do escritório encontram-se 

no volume 69 do PCC n.º 140/06.2JFLSB, sendo de fls. 20.499 a 20.512, o pedido 

apresentado em Abril de 2009 por V...B...de A...F..., que interveio como accionista da 

I... e que representou a recorrente na escritura de 28 de Dezembro de 2006, por ter 

tomado conhecimento de factos que “agora se revelam essenciais à preparação da defesa 

de um seu colega –HH constituído arguido no mesmo processo em que o mandante BB 

e outros se encontram envolvidos”.   

      Em Abril de 2009, fez igual pedido G…P…, conforme fls. 20.514 a 20.522, o qual 

preparou o arresto preliminar da acção contra a CC, alegando factos essenciais à defesa 

de HH, no caso factos constantes dos artigos 1138 a 1144 da acusação com base nos 

quais é imputada burla e que tem a ver com o arresto proposto com base em depoimento 

de FFF (o qual mais tarde desmentiria a verdade do alegado crédito, dizendo em 

Novembro de 2006 o contrário do que dissera em Janeiro, como referiu HH no 

depoimento de 22 de Maio de 2012, segmento 10:55H – 12:25H, [47:08], minuto 33-35 

– “Fui enganado pelo Prof. FFF”), sendo o pedido deferido quanto à matéria relacionada 
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com os artigos 1138 a 1144 da acusação. 

    J… Q…, em 15 de Setembro de 2009, fez igual pedido, conforme fls. 20.524 a 

20.532, a qual também foi accionista da I..., referindo os artigos 1145 a 1159, 1160, a 

1165, e 1530 a 1546 da acusação, com vista à salvaguarda da credibilidade e dignidade 

do colega. 

     J… S… F…, da mesma forma, em Setembro de 2009, formula idêntico pedido, 

constante de fls. 20.534 a 20.541, alegando que no fundo os conhecimentos e actuação 

de HH foram determinados pelo comunicado pelos mandantes.     

     Os advogados dispensados do sigilo vieram a depor em 26 de Outubro de 2009, em 

sede de instrução, conforme acta de fls. 20.542 do citado processo comum colectivo n.º 

140/06.2JFLSB. 

     Neste segmento a recorrente começa por relatar o que a testemunha disse. 

     O depoimento não acrescenta nada de substancial em muitos casos, limitando-se a 

reproduzir o que lhe foi dito, fazendo-se muitas vezes menção de que o depoimento vai 

em apoio do afirmado em anteriores conclusões.  

 

      Na conclusão 145.ª refere-se que a testemunha concluiu, tal como a arguida, que 

RR não era credor, o que apoia o afirmado na conclusão 128.ª, remetendo-se para o que 

foi consignado na abordagem a tal conclusão. 

 

      E na conclusão 146.ª refere que a testemunha concluiu, tal como a arguida, em face 

dos documentos disponíveis que as entregas se qualificavam como mútuos, nulos por 

falta de forma, o que apoia a conclusão 130.ª, remetendo-se para o que foi consignado 

na abordagem a tal conclusão.  

      O tema dos mútuos nulos por falta de forma, qualificação feita pela recorrente, a que 

aderiram HH e N...S..., versado nos artigos 40 a 44, 51 e 115 da contestação foi 

convocado por várias vezes ao longo do presente recurso, nada havendo a acrescentar ao 

que já foi dito, na abordagem às conclusões 76.ª, 80.ª, 83.ª, 84.ª, 89.ª e 121.ª ponto n.º 

26. 

 

     Na conclusão 147.ª limita-se a testemunha a relatar que a arguida havia recolhido 

dados sobre as pessoas que tinham feito os empréstimos e que havia que pagar a quem 
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fosse credor, a quem a arguida queria pagar por força do património familiar, o que 

apoia as conclusões 129.ª, 132.ª e 134.ª. 

      A matéria foi abordada ao versarem-se as conclusões citadas e a verdade é que o 

depoimento nesta parte não traz valor acrescentado, nada de novo é dito, remetendo-se 

para o referido quando nos pronunciámos sobre tais conclusões.  

 

      Após afirmar ter sido “perguntado à testemunha por que é que essas pessoas 

emprestaram a BB, e a testemunha responde que não se falou disso, por que 

emprestaram não sabe. Refere que BB lhe disse que em tempos tinha ido aos bancos, 

que tinha onerado bens pessoais e de família e que depois tinha recorrido a estes 

empréstimos. Refere que BB agiu como muitos empresários o fazem, na expectativa de 

que a empresa venha a recuperar”, na conclusão 148.ª considera a recorrente que deste 

depoimento não re...ta qualquer referência ao facto de, nessa reunião, BB ter dito, e 

assim informado a testemunha e a arguida, que angariara esses dinheiros com 

prometidas remunerações em aplicações em operações bolsistas ou outras, todas 

inexistentes – ao contrário do que se afirma na fundamentação da convicção, no ponto 

158.J. 

     O que apoia as conclusões 102º, 131º e 132º. 

     Estas conclusões reflectem as declarações da recorrente, sendo que o depoimento da 

testemunha não altera a apreciação já feita.  

     No entanto, o depoimento dá a saber que a testemunha não procurou indagar a razão 

porque essas pessoas emprestaram, não tendo pois manifestado curiosidade em procurar 

saber porque eram utilizadas nos papéis que analisou as expressões “private” e “round”.    

     Por outro lado, estando presente a recorrente na reunião, ficou a saber que o então 

marido em tempos tinha ido aos bancos e que tinha onerado bens pessoais e de família, 

como aliás, se referiu já na abordagem à conclusão 142.ª. 

 

     Na conclusão 149.ª, após reportar a recorrente segmento do depoimento versando 

sobre a I..., S.A., afirmando a testemunha que a transmissão de imóveis para essa 

sociedade se destinava a possibilitar a obtenção de financiamentos para regularizar a 

situação dos credores e referindo que o capital da I... foi subscrito por advogados com 

base em mandatos sem representação, numa lógica de confidencialidade, para não dar 
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armas a RR para atacar as transmissões dos imóveis, tendo tentado obter financiamento 

junto do banco …, especializado em dificuldades financeiras, mas sem êxito, e que mais 

tarde foram feitas negociações com a ... de Sintra, nas quais não teve intervenção, tendo 

porém autorizado a oneração de imóveis da I... àquela instituição, mais tarde, afirmando 

que a ideia foi evitar a apreensão judicial dos bens para poderem ir à banca pedir 

financiamentos (o que não se conseguiu), destinados a pagar aos credores, conclui que 

“Dos segmentos acabados de referir re...ta que a I... foi criada e para ela transmitidos 

bens imóveis com o objectivo de proteger esses bens de quem não era credor, e de os 

usar para obter financiamentos que permitissem pagar aos credores – o que apoia o 

afirmado na conclusão 133º, bem como na 134º”. 

     A matéria foi já versada na abordagem às conclusões que se pretendem apoiadas – 

conclusões 133.ª e 134.ª – e em outra que com elas está em estreita conexão até por 

serem em parte mera repetição, como acontece com a conclusão 121.ª, pontos n.º 18 

com abordagem da matéria constante do artigo 110 da contestação e n.º 20, com 

referência ao que consta do artigo 126 da mesma peça processual. 

    Afinal, o que se retira do depoimento convocado é que a obtenção de financiamentos 

não foi conseguida e que dos bens transmitidos, apenas os já onerados foram-no de 

novo à ... (escritura de 28 de Dezembro de 2006), ficando incólume a casa de ..., nada 

tendo sido pago com os imóveis transmitidos aos investidores, pois tais imóveis não 

foram realmente vendidos, gerando riqueza, antes pelo contrário, continuaram a ser 

fonte de despesa. 

     Como referiu a testemunha no dia 23 de Maio de 2011, segmento [52:07], a 

terminar: “Foi sempre o casal a pagar as despesas – IMI, alteração de seguros – de ...”.  

 

    Na conclusão 150.ª após reproduzir amálgama de citações, incluindo a parte em que 

a testemunha refere a história da “efabulação”, termina considerando que “Estes 

segmentos confirmam que a contestação não foi fonte do conhecimento, pela 

testemunha nem pela arguida, das burlas praticadas por BB no âmbito das aplicações 

financeiras – apoiando o afirmado na conclusão 142º”. 

    Remete-se para o que dito na abordagem à conclusão 142.ª, não proporcionando o 

depoimento qualquer elemento de interesse que permita inflexão do ali consignado.  
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    Na conclusão 151.ª após reportar excertos dos depoimentos de 23 e 25 de Maio de 

2011, conclui a recorrente que o segmento do depoimento serve para reforçar as 

conclusões 132.ª, 134.ª, 135.ª, 137.ª e 138.ª. 

    Em causa pagamentos a credores com fundos provenientes da revogação do contrato 

promessa e venda da casa de Espanha, abertura de conta em nome da irmã, risco de 

arresto ou de acções executivas por parte fundamentalmente de RR, questões já 

abordadas nas conclusões enunciadas, não tendo o depoimento de HH força probatória 

que determine modificação de matéria de facto, até porque na maior parte é repetição do 

que disse a recorrente “Afirma que a arguida lhe disse que iria efectuar os depósitos 

numa conta da irmã porque havia títulos executivos e declarações de dívida …”. 

    E no que toca a pagamentos, como vimos já, os mesmos foram feitos com dinheiros 

da conta da irmã, mas houve outras fontes.   

    Do depoimento invocado (sessão de 23 de Maio de 2011), retira-se que a testemunha 

não procurou saber da razão das coisas, pois como já vimos na conclusão 148.ª, sendo 

perguntado porque é que as pessoas haviam emprestado a BB, respondeu que “não se 

falou disso, porque emprestaram não sabe”, e depois já na presente conclusão (fls. 

11.121) a partir do minuto 29, “refere que não perguntou a BB onde é que ele ia buscar 

dinheiro para pagar os juros daqueles empréstimos”. 

    Refere que se tinha apercebido que BB tinha um património avultado (fls. 11.121), 

sendo certo ter referido antes que BB “em tempos tinha ido aos bancos, que tinha 

onerado bens pessoais e de família” conforme conclusão 148.ª, sendo que na escritura 

de 19 de Dezembro de 2005, em que interveio como accionista constituinte da I..., S.A., 

certamente se apercebeu das hipotecas das fracções transferidas para aquela sociedade, 

situação que continuava aquando da celebração da escritura de 28 de Dezembro de 

2006. 

    Por outro lado, ao referir-se à emissão de acções da CC e à assembleia geral de 30 de 

Março de 2006, diz não saber se a arguida era accionista, o que não se entende bem face 

à especialidade e à circunstância de ter presidido a tal assembleia que determinou a 

retoma do poder por parte de BB. 

  

 

       Segue-se o depoimento de N...M...G...de F...M...S..., convocado nas conclusões 
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152.ª a 162.ª, de fls. 11.123 a 11.132 dos autos. 

      Relembra-se aqui de novo o que foi consignado na nota prévia inserta no início da 

abordagem ao segmento “B) 2. Concretas provas que impõem decisão diversa da 

recorrida (artigo 412.º, n.º 3, al. b), do C. P. Penal). 

      Relembra-se igualmente o que sobre esta testemunha foi afirmado na abordagem à 

conclusão 75.ª acerca do rigor e manifestação de honestidade intelectual que a 

testemunha emprestou às suas declarações.  

      Relativamente ao Exmo. Desembargador N...M...G...M...de F...S..., que prestou 

depoimento no dia 14 de Março de 2012, segmento [1:27:17], o problema não é 

obviamente de credibilidade, como enuncia a Exma. Procuradora-Geral Adjunta no seu 

parecer, mas antes devendo tomar-se nota da forma de cognição, da origem, da fonte do 

conhecimento da realidade já conformada, delineada nos seus contornos por quem tinha 

claro interesse no caso, que depois debita, transmite, necessariamente com a carga 

subjectiva que tal inculca, que pode não ser descodificada pelo receptor da declaração 

emitida, não sendo exigível, nem sequer expectável, quando se está perante uma relação 

de proximidade, de confiança, que o declaratário seja exigente ao ponto de questionar, 

de exercer o contraditório, colocar dúvidas ao enunciado, até porque isso na 

normalidade da relações humanas, obviamente, não faria sentido. 

     O depoente não pode assumir paternidade directa, imediata, inteira, do que é 

transmitido, porque se trata de um depoimento indirecto, da manifestação de uma 

convicção formulada a partir da comunicação de factos e respectiva versão de quem é 

interessado, de uma razão de ciência não colhida pelo próprio, de forma directa, mas 

antes veiculada por outrem, no caso, pela arguida, de quem não se poderá esperar o 

desempenho de um papel imparcial, independente, equidistante ou neutral, tratando-se 

de uma “testemunha de ouvir dizer”, com todas as limitações que daí re...tam, desde a 

falta de uma paternidade directa, imediata, genuína, autêntica, original, de primeira 

mão, no acquis transmitido, emissor em reedição de uma versão de autoria alheia, 

revisitada, formulada em segunda via, sem a pujante força, a patente autenticidade e a 

singular genuinidade do que autenticamente é genuinamente próprio, uma afirmação 

emitida em directo e em primeira mão. 

     Como já se referiu, o depoente esteve a par de muitas situações, tendo qualificado as 

entregas a BB como mútuos, que seriam nulos por falta de forma, atentos os valores em 
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causa, tendo dado o seu aval à constituição da I.... (Em resposta ao Exmo. Advogado 

diz: “Tudo quanto passou pela constituição da I..., passou pela minha contribuição”). E 

à abertura da conta da irmã, avançando que até poderia ser em seu nome.  

   Começou por afirmar quando respondia ao Exmo. PGA que “O que sei foi aquilo de 

que me apercebi com o acompanhamento da situação”, “Falo daquilo que me foi 

reportado pela Drª. AA” (minuto 14:14), “O que sei é por ela”.  

     Refere - minuto 35:15 - que os acordos de pagamentos foram “cumpridos 

religiosamente” (tal e qual a mesma expressão da recorrente, transcrita na conclusão 

156.ª, a fls. 11.127), dizendo pelo minuto 35:26 que foi a investigação que impediu que 

estes pagamentos continuassem, embora de seguida diga “Percebo que processualmente 

se tivesse de agir”, querendo referir-se à prisão de BB e ao facto de ter sido ordenada a 

apreensão dos valores das prestações, mas a verdade é que tendo a investigação agido 

de modo perfeitamente legal e legítimo, sendo ordenada por despacho de 15 de Junho 

de 2007, conforme fls. 1289 do volume 4.º, a apreensão das prestações a vencer em 30 

de Junho, 30 de Setembro e 30 de Dezembro de 2007, tendo sido depositada a primeira 

em 5 de Julho de 2007 (fls. 1438/9, 1451, 1534/5, do 5.º volume), em 2 de Outubro, a 

segunda (fls. 1561/2), sendo que a última prestação vencida em 30 de Dezembro não foi 

paga por indisponibilidade financeira da M... para liquidação da prestação, conforme 

informou o já citado V...M..., como se verifica de fls.1593 (cfr. ainda fls. 1597). 

      A dado passo, relata que tendo perguntado à recorrente como o marido suportava a 

UNI, a resposta foi a de que tinha fortuna e apostava nas bolsas principais (por sinal, 

este tipo de informação não foi transmitido pelo casal ao Advogado HH), referindo 

depois que BB era falsificador, mas adiantando “não é homicida, nem violador”.   

     Como disse a recorrente em 26 de Janeiro de 2011, segmento [14:22:12-15:39:41], 

passava o minuto 14, falava com o Colega N…, com quem trocava impressões técnicas.  

     A testemunha teve um envolvimento directo, colaborando com a recorrente, 

verbalizando “chegámos à conclusão” e, a dada altura, inclusive, como forma de ajuda, 

con...tava, através do Habilus, as acções intentadas contra a arguida, não se coibindo à 

passagem de uma hora do depoimento, de emitir um sonoro “Bolas”, demonstrando a 

sua plena e rotunda discordância em relação à qualificação de “aplicações financeiras”, 

presente na contestação da acção n.º 330/06.8TVLSB, pois que estrénuo defensor da 

tese dos mútuos nulos por falta de forma.  
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     Apreciando.  

        

     Na conclusão 152.ª, após transcrever parte do depoimento, diz a recorrente dele 

re...tar que a testemunha e a arguida concluíram que se tratava de mútuos, nulos por 

falta de forma - o que apoia a conclusão 130.ª.  

     O tema dos mútuos nulos por falta de forma já foi versado por variadíssimas vezes, 

remetendo-se para a abordagem feita na conclusão que se diz apoiada.  

     Como se viu, a tese não logrou vencimento na primeira instância nem nas instâncias 

de recurso.  

     O direito foi dito.  

     Em sentido diverso.  

 

     Na conclusão 153.ª pretende-se que o depoimento da testemunha conjugado com o 

da arguida serve para impor uma resposta de provados aos artigos 65 e 66 da 

contestação, como se refere na conclusão 127.ª. 

     Já nos pronunciámos sobre o valor do depoimento na abordagem à conclusão que ora 

se entende apoiada, sendo o assunto tratado na abordagem aos pontos 16 e 17 da 

conclusão 121.ª, nada mais havendo acrescentar. 

     Apenas se dirá que, nos colégios, nalguns colégios (e deveria ser em todos, se não é 

o caso), as crianças só saem (só deveriam sair) com pessoas devidamente autorizadas 

pelos Pais.  

 

     Na conclusão 154.ª refere-se re...tar do depoimento desta testemunha que a arguida 

concluiu que RR não era credor, o que apoia a conclusão 128.ª. 

     Ressalvada desde já a presença de equívoco de nossa parte, parece-nos que o que se 

pretende significar é que a testemunha terá dito algo e através da declaração emitida, 

chegaremos à conclusão de que a arguida concluiu em determinado sentido, o que, 

afigura-se-nos, se apresenta como redondo relato discursivo. 

     A conclusão a que chegou a recorrente, no sentido de que RR não era credor, é uma 

conclusão própria, específica da recorrente.  

     Ela, e só ela, terá chegado a tal conclusão. 
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     Em seu entendimento, em face do que viu, examinou e apontou.  

     O saber veiculado pela testemunha é de segunda geração, nada tendo a ver com as 

fontes do saber. 

     Pela simples razão de que N...S... é, obviamente, um outsider, que não esteve lá, na 

maratona do grande fim de semana grande, em ..., e, obviamente, não examinou os 

papéis elaborados por BB. 

      A testemunha, que nada viu, nada examinou, nada apontou, nada discutiu (se é que 

discussão entre os presentes existiu), apenas ouviu, limita-se a ser núncio de uma 

declaração emitida por quem esteve no terreno da aquisição do conhecimento 

transmitido (independentemente da bondade e carácter certeiro das conclusões a que 

chega).  

      A presente conclusão apresenta textura similar com a conclusão 145.ª, mas enquanto 

nesta a testemunha HH concluiu tal como a arguida, estando-se perante uma aderência, 

re...tante de trabalho próprio, aqui apenas se reporta a conclusão da arguida, nada 

adiantando a testemunha à declaração desta, limitando-se a transmiti-la, pelo que se 

remete para o que foi consignado na abordagem à conclusão 128.ª, sendo a questão 

abordada igualmente na conclusão 74.ª. 

      No que respeita à referência da testemunha ao “final de Outubro ou princípio de 

Novembro de 2005”, que se explica por ter ouvido que assim era, remete-se para o 

referido na conclusão 75.ª 

     Dos bens transmitidos para a I..., S.A., como referido por variadíssimas vezes, a casa 

de ... não foi – nunca – utilizada para prestação de garantias reais. 

 

     Na conclusão 155.ª sintetiza a recorrente que do depoimento re...ta que a arguida 

recolheu dados que lhe permitiram separar quem era e quem não era credor de BB, (o) 

que apoia a conclusão 129.ª      

    A testemunha limita-se a relatar o que lhe foi dito pela recorrente e apenas isso, 

remetendo-se para o que foi dito na abordagem à conclusão 129.ª, lembrando-se que a 

questão foi abordada nas conclusões 77.ª, 90.ª e 121.ª pontos 27, 28 e 29.   

 

     Após citar depoimento da testemunha que se refere à propositura da acção para 

declaração da nulidade dos mútuos, precedida de um procedimento cautelar para evitar 
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a apresentação de cheques a pagamento, que não foi bem sucedido, dizendo que havia 

que retirar os bens da frente de RR, porque este tinha títulos que lhe permitiam arrestos 

e penhoras, e daí a criação da I..., para onde foi transmitida a casa de ..., que a arguida 

considerou «perdida», “e que haveria de servir para pagar a credores”, sintetiza a 

recorrente na conclusão 156.ª que deste segmento do depoimento, bem como de outro 

que abaixo se assinala, re...ta que objectivo da criação da I... foi o de defender os bens 

que lhe foram transmitidos dos ataques de RR, que não era credor, o que apoia as 

conclusões 133º e 134º. 

     Sobre o ponto nada mais a dizer do que o exposto na abordagem às conclusões 133.ª 

e 134.ª, para onde se remete, anotando-se a abordagem anterior na conclusão 121.ª, 

pontos 18 e 20, sendo que a casa de ..., diversamente do proclamado propósito, e somos 

forçados a repeti-lo, não serviu para pagar a credores, como consabido é, inclusive 

pela recorrente, mesmo que se considere apenas o conhecimento da sua situação à 

data da apresentação da contestação. 

 

      Após citar, para além do mais, o referido pela testemunha no sentido de que “o que 

BB disse à arguida foi que esses empréstimos eram para a Universidade, e que depois 

soube-se que também havia empréstimos bancários”, sintetiza a recorrente na conclusão 

157.ª “O depoimento desta testemunha apoia a afirmação feita na parte final da 

conclusão 143º - o que BB disse à arguida foi que encaminhou as verbas dos 

empréstimos para a CC. 

      Remete-se para a resposta contida na conclusão 143.ª.  

 

     Tendo a testemunha afirmado que a arguida não tinha nenhuma consciência da 

ilicitude, que se tivesse conhecimento da ilicitude das verbas não vendia a casa de 

Espanha, ou se a vendesse não transferia o dinheiro para Portugal, sintetiza a recorrente 

na conclusão 158.ª “Este segmento do depoimento da testemunha, bem como outros 

que se seguem, apoia o afirmado na conclusão 132º (e indirectamente nas conclusões 

131º, 142º e 143º) - a arguida nunca teve conhecimento da ilicitude da proveniência dos 

dinheiros usados por BB na aquisição de património. 

     A testemunha formula um juízo sobre a consciência da ilicitude da recorrente. 

     No mais, remete-se para o constante das abordagens às conclusões 102.ª, 131.ª, 132.ª, 
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142.ª, 143.ª e 148.ª.  

 

     Após referir que na instância à testemunha, esta refere que “trocou impressões com a 

arguida sobre todas as questões, como a criação da I... e a qualificação dos mútuos, 

dizendo que esses dinheiros vinham em cheques e que BB passava um ou vários 

cheques já com o valor dos juros usurários acumulado ao capital, que eram 

imediatamente entregues, com declarações de dívida a acompanhar (não viu a 

documentação, viu-a a arguida). Afirma que isto é mútuo remunerado, com juros 

usurários.”, sintetiza a recorrente na conclusão 159.ª :“Este segmento do depoimento da 

testemunha apoia o afirmado na conclusão 141º.” 

     Uma vez mais estamos em torno do tema dos mútuos nulos por falta de forma e juros 

usurários, estando em causa o artigo 115 da contestação sobre cuja matéria 

pronunciámo-nos ao abordar a conclusão 121.ª, ponto n.º 19, remetendo para o que aí 

consta – cfr. ainda conclusão 130.ª. 

     Quanto ao tema dos mútuos nulos em geral remete-se, uma vez mais, para a 

abordagem às conclusões 76.ª, 80.ª, 83.ª, 84.ª, 89.ª e 121.ª ponto n.º 26), nada havendo a 

aditar. 

 

     Na conclusão 160.ª, referindo-se à compra do Jeep pela arguida e a não ter ficado 

em nome dela, porque a arguida não pode ter bens em nome dela, conclui: “Este 

segmento do depoimento da testemunha apoia o afirmado na conclusão 140º”. 

    Relativamente a este ponto, nada a acrescentar ao que foi focado na abordagem à 

conclusão 140.ª e na conclusão 121.ª, ponto n.º 25. 

 

     Após reportar a referência da testemunha à abertura da conta em nome da irmã da 

arguida (01.13), dizendo que deu o seu aval, e que se a arguida lhe tivesse pedido a si 

para abrir a conta lhe teria dito que sim, tal era a ignorância sobre a proveniência ilícita, 

conclui-se na conclusão 161.ª: “Este segmento do depoimento da testemunha apoia o 

afirmado nas conclusões 135º, 137º e 138º”. 

     Remete-se para o que consta das abordagens às conclusões 135.ª e 138.ª, e parte final 

da feita à conclusão 137.ª  

     O conhecimento de proveniência ilícita ou não coloca-se em relação à recorrente e 
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não à testemunha. 

 

     Tendo reportado parte do depoimento em que são referidos pagamentos aos credores 

com dinheiros provenientes da venda da casa de Espanha e revogação do contrato 

promessa, canalizados para contas da irmã e do pai, conclui a recorrente na conclusão 

162.ª “ Este segmento do depoimento da testemunha apoia o afirmado nas conclusões 

135º, 137º, 138º e 139º”. 

     É aqui repetida a referência feita na anterior às conclusões 135.ª, 137.ª e 138.ª, 

aditando agora a 139.ª, nada havendo a aditar ao já exposto nas abordagens às 

conclusões 135.ª, 137.ª, 138.ª, 139.ª e ainda 121.ª, ponto n.º 25 e 140.ª 

 

                                                             ******* 

 

       Terminada a reapreciação da matéria de facto dada por provada e não provada, na 

dupla formulação de que lançou mão a recorrente, impõe-se enunciar os pontos de facto 

que se entendeu deverem ser modificados, na sua globalidade. 

 

 

        Alterações na matéria de facto   

 

     Em re...tado da reapreciação da matéria de facto delibera-se proceder às seguintes 

modificações. 

     Factos Provados (FP): 344º a 347º; 360º; 916º, 1514º e 1515º; 1528º e 1529º; 

1564º; 1647º a 1650º; 1687º; 1688º; 1689º; 1689º-A e ainda 137º, 155º e 157º da 

contestação.  

        Destes serão vertidos nos Factos não provados (FNP) a componente não provada 

(v.g. FP 344-347: retirar do intróito a referência a FFF e Cubo e ficando não provado o 

constante da última frase dos n.º 6 e 7; no FP 1647 a 1650: não provados apenas os §§ 5 

e 11, em conexão directa com os FNP 803, referente a MM e 885, relativo a NN).   

     Factos não Provados: 803º; 885º, 1682º, 1685º 
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Alteração consiste em retirar do intróito a referência a FFF e Cubo e não provado parte 

final dos n,ç 6 e 7  

                                              344º a 347º 

Vantagens Patrimoniais: 

Entre 1 de Janeiro de 1997 e Dezembro de 2006, através dos movimentos realizados nas 

contas bancárias da CC e atrás descritos, BB, retirou da CC fazendo entrar nas contas 

bancárias, tituladas por si, RR, BBB, BB, EEE, HHH, III, as quantias que constam das 

“Saídas” e movimentou os montantes que constam das “Entradas”, ficando, com as 

diferenças. 

6. Quanto a FFF teve-se em consideração a resposta ao artº 326º da acusação, no qual se 

analisaram todos os movimentos de entradas e saídas descritos nos artigos 324º (Conta 

…) e 325º (conta …) e as apuradas correspondentes entradas e saídas das contas da CC, 

daí re...tando que BB movimentou para as contas de FFF (entradas) 51.142,57 € 

provenientes das contas da CC, e fez sair para as contas da CC 4.236,50 €. 

7. Quanto à Cubo teve-se em consideração a resposta ao artº 342º da acusação, no qual 

se analisaram todos os movimentos de entradas e saídas ali descritos e as apuradas 

correspondentes entradas e saídas das contas da CC, daí re...tando que BB movimentou 

para as contas da C… (entradas) 180.127,25 € provenientes das contas da CC, e fez sair 

para as contas da CC 8.000,00 €. 

                                                       360º 

Movimentos entre RR/FAL/CC 

“Do total de 2.448.277,35 €, proveniente da CC e depositado em contas de RR:  

a) Fazem parte 16 cheques, que totalizam 82.064,02€, emitidos à ordem de RR/FF, mas 

que não foram depositados nas contas atrás identificadas.  

a.1) Fazem parte 3 cheques, que totalizam 11.636,95€, sendo que dois estão ao portador 

e foram depositados numa conta de RR e um emitido à ordem de RR mas depositado 

numa conta cujo titular não se identificou.  

a.2) Fazem parte os seis cheques acima referidos, no valor total de € 120.553,64, cujos 

beneficiários não tinham qualquer relação com a “CC” mas tão só e apenas com RR.   

                                                       916º 

BB e RR receberam dos investidores acima identificados, para investirem em 

prometidas aplicações financeiras os montantes acabados de descrever, que fizeram 
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seus, prejudicando-os, nos montantes, indicados conforme as respostas aos artigos 777º 

(QQQ), 811º (RRR), 837º (SSS), 843º (TTT), 856º (OO), 876º (OOO), 909º (NNN) e 

915º (GG).                                                              

                                                             1514º e 1515º 

BB e RR fizeram suas as quantias que obtiveram através das condutas atrás descritas e 

cientes da sua proveniência adquiriram para além de outros, pelo menos, os bens que, a 

seguir, se descrevem. Assim:  

Entre 1993 e 2005, BB adquiriu o seguinte património: 

4. Contrato promessa para aquisição de outro apartamento, sito na Expo-..., Lisboa 

5. Aquisição de acções e/ou quotas de sociedades que constitui ou já constituídas (CC, 

E…, V…F…, V… I…, I..., G… M….). 

                                                             1528º e 1529º 

Em 2005, BB, a arguida e HH cientes da proveniência ilícita dos montantes utilizados 

por BB da celebração do contrato promessa com a R..., decidiram criar uma sociedade 

para quem seria transmitida a propriedade da casa de ... e as fracções que BB havia 

recebido dos avós, de forma a ocultarem estes bens à execução dos credores. 

                                                                1564º. 

E a arguida, com a ajuda da irmã JJ, ao fazer depositar na sua conta bancária duas 

prestações re...tantes da revogação do contrato promessa, introduzia tais quantias de 

novo, no giro comercial, com o intuito de esconder a quem pertenciam aquelas verbas e 

consequentemente obstar à detecção, confisco e perda das mesmas por parte das 

autoridades judiciárias. 

                                                                1687º. 

Ao promoverem em 19 de Dezembro de 2005 a constituição da sociedade “I... - 

Sociedade Imobiliária SA” e ao venderem simuladamente a esta a casa de ..., BB e a 

arguida, fizeram-no com a intenção de a manterem na sua disponibilidade e de 

subtraírem o imóvel à execução dos credores.   

                                                                1688º. 

HH quis participar na constituição da I... e intervir como seu legal representante na 

escritura de compra e venda do imóvel de ..., conhecendo a forma como o prédio havia 

sido adquirido, bem como a intenção, de BB e da arguida, em manterem a sua 

disponibilidade assim o subtraindo à execução dos credores. 
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                                                                1689º. 

JJ acedeu abrir a conta bancária ..., em seu nome e movimentada pela arguida.  

                                                               1689º-A 

A arguida quis adquirir o veículo matrícula …-CF-…, marca Jeep, e usar para o 

pagamento do preço, dinheiro existente na conta nº … do … titulada por sua irmã, 

conhecendo a sua proveniência, e registá-lo em nome de seu pai, sabendo que desta 

forma mantinha a disponibilidade do veículo e o subtraía à execução dos credores, o que 

conseguiu.  

                                                       Artigo 137º da contestação  

Artº 137 - Através da conta bancária de JJ, referida no FP 1550, para além de outros 

destinos, foram efectuados alguns pagamentos a investidores que chegaram a acordo. 

                                                       Artigo 155º da contestação  

155º “Concretamente: 

-02-03-2007 – Eur 13.991,11, para pagamento de empréstimo da ...; 

                                                      Artigo 157º da contestação 

“157º Dias depois, a arguida efectuou transferências para duas contas de BBB, no ...:  

- 11.01.2007, no valor de Eur 60.085,00, dos quais 50.835,00 se destinaram a 

pagamentos aos investidores RRR, SSS e QQQ, nos montantes, respectivamente, de € 

37.500,00, € 5.000,00 e € 8.335,00. 

- 23.01.2007, no valor de Eur 10.000,00, para a conta de BBB no ... com o nib …”. 

    

 

      Passam a Factos não provados (FNP) os seguintes: 

  

                                                             344º. a 347º.  

6. (…). 

Desta forma BB retirou e fez sua a quantia de 46.906,07 €. 

7. (…). 

Desta forma BB retirou e fez sua a quantia de 172.127,25 €. 

                                                                      803º.  

MM está prejudicado na parcela que do montante de 520.000,00 € - referido na resposta 

ao artigo 799º supra - corresponde a quantia ou quantias entregues como entradas para 
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aplicações financeiras. 

                                                                  885º.  

NN foi prejudicada na parcela (que) do montante de 587.500,00 €, referida no artº 882º 

supra, corresponde às quantias iniciais entregues como entradas, a título de capital, para 

aplicações financeiras, as quais não recebeu. 

                                                             1514º. e 1515º.  

BB adquiriu com quantias obtidas através das condutas atrás descritas e ciente da sua 

proveniência: 

1. Terreno e construção do imóvel sito na Quinta de ...  

2. Apartamento sito na Rua dos ..., Expo-..., Lisboa 

3. Apartamento em Espanha 

                                                               1528º. e 1529º. 

    Em 2005, BB, a arguida e HH estivessem cientes da proveniência ilícita dos 

montantes utilizados por BB na aquisição da fracção autónoma …da Rua ... e da fracção 

autónoma situada em Isla Antilla (Espanha). 

                                                                  1564º. 

E a arguida, com a ajuda da irmã JJ, tivesse feito depositar na sua conta bancária, o 

produto da venda de imóveis, com o intuito de esconder a quem pertenciam aquelas 

verbas e consequentemente obstar à detecção, confisco e perda das mesmas por parte 

das autoridades judiciárias. 

 

                                                           1647º. a 1650º. - § 5 

MM ficou prejudicado na parcela que do montante de 520.000,00 euros - referido na 

resposta ao artigo 803º supra - corresponde(nte) a quantia ou quantias entregues como 

entradas para aplicações financeiras. 

                                                           1647º. a 1650º. - § 11 

NN foi prejudicada na parcela do montante de 587.500,00 €, correspondente às quantias 

iniciais entregues como entradas, a título de capital, para aplicações financeiras, as quais 

não recebeu – conforme resposta ao artº 885º supra. 

                                                               1682º. 

Parte do dinheiro, com proveniência nas mesmas fontes foi por BB utilizada na 

aquisição de imóveis, em seu nome e em nome de familiares (VV).                                                                
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                                                               1685º. 

BB sabia também que a aquisição de imóveis escondia a origem do dinheiro 

ilicitamente obtido, fazendo-o entrar no giro comercial normal.    

                                                               1687º.   

Ao promoverem em 19 de Dezembro de 2005 a constituição da sociedade “I... - 

Sociedade Imobiliária SA” e ao venderem simuladamente a esta a casa de ..., BB e a 

arguida, fizeram-no com a intenção de ocultarem a sua origem.   

                                                               1688º.  

HH quis participar na constituição da I... e intervir como seu legal representante na 

escritura de compra e venda do imóvel de ..., conhecendo a forma como o prédio havia 

sido adquirido, bem como a intenção, de BB e da arguida, em ocultar a sua origem. 

                                                               1689º.       

JJ acedeu a abrir a conta bancária ..., em seu nome, e a movimentá-la a pedido da 

arguida/conhecendo a proveniência do dinheiro que iria ser depositado, como foi, bem 

como a intenção a intenção da arguida, sua irmã, em ocultar a origem e titularidade do 

mesmo bem (...), bem sabendo ainda que desta forma facilitava a sua dissimulação, o 

que conseguiu.  

                                                               1689º-A 

A arguida quis adquirir o veículo matrícula …-CF-…, marca Jeep, e usar para o 

pagamento do preço, dinheiro existente na conta nº … titulada por sua irmã, 

conhecendo a sua proveniência, e registá-lo em nome de seu pai, sabendo que desta 

forma dissimulava a origem daquele dinheiro. 

 

  

         Factos Provados re...tantes da audiência de renovação da prova  

 

         Emergem da audiência de renovação da prova os seguintes factos, a partir das 

declarações da arguida, os quais devem ser entendidos como extensão do que se contém 

a págs. 23453/4 do acórdão recorrido e fls. 9.991e verso dos autos:  

1 – O pedido de divórcio entre a arguida e BB deu entrada na Conservatória do Registo 

Civil em dia não apurado de Novembro de 2005, sendo decretado em 10 de Janeiro de 

2006 [gravação: 01:11:25 …]. 
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2 – VV (filha da arguida e de BB) nasceu em 22 de Novembro de 1998 [01:13:55 …]. 

3 – No acordo de regulação do poder paternal da menor foi estipulado o seguinte 

[01:16:45 …]: 

- o poder paternal seria exercido pela Mãe, a cuja guarda e cuidados a menor ficava 

confiada e com quem residiria; 

- o pai poderia visitar a menor sempre que entendesse, sem prejuízo das obrigações 

escolares e dos seus períodos de descanso; 

- o pai ficou com o direito de visitas aos fins-de-semana, de 15 em 15 dias, 

alternadamente com os fins-de-semana que a menor passasse com a mãe; 

- o pai passaria, no Verão, 15 dias de férias com a menor; 

- a título de pensão de alimentos o pai pagaria, mensalmente a quantia de € 1500,00, 

através de depósito bancário, montante que seria actualizado anualmente de acordo com 

o índice de inflação publicados pelo INE, excluindo a habitação; 

4 – A pensão de alimentos devida à menor foi paga até 21 de Março de 2007, data em 

que foi preso preventivamente BB, nada pagando mesmo depois de restituído à 

liberdade em Janeiro de 2008 [01:20:00 …]. 

5 – Actualmente a menor frequenta o 10.º ano de escolaridade, em estabelecimento de 

ensino privado [01:22:43 …]. 

6 – Desde Janeiro de 2014 o pagamento das propinas é suportado pelo progenitor. 

7 – A menor tem passado alguns fins-de-semana com o pai [01:24:15 …]. 

8 – A menor tem passado, no Verão, 15 dias de férias com o pai. 

9 – A arguida está suspensa do exercício de funções desde 21 de Dezembro de 2010 

[gravação: 01:27:36 …]. 

10 – Aufere mensalmente a quantia aproximada de € 3478,00, valor reportado a Janeiro 

de 2014, sendo € 2858,00, a título de salário e € 620,00 respeitante a subsídio de 

compensação. 

11 – É com esta quantia que faz face aos seus encargos pessoais [01:30:00 …]. 

12 – É auxiliada financeiramente pelos Pais, designadamente no pagamento dos 

honorários dos seus advogados.   

13 – A arguida fez extinguir a sociedade G…M….  

14 – As casas … e … do empreendimento de …, nas quais costuma passar parte das 

férias em Agosto pertencem a uma prima, não pagando alojamento. 
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                                                                       ********** 

 

          

  Fundamentação de Direito      

 

     

  Na senda da criminalização     

 

 

        Definição do conceito Branqueamento  

 

 

      Não deixa de ser curioso e, sobretudo, sintomático, o facto de ao compulsarmos, por 

exemplo, o Dicionário Enciclopédico Luso-Brasileiro, da Lello Universal, volume I, 

editado por Lello & Irmão Editores, Porto, 1980, na pág. 381, depararmos com o termo 

branqueamento como “acção de branquear”, mas acção reportada apenas a bens ou 

objectos, que nada têm a ver com vantagens, bens, produtos ou receitas emergentes de 

crimes, sendo referido apenas o branqueamento dos tecidos de linho, de algodão e de 

cânhamo, com o hipoclorito de cal e os tecidos de seda, com vapores de ácido ...furoso, 

o branqueamento da parte de papel (odontologia) - branqueamento de dentes, sendo que 

a papelaria emprega os mesmos agentes de branqueamento.   

      E de seguida, ao versar o verbo “branquear”, que tem por antónimo “negrejar”, a 

convocação do dicionário concretiza a incontornável verdade de que “a idade branqueia 

os cabelos”, e daí, remeter-nos para o texto do “Fado do cacilheiro”, interpretado por 

José Viana.   

       Ao invés, já no Dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea, Academia das 

Ciências de Lisboa, Verbo, 2001, dirigido por Malaca Casteleiro, pág. 574, 

branqueamento é definido como “operação que consiste em transformar dinheiro 

ilegalmente obtido em dinheiro legítimo”, referindo-se concretamente a branqueamento 

de capitais, no que toca a medidas preventivas, e citando o Diário da Assembleia da 

República, “D.A.R.” de 17.6.1995. 
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      Segundo Lourenço Martins, Branqueamento de capitais: Contra medidas a nível 

internacional e nacional, Revista Portuguesa de Ciência Criminal (RPCC), Ano 9, Fasc. 

3.º, Julho-Setembro 1999, págs. 450/1, o branqueamento de capitais (dinheiro ou outros 

bens) consiste no procedimento através do qual o produto de operações criminosas 

ilícitas é investido em actividades aparentemente lícitas, mediante dissimulação da 

origem dessas operações; traduz-se no desenvolvimento de actividades, em re...tado das 

quais um aumento de valores, que não é comunicado às autoridades legítimas, adquire 

uma aparência de origem legal, sendo, no fundo, um processo de transformação. 

       (Acompanhando esta definição, M. Miguez Garcia e J. M. Castela Rio, Código 

Penal. Parte geral e especial, 2014, pág. 1215). 

       Para Luís Goes Pinheiro, O Branqueamento de capitais e a globalização 

(Facilidades na reciclagem, obstáculos à repressão e algumas propostas de política 

criminal), Revista Portuguesa de Ciência Criminal, Ano 12, N.º 4. Outubro-Dezembro 

2002, Coimbra Editora, pág. 603, o branqueamento de capitais é vulgarmente definido 

como um processo, mais ou menos complexo, mediante o qual se pretende ocultar a 

origem ilícita de determinados bens, tendo em vista a sua introdução no mercado lícito. 

      Afirma a págs. 604, que este fenómeno, embora recente para o direito penal, tem já 

longa idade, pois os senhores do crime sempre procuraram dar uma aparência de 

legalidade aos frutos da sua actuação criminosa, com o compreensível ensejo de 

dificultar a detecção dessa mesma actividade, proporcionando o gozo tranquilo e 

público dos seus proventos, como acontecia na Idade Média com a usura, considerada 

pela Igreja Católica, não só como um crime, mas como um pecado mortal, praticada por 

mercadores e prestamistas, que ao receberem o dinheiro dos juros, realizavam um 

conjunto de práticas que antecipavam as actuais técnicas de branqueamento. 

     Adiantava que o motivo da não relevância jurídico-penal da reciclagem desses 

produtos prendia-se com a convicção de que os tradicionais meios de tutela eram 

suficientes, por os números envolvidos serem de pouca monta e na maior parte 

re...tantes de crimes contra o património, tudo se alterando quando o branqueamento 

surgiu associado ao tráfico de estupefacientes e de modo mais alargado aos lucros 

avultados do crime organizado.   
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   Segundo o Relatório de Outubro de 1984 da President´s Commission on Organized 

Crime, Estados Unidos da América do ..., por branqueamento “designam-se os meios 

através dos quais se escondem a existência, a origem ilegal ou a utilização ilegal de 

rendimentos, encobrindo esses rendimentos de forma a que pareçam provir de origem 

lícita” ou, segundo outra tradução é “o processo através do qual se esconde a existência, 

a fonte ilegal ou a utilização ilegal de proveitos, e depois se disfarçam esses proveitos 

de forma a dar-lhes a aparência de legítimos”. 

 

     Recuando a 1970  

 

     A figura criminal do branqueamento de capitais está indelevelmente ligada, na 

perspectiva temporal, na sua génese, aos anos setenta do século passado, e mais 

especificamente, em razão da matéria, ao combate à droga, e na vertente geográfica, 

sem a mínima dúvida, aos EUA.  

     A luta contra o branqueamento de capitais surge, em primeiro lugar, sem qualquer 

dúvida, como um reflexo e prolongamento da luta contra o tráfico de estupefacientes; 

assim foi com a Convenção de Viena de 1988 e a Convenção do Conselho da Europa de 

Estrasburgo de 1990, e no nosso ordenamento jurídico, com o quadro traçado, em 

primeira linha, no Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de Janeiro, e mais tarde, 

correctivamente/complementarmente, a partir de 1995, e depois em 1998, e mais tarde, 

em 2002, estendendo-se a vários domínios considerados de criminalidade grave, até à 

codificação em 2004.  

 

      Nos Estados Unidos da América 

 

     O combate ao branqueamento surge no início apenas como medida de consumo 

interno, de natureza não penal, no contexto da guerra à droga, tomada/motivada pelas 

autoridades americanas (ao tempo, Administração Richard Nixon), que adquirindo a 

consciência dos circuitos económico-financeiros dos traficantes, a percepção dos 

significativos movimentos de fundos de origem ilícita e das quantias em jogo, através 

de práticas de branqueamento de capitais, utilizando o sistema financeiro, criaram as 
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primeiras medidas para a sua detecção e controlo do branqueamento de capitais, visando 

a movimentação de fundos através do sistema financeiro.    

      O marco legislativo inicial foi o Currency and Foreign Transactions Reporting 

Act, aprovado como Título II do Bank Secrecy Act de 1970 (BSA) - lei que veio criar 

excepções ao segredo bancário e instituir medidas de controlo do sistema financeiro, 

entrada em vigor em 1971, sem embargo de arguição de inconstitucionalidade, afastada 

pelo Supremo Tribunal em 1974, vindo a ser cumprida apenas em 1984, seguindo-se o 

Anti-Drug Abuse Act de 1986, entrado em vigor em 1987, tendo sido criminalizada a 

conduta que consiste em dar causa a que uma instituição financeira não comunique uma 

operação ou o faça de forma errada e a de «estruturar» transacções em uma ou mais 

instituições financeiras.  

      E em 1986 foi criminalizado o branqueamento de capitais, como se verá infra. 

      Numa outra perspectiva, data igualmente de 1970, a introdução de formas de 

confisco alargado, quer o penal – Continuing Criminal Entreprise de 1970 e 

Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO) de 1970 – quer o civil – 

Comprehensive Drug Abuse Prevention and Control Act de 1970, e tendo este regime 

de natureza civil apresentado excessos, foram os mesmos corrigidos pelo Civil Asset 

Forfeiture Act de 2000.      

      Em 4 de Outubro de 2001 foi aprovado o USA PATRIOT ACT, medida de 

emergência na sequência dos atentados de 11 de Setembro, visando a supressão 

internacional de branqueamento e do financiamento de actividades terroristas, através 

da detecção e punição do branqueamento realizado por indivíduos e instituições 

financeiras estrangeiras por intermédio de instituições financeiras americanas. 

        

      Deste lado do Atlântico 

       

      Com relevância, não apenas cautelar, mas com incidência no campo penal, surgem 

as primeiras medidas em 1978, na Itália, através de legislação de emergência, num 

contexto conturbado, marcado por uma grave crise política e social associada a forte 

aumento de criminalidade organizada de tipo mafioso.  
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      A criminalização do branqueamento de capitais operada em diversos sistemas 

jurídicos, a partir da segunda metade da década de 80 do século passado, deve-se a 

iniciativas de combate ao tráfico de droga, uma das mais, senão a mais lucrativa das 

actividades criminosas. 

      De acordo com informação constante de A droga, o poder político e os partidos em 

Portugal, de Carlos Alberto Pires Costa, edição do Instituto da Droga e da 

Toxicodependência, Lisboa, 2007, pág. 3, entre 1995 e 1999, a Brigada de Investigação 

de Branqueamento de Capitais, da Direcção Central de Investigação do Tráfico de 

Estupefacientes da Polícia Judiciária, apresentou uma estimativa para os valores 

suspeitos de estarem envolvidos no crime de branqueamento de capitais em Portugal, da 

ordem dos € 1. 755. 768. 597,70 (352 milhões de contos), o que não deixa de ser 

impressionante para a dimensão do periférico mercado nacional.  

      Em consequência da inoperância ou, se se quiser, eficácia limitada da guerra contra 

o tráfico de droga, problema que subsiste, à escala planetária, porque a «guerra à droga» 

não obteve o desejado sucesso e os traficantes continuaram a somar fabulosas fortunas, 

facto de resto reconhecido, quer no preâmbulo da Convenção de Viena de 1988, quer no 

do doméstico Decreto-Lei n.º 15/93, impôs-se a necessidade de editar medidas 

especificamente dirigidas ao confisco dos lucros do tráfico de droga, depois alargado a 

outras formas de criminalidade, a partir de finais de 1990, com a Convenção de 

Estrasburgo, STE n.º 141, e em Portugal, a partir dos finais de 1995, com o Decreto-Lei 

n.º 325/95, de 2 de Dezembro, aqui com a ressalva da defesa de direitos de terceiros de 

boa fé.  

 

      Conforme José de Faria Costa, O Branqueamento de Capitais (Algumas reflexões à 

luz do direito penal e da política criminal), publicado in Boletim da Faculdade de Direito, 

Coimbra, 1992, volume LXVIII, págs. 69/70, e posteriormente, in Direito Penal 

Económico e Europeu, Textos Doutrinários, Volume II, Problemas Especiais, Coimbra 

Editora, 1999, págs. 308/9, sendo o branqueamento uma actividade ilícita derivada ou 

induzida por outras actividades, também elas ilícitas, faria sentido atacar as causas e não 

os efeitos, mas “porque a estratégia de ataque às primeiras actividades ilícitas - 

designadamente no que se refere ao tráfico de droga - se tem mostrado inoperante, 
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entende-se que se deve controlar ou entravar, ao menos, os fluxos financeiros 

provenientes daquela primitiva actuação ilícita”. 

     Há, pois, o reconhecimento da necessidade, face ao incontornável (inelutável?) 

“fenómeno”, da adopção de uma alteração de estratégia, que o Autor justifica assim: 

“Se o problema do tráfico de droga é insusceptível de uma resolução através de 

instrumentos jurídico-penais, ou de resolução que passe, fundamentalmente, por meio 

de reacções penais, então subalternize-se esse objectivo e eleve-se o branqueamento a 

meta final”. (Realces obviamente nossos).   

     Retomando o argumento, veja-se Luís Goes Pinheiro, O Branqueamento de capitais 

e a globalização, Revista Portuguesa de Ciência Criminal, Ano 12, N.º 4. Outubro-

Dezembro 2002, pág. 606, afirmando: “Considerou-se que o combate a este tipo de 

criminalidade (…) passaria pela apreensão dos benefícios gerados pelos crimes, em 

virtude da ineficácia da estratégia de ataque às primárias actividades ilícitas, 

entendendo-se que se deve, pelo menos, tentar controlar ou entravar os fluxos 

financeiros gerados por tais actuações”.  

     Na mesma linha, por outras palavras, António Henriques Gaspar, em 

Branqueamento de capitais, intervenção em Seminário, realizado no Centro de Estudos 

Judiciários, em Março de 1993, publicada in Droga e Sociedade - O Novo 

Enquadramento Legal, edição do Gabinete de Planeamento e de Coordenação do 

Combate à Droga, Ministério da Justiça, 1994, pág. 125, dizia: “Se o combate às 

actividades subjacentes se pode revelar parcelar e fragmentário, atacando apenas a base 

das organizações, importa agir sobre o essencial, atingindo a verdadeira finalidade das 

organizações criminosas; importa actuar a partir da fase final do ciclo, invertendo o 

plano estratégico tradicional, de modo a tentar anular o poder económico dos indivíduos 

e das organizações criminosas”. (Sublinhados nossos). 

     Focando esta perspectiva, pode ver-se ainda Jorge Duarte, Branqueamento de 

capitais, Universidade Católica Porto, 2002, págs. 41/42.     

 

        Terminologia     
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        A terminologia utilizada nas várias línguas para significar a conduta 

branqueadora é variada, embora no cerne semelhante, assentando no geral, em 

linguagem metafórica, como «branqueamento», «reciclagem» ou «lavagem» de 

dinheiro, ou de capitais. 

     Assim, temos a designação «money laundering» no direito anglo-saxónico, 

«blanchissage», na Suíça, “blanchiment d`argent», em França, «riciclaggio», em Itália, 

«Geldwäsche», na Alemanha, «Geldwäscherei», na Suíça e na Áustria, «lavado de 

dinero, blanqueo», em Espanha, «lavagem de dinheiro», no Brasil, e no México, 

utilizando a expressão mais ampla de «encubrimiento y operaciones con recursos de 

procedencia ilícita». 

      Entre nós, após a primeira designação constante da epígrafe do artigo 23.º do 

Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de Janeiro “Conversão, transferência ou dissimulação de 

bens ou produtos” (embora o termo “branqueamento” esteja já então presente na epígrafe do 

Capítulo III - Tráfico, branqueamento e outras infracções - e no artigo 54.º, n.º 1 “Sempre que o 

crime imputado for de tráfico de droga, desvio de precursores, branqueamento de capitais ou de 

associação criminosa (…)” do citado Decreto-Lei), passou, rectius, continuou, a ser usada a 

designação de “branqueamento”, a partir do Decreto-Lei n.º 325/95, de 2 de Dezembro, 

o qual estabeleceu, de acordo com o artigo 1.º, “medidas de natureza preventiva e 

repressiva contra o branqueamento de capitais e de outros bens provenientes dos crimes 

nele indicados”, pese embora na definição do crime que nos ocupa, constante do artigo 

2.º- mais compreensivo/abrangente, mas não sucessor/derrogatório, antes 

equivalente/correspondente, em registo amplificador, ao pré-existente, subsistente, e 

então ainda vigente, artigo 23.º do diploma de 1993 – mantivesse a epígrafe deste 

constante, ou seja, “Conversão, transferência ou dissimulação de bens ou produtos”.  

      A referência a “medidas sobre o branqueamento de capitais e de outros bens 

provenientes da prática de crimes” estava já presente na Lei de autorização legislativa 

n.º 32/95, de 18 de Agosto - diploma a que volveremos noutro específico contexto -, o 

que não coibiu o ordinário legislador autorizado, a, na definição do crime, manter a 

originária designação da referência do diploma de 1993 (mas – há que reconhecê-lo – 

afinal, o tema a tratar era exactamente o mesmo, só que amplificado a montante, isto é, em 

termos de definição mais lata do arco de designação de crimes precedentes). 
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     Com a Lei n.º 65/98, de 2 de Setembro, que operou a quarta alteração ao Código 

Penal e a primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 325/95, pelo artigo 5.º foi alterada a 

redacção, apenas do corpo do n.º 1 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 325/95, mantendo-se 

imodificada a epígrafe “Conversão, transferência ou dissimulação de bens ou produtos”. 

    Com a Lei n.º 10/2002, de 11 de Fevereiro, que procedeu à quinta alteração ao 

diploma de 1995, e teve por objecto o aperfeiçoamento das “disposições legais 

destinadas a prevenir e punir o branqueamento de capitais provenientes de actividades 

criminosas”, mantém-se a epígrafe do artigo 2.º, sendo alterado tão somente o n.º 1 do 

artigo 2.º, aditando novos crimes precedentes. 

      A Lei n.º 11/2004, de 27 de Março, estabelecendo o regime de prevenção e 

repressão do “branqueamento de vantagens de proveniência ilícita”, aditou ao Código 

Penal o artigo 368.º-A, agora, inovadoramente, com a epígrafe “Branqueamento”. 

      Com a Lei n.º 25/2008, de 5 de Junho, que veio estabelecer medidas de natureza 

preventiva e repressiva de combate ao branqueamento de vantagens de proveniência 

ilícita e ao financiamento do terrorismo, procedeu à segunda alteração à Lei n.º 52/2003, 

de 22 de Agosto e que revogou a Lei n.º 11/2004, nada alterando quanto ao artigo 368.º 

-A do Código Penal, foi obviamente mantida a designação por esta introduzida.  

 

      A origem da designação 

  

      A expressão money laundering foi usada pela primeira vez pelas autoridades 

americanas para caracterizar os esquemas das máfias nos anos 20 e 30 de aquisição e 

exploração de negócios legítimos – máquinas públicas de lavar roupa funcionando à 

base de moedas – como forma de misturar dinheiro de origem criminosa, como eram os 

lucros das actividades ilegais, com o adquirido licitamente, com as receitas das 

empresas exploradoras das máquinas. 

      Para outros, a verdadeira origem da expressão deve-se à utilização pelo gangster 

Meyer Lansky de bancos cubanos para o mesmo efeito. 

      O termo money laundering, como refere Jorge Fernandes Godinho, Do Crime de 

«Branqueamento» de Capitais, 2001, pág. 27, passou a conhecer maior divulgação em 

1972, no contexto do escândalo relativo ao financiamento da campanha da reeleição de 

Richard Nixon.    
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     Abordando as soluções do Direito comparado  

 

     Face ao carácter transnacional do branqueamento de capitais, intimamente ligado à 

criminalidade que lhe é subjacente, a comunidade internacional, para além de produção 

de vários instrumentos, a nível internacional e comunitário, procurando criar 

mecanismos de controlo e combate a tal criminalidade, tem feito esforços no sentido de 

harmonizar o mais possível as legislações internas dos vários países, de forma a 

maximizar a eficácia na luta contra a criminalidade em referência.  

       

     Estados Unidos da América do Norte 

       

     As primeiras normas penais relativas a branqueamento surgem no âmbito de 

alteração das normas relativas ao controlo dos estupefacientes, inserindo-se no contexto 

da “guerra à droga”.    

     O relatório de Outubro de 1984 da President´s Commission on Organized Crime, 

considerado o documento gerador da estratégia de criminalização do branqueamento de 

capitais, e onde a mesma é preconizada, adoptou a definição de que por branqueamento 

“designam-se os meios através dos quais se escondem a existência, a origem ilegal ou a 

utilização ilegal de rendimentos, encobrindo esses rendimentos de forma a que pareçam 

provir de origem lícita” ou, segundo outra tradução é “o processo através do qual se 

esconde a existência, a fonte ilegal ou a utilização ilegal de proveitos, e depois se 

disfarçam esses proveitos de forma a dar-lhes a aparência de legítimos”. 

       

     No final do mesmo ano, através da Resolução da Assembleia Geral n.º 39/141, de 

14 de Dezembro de 1984, tiveram início nas Nações Unidas, os trabalhos com vista a 

uma nova convenção internacional sobre o tráfico de drogas, que substituísse as 

Convenções de 1961 e 1971, que deram origem à Convenção de Viena de 1988, entrada 

em vigor em 11 de Novembro de 1990. 
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     A criminalização do branqueamento de capitais nos Estados Unidos da América veio 

a operar-se através do Money Laundering Control Act (MLCA) em Outubro de 1986 e, 

codificado, consta do Title 18 do United States Code, sections 1956 (com a epígrafe 

Laundering of monetary instruments – Reciclagem de instrumentos monetários) e 1957 

(sob a epígrafe Engaging in monetary transactions in property derived from specified 

unlawful activity – Envolvimento em transacções monetárias relativas a bens 

provenientes de uma actividade ilegal). 

     O branqueamento tem âmbito genérico na section 1957, punível com uma pena de 

prisão até 10 anos e ou multa, não exigindo o conhecimento de que os bens provêm de 

certas e determinadas actividades, bastando o conhecimento da proveniência de alguma 

forma de actividade ilegal. 

     Os casos previstos na section 1956, puníveis com uma pena de prisão até 20 anos e 

ou multa, referem-se a crimes precedentes (predicate offences) previstos na lei 

(specified unlawful activity), constante de lista muito ampla (mais de 100 crimes), 

prevendo três grupos de infracções, das quais as constantes do primeiro grupo - § 1956, 

(a), (1), (B), (i), onde se pune a realização de qualquer transacção financeira, com bens 

de origem ilícita, quando: se vise dar continuidade à actividade ilícita; se vise a evasão 

fiscal; se pretenda ocultar a natureza, localização, fonte, propriedade ou controlo das 

vantagens dos crimes precedentes - constituem a fonte directa da Convenção de Viena e, 

como tal, da legislação portuguesa (neste ponto, Jorge Fernandes Godinho, Do Crime 

de «Branqueamento» de Capitais”, Almedina, 2001, págs. 69, 99, 100). 

     Esta criminalização é assim contemporânea dos trabalhos de elaboração da 

Convenção de Viena, que viria, como medida fundamental, obrigar os Estados Partes a 

criminalizar as actividades de branqueamento de capitais ligadas ao tráfico de droga, 

tendo ambos como ponto de referência inicial a definição adiantada pela Comissão 

Presidencial dos EUA sobre Criminalidade Organizada. 

 

      Europa      

       

      Na União Europeia os Estados membros, pese embora a produção dos vários 

instrumentos internacionais e comunitários, apoiados numa matriz comum - a 

Convenção de Viena de 1988 - não falam a uma só voz, estando-se longe de um direito 
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penal comum neste segmento, não havendo uniformidade, quer na enumeração ou 

enunciação das actividades criminosas prévias determinantes do branqueamento, quer 

quanto à tipificação criminal do branqueamento ou equiparado, procurando a 

transposição para o direito interno inserir-se no contexto nacional, segundo a 

perspectiva que melhor parece ao legislador doméstico. (Assim não foi no nosso caso 

com a prática tradução da Convenção e da Directiva 91/308/CEE no texto do artigo 23.º 

do Decreto-Lei 15/93, praticamente reproduzido no artigo 2.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 

325/95, o que levou José PP Ascensão, Branqueamento de capitais: Reacção criminal, 

1999, pág. 345, a afirmar que “a lei portuguesa seguiu demasiado servilmente o elenco 

de operações que constituiriam branqueamento de capitais segundo a directriz (art. 1)”; 

ou como ocorreu com os artigos 344.º-bis h) e 344-bis i) do Código Penal espanhol na 

versão da Lei Orgânica 8/1992, os quais se limitam a reproduzir quase literalmente o 

artigo 3.º, b) i) e ii) e 3.º, c), i), da Convenção de Viena – uma forma de “colonizacion 

jurídica”, no dizer de Diez Ripollés.)     

      Na Europa as primeiras normas penais especificamente dirigidas contra o 

branqueamento de dinheiro surgem em   

  

      Itália 

 

      Com efeito, Itália, foi o primeiro país que criminalizou o branqueamento de capitais 

(riciclaggio del denaro sporco), sendo publicadas leis de emergência, re...tado da 

profunda crise política e social por que passou Itália, assolada por uma onda de 

criminalidade organizada de tipo mafioso, desempenhando então a Magistratura do País 

um importante papel de saneamento do clima de corrupção (Mãos limpas), sendo a 

criminalização feita como consequência directa do rapto de Aldo Moro, ocorrido em 16 

de Março de 1978 (assim Jorge Fernandes Godinho, Do Crime de «Branqueamento» de 

Capitais”, Almedina, 2001, pág. 101).  

      A Recomendação n.º (80) 10 do Conselho da Europa re...ta dos trabalhos de um 

comité de peritos criado em 1977, que trabalhou no primeiro trimestre de 1978, sob a 

presidência de representantes (…) da Itália. 
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      A primeira intervenção legislativa data de 1978 (DL n.º 59, de 21 de Março de 1978, 

ratificado pela Lei n.º 191, de 18-05-1978), através da introdução no Códice Penale do 

artigo 648.º-bis. 

     O artigo 648.º previa a receptação. 

     O artigo 648.º-bis introduziu o branqueamento sob a epígrafe “Sostituzione di denaro 

o valori provenienti da rapina aggravata, estorsione aggravata, sequestro di persona a 

scopo di estorsione”, constituindo infracções precedentes apenas o furto/roubo 

agravado, extorsão agravada e sequestro com fim de extorsão, sendo a conduta descrita 

em termos muito amplos e como crime de atentado ou de empreendimento, sendo 

objecto da acção «denaro o valori», não usando o termo riciclaggio adoptado apenas em 

1990. 

 

     Em 1990 com a Lei n.º 55, de 19 de Março, o artigo 648.º-bis passou a ostentar a 

epígrafe “riciclaggio”, sendo o catálogo de crimes precedentes alargado ao tráfico de 

droga, passando o objecto da acção a ser «denaro, beni o altre utilitá», deixando a acção 

de ser descrita como crime de tutela antecipada, sendo eliminado o elemento subjectivo 

específico da redacção anterior (finalidade lucrativa ou de ajudar o agente do crime 

precedente a reter as vantagens do crime) e a pena agravada de 4 a 12 anos de prisão.  

     Pela mesma lei de 1990 foi introduzido um novo artigo 648.º-ter, sob a epígrafe 

“Emprego de dinheiro, bens ou utilidades de proveniência ilícita”, visando o simples 

investimento dos capitais e a punibilidade da terceira fase do branqueamento de 

capitais. 

     Na sequência da ratificação pela Itália da Convenção n.º 141 do Conselho da Europa, 

o artigo 648.º-bis é alterado pela Lei n.º 328/93, de 9 de Agosto de 1993, passando a 

contemplar os casos de reciclagem de capitais provenientes de todos os crimes 

intencionais (tutti i delitti non colposi), sendo alargada a descrição da conduta, passando 

a referir-se “transferência” para além de “substituição”. O tipo fundamental é de mera 

actividade e de perigo concreto, sendo introduzida atenuação de pena no caso de os bens 

provirem de crimes puníveis com pena inferior a cinco anos de prisão. 

     Foi alterado o artigo 648.º-ter, generalizando-se os crimes precedentes na sequência 

da Convenção de Estrasburgo, n.º 141.  

     O artigo 648.º-bis sob a epígrafe “Reciclagem” a partir de 1993 passou a estabelecer: 
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«Para além dos casos de comparticipação no crime, quem substitua ou transfira dinheiro, bens 

ou outras utilidades provenientes de crime não culposo, ou execute em relação a ele outras 

operações, de forma a obstaculizar a identificação da respectiva proveniência criminosa, será 

punido com prisão de quatro a doze anos e multa de dois milhões a trinta milhões de liras.  

A pena será agravada quando o facto for cometido no exercício de uma actividade profissional. 

A pena será atenuada se o dinheiro, os bens ou as outras utilidades provenham de crime para o 

qual esteja cominada pena de prisão de máximo inferior a cinco anos. 

É aplicável a última frase do artigo 648.º.»    

    O artigo 648.º-ter com a epígrafe “Emprego de dinheiro, bens ou utilidades de 

proveniência ilícita” passou a estabelecer: 

«Quem, fora dos casos de comparticipação no crime e dos casos previstos nos artigos 648.º e 

648.º-bis, empregue numa actividade económica ou financeira dinheiro, bens ou outras 

utilidades provenientes do crime, será punido com prisão de quatro a doze anos e multa de dois 

milhões a trinta milhões de liras.  

A pena será agravada quando o facto for cometido no exercício de uma actividade profissional. 

A pena será atenuada nas hipóteses da segunda frase do artigo 648.º. 

É aplicável a última frase do artigo 648.º».    

     Quer o artigo 648.º-bis, quer o artigo 648.º-ter, dispõem ser aplicável o último 

parágrafo do artigo 648.º, o qual dispõe:    

     «As disposições deste artigo também se aplicam quando o autor do crime do qual 

provem o dinheiro ou as coisas não for imputável ou não for punível ou quando falte 

uma condição de procedimento referente a esse crime». 

    Vigora um regime de confisco alargado semelhante ao português de 2002 (presunção 

de origem ilícita e inversão do ónus da prova), com o artigo 12-sexies da Lei n.º 356 de 

1992, introduzido em 1994 pelo d.l. n.º 399, de 20 de Junho, convertido pela Lei n.º 501 

de 8 de Agosto de 1994. (Jorge Godinho, Brandos costumes, pág. 1322). 

     Fora da perspectiva penal, a nível preventivo, com a Lei n.º 1997, de Julho de 1991, 

foram instituídas medidas destinadas a impedir a utilização de numerário e de 

instrumentos ao portador nas transacções financeiras e a evitar o uso do sistema 

financeiro para o branqueamento de capitais, tendo sido alterada pelo DL 153/97, de 26 

de Maio, assegurando que a identidade de qualquer pessoa, que comunique transacções 

suspeitas, permaneça absolutamente confidencial. 
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     Espanha 

 

     Antecipando-se à aprovação da Convenção de Viena, a Ley Orgánica n.º 1/1988, de 

24 de Março, visando a reforma do Código Penal em matéria de tráfico ilegal de 

drogas, introduziu no mesmo um novo artigo [artigo 546.º-bis f)], criminalizando o 

branqueamento de capitais procedentes do tráfico da droga, tendo sido inserido no 

Capítulo dedicado aos crimes contra o património, na sequência do crime de receptação, 

então previsto no artigo 546.º. 

     Estabelecia então que «Aquele que, tendo conhecimento da prática de algum dos crimes 

regulados nos artigos 344.º e 344.º-bis, b) deste Código, receber, adquirir ou de qualquer forma 

se aproveitar para si ou para terceiro dos produtos e ganhos, será punido …». 

     Os artigos citados [344.º e 344.º-bis, b)] puniam as actividades de tráfico e a 

falsificação e corrupção de substâncias medicamentosas.  

     Com a Ley Orgánica n.º 8/1992, de 23 de Dezembro, de Modificación del Código 

Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de tráfico de drogas, em 

implementação da Convenção de Viena (ratificada pela Espanha em 13 de Agosto de 

1990) e, parcialmente, da Directiva de 10 de Junho de 1991, foram incorporados no 

Código Penal os artigos 344.º-bis h) e 344.º-bis i), criminalizadores do branqueamento 

de capitais re...tante do tráfico de droga e inseridos no capítulo dos crimes contra a 

saúde pública, limitando-se a reproduzir os artigos 3.º, b) i) e ii) e c) i), da Convenção de 

Viena de 1988, mas passando a coexistir com o aludido 546.º-bis f).  

     Tal como entre nós ocorreu entre 7 de Dezembro de 1995 e 1 de Abril de 2004, 

verifica-se duplicidade incriminatória, com a diferença de ser, não já a nível de 

diplomas avulsos, mas no âmbito do próprio Código Penal …  

      O novo Código Penal espanhol de 1995 aprovado pela Ley Orgánica 10/1995, de 

23 de Novembro, consagrando uma regulamentação uniforme, pôs fim à duplicidade 

legislativa anterior e incluiu o “blanqueo” no artigo 301.º, sendo que os artigos 301.º, 

302.º e 303.º estão integrados no Capítulo XIV (“De la receptación y otras conductas 

afines”), do Título XIII (“Delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico”) da 

Parte Especial. 

     A redacção do artigo 301.º provém quase directamente do anterior artigo 344.º bis h), 

com ligeiras modificações, consistindo a principal alteração na generalização do 
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branqueamento de capitais, que passa a referir-se a todo e qualquer delito que merecesse 

a qualificação de grave (punível com pena superior a 3 anos – artigos 13.º e 33.º, n.º 2), 

sendo punível, de acordo com o disposto no n.º 3, como de resto acontecia com o n.º 3 

do precedente artigo 344.º-bis, h), o branqueamento negligente. 

     Acolhendo o princípio de justiça universal, dispõe o n.º 4 “o agente será punido 

mesmo nos casos em que o(s) delito(s) de que provêm os bens ou os actos anteriormente 

referidos (de branqueamento), tenha(m) sido cometido(s), total ou parcialmente, no 

estrangeiro”.  

     O artigo 23.º, n.º 4, i) da Ley Orgánica del Poder Judicial, após a reforma operada 

pela Ley Orgánica de 19 de Novembro de 2007, estabelece a competência da jurisdição 

espanhola para conhecer dos delitos cometidos por espanhóis ou estrangeiros fora do 

território nacional, como genocídio, terrorismo, narcotráfico, falsificação de moeda 

estrangeira ou mutilação genital feminina, ou que segundo os tratados ou convenções 

internacionais devam ser perseguidos em Espanha, como é o caso do blanqueo.   

     O Capítulo XIV só inclui a receptação e o branqueamento, donde se conclui que para 

a lei espanhola, o branqueamento de capitais tem uma natureza “afim” da receptação. 

     A sistemática do Título XIII revela uma separação entre os tradicionais crimes contra 

o património – regulados nos Capítulos I a IX – e os crimes contra a ordem sócio- 

económica – regulados nos Capítulos I a IX – inovação que corresponde à introdução 

no Código Penal de secção destinada a dar guarida a infracções que correspondem a 

parte do âmbito do direito penal económico.        

      Daí que, segundo Jorge Fernandes Godinho, Do Crime de «Branqueamento» de 

Capitais”, Almedina, 2001, págs. 107 e 111, o Código Penal espanhol, atenta a inserção 

sistemática do crime de branqueamento, afirma claramente a natureza «sócio-

económica» do bem jurídico protegido. 

      Na mesma linha expansiva, a Ley Orgánica de 25 de Novembro de 2003 eliminou a 

exigência de que o delito precedente à conduta de “blanqueo” tivesse a qualificação de 

grave, bastando a realização de qualquer conduta delitiva, independentemente da sua 

gravidade, endurecendo o reportório de consequências jurídicas previstas na matéria. 

      O Código Penal espanhol, dando cumprimento ao disposto no artigo 2.º da Decisão 

–Quadro do Conselho, de 26 de Junho de 2001, relativa ao branqueamento de capitais, à 

identificação, detecção, congelamento, apreensão e perda de instrumentos e produtos do 
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crime, pune o branqueamento de capitais com uma pena privativa de liberdade que vai 

de 6 meses a 6 anos  e uma multa (proporcional ao valor dos produtos do crime).  

      Por outro lado, na perspectiva da prevenção, pela Ley 19/1993, de 18 de Dezembro, 

foi transposta para o ordenamento jurídico espanhol a Directiva 91/308/CEE 

estabelecendo para as entidades financeiras medidas preventivas do branqueamento de 

capitais, tendo sido criada a Comissão de Prevenção do Branqueamento de Capitais e 

Infracções Monetárias, tendo com o Regulamento operado pelo Real Decreto 925/1995, 

de 9 de Junho, as obrigações de prevenção sido estendidas a determinadas profissões e 

ramos de actividade, não estritamente financeiras.  

      Estas medidas foram ampliadas pela Ley de 4 de Julho de 2003. 

      (Com detalhe sobre a normatividade do “blanqueo” em Espanha pode ver-se 

Gerardo Landrove Díaz, El Blanqueo de bienes de procedencia delictiva, na 

colectânea Estudos em homenagem ao Prof. Doutor Jorge de Figueiredo Dias, publicada 

no Boletim da Faculdade de Direito Coimbra, STVDIA IVRIDICA, 100, Ad Honorem-

5, Coimbra Editora, Fevereiro de 2010, volume III, págs. 401 a 415).  

  

      França  

 

      A repressão ao branqueamento de capitais provenientes de droga está prevista na Lei 

n.º 87-1157, de 31 de Dezembro de 1987 (alteração ao Code de la Santé Publique – 

artigo L.627) e na Lei n.º 88-1149, de 23 de Dezembro de 1988, sobre branqueamento 

entre a França e estrangeiro, em que foi alterada a redacção do artigo 415.º do Code des 

Douanes. 

      Prevê infracção de branqueamento o artigo 222-38 do Code Pénale, na redacção da 

Lei n.º 92-684, de 22 de Julho de 1992.   

      Com a Lei 392, de 13 de Maio de 1996, foi aditado ao Code Penale, o Capítulo IV: 

Do branqueamento, Secção 1: Do branqueamento simples e do branqueamento 

qualificado - artigo 324.º-1 e 324.º-2, relativo à «la lutte contre le blanchiment et le 

trafic des stupefaciants et à la coopération internationale en matière de saisie et de 

confiscation des produits du crime», endurecendo as penas relacionadas com o 

branqueamento de produtos re...tantes de tráfico de droga.  
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      O preceito passou a estabelecer a punição pelo crime de branqueamento do agente 

que «por qualquer forma, facilitar a falsa justificação da origem dos recursos ou bens 

obtidos pelo autor de um crime tipificado nos artigos 222.º-34 a 222.º-37 (tráfico de 

drogas), causando-lhe um proveito directo ou indirecto».  

      De igual forma constitui crime de branqueamento a comparticipação deliberada em 

qualquer operação de colocação, encobrimento ou conversão dos lucros que procedam, 

directa ou indirectamente, de um dos crimes indicados.   

      A reforma de 13 de Maio de 1996 aditou uma incriminação geral de branqueamento, 

aplicável a todos os delitos, punida com prisão até cinco anos e multa até 2.500.000 

francos, sendo prevista a pena de prisão até dez anos e multa até 5.000.000 francos para 

o crime qualificado.  

     A tentativa é punível, conforme o artigo 324.º, n.º 6. 

     A pena de confisco geral passou a estar prevista para o branqueamento de capitais 

(artigos 324.º, 1 e 324.º, 2) desde 2001, através do artigo 324.º, n.º 7 - 1 a 12, do Código 

Penal, Secção 2, respeitante a penas acessórias aplicáveis a pessoas físicas e 

responsabilidade penal das pessoas jurídicas, inserido pela Lei n.º 420, de 15 de Maio 

de 2001. 

     Ao nível da prevenção, a Lei n.º 90-614, de 12 de Julho de 1990, relativa à 

participação das instituições financeiras na luta contra a reciclagem de capitais 

provenientes do tráfico de estupefacientes, impôs aos estabelecimentos financeiros, 

empresas de seguros e de crédito a obrigação de verificação de identidade dos seus 

clientes e outras obrigações de vigilância, sendo a intervenção estendida, mais tarde, em 

2 de Julho de 1998, após a transposição da Directiva 91/308/CEE, a outros profissionais 

financeiros, como empresas de investimentos e intermediários do sector imobiliário 

(notários e profissionais do imobiliário).  

  

     Suíça   

 

    A Suíça (o país que segundo o sociológo Jean Ziegler “lava mais branco”) 

criminalizou o branqueamento de capitais em 1990, sendo aditados ao Código Penal 

pela Lei federal de 23 de Março de 1990, os artigos 305.º-bis (Branqueamento - 

Blanchissage d´argent) e 305.º-ter (Falta de diligência/vigilância em matéria de 
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operações financeiras - Défaut de vigilance en matière d`operations financières – 

incriminação cuja inclusão se fez em detrimento da previsão do branqueamento de capitais 

negligente), entrados em vigor em 1 de Agosto de 1990 e inseridos no título que se 

ocupa dos crimes contra a administração da justiça, na sequência do favorecimento 

(artigo 305.º - Entrave à l´ action pénale), tendo optado por uma criminalização com 

âmbito genérico referida a todo e qualquer delito grave, numa altura em que a tendência 

para a criminalização genérica ainda se não havia afirmado internacionalmente.  

     (A versão em língua francesa pode ser vista na Revista do Ministério Público, ano 12.º, n.º 

46, págs. 123 ss.). 

    Quanto ao conhecimento da origem dos bens, o artigo 305.º bis exige, tal como na 

receptação, que o agente «sou...se ou devesse presumir» tal origem, de onde a doutrina 

extrai a admissibilidade do dolo eventual referido à origem dos bens num crime.   

    Segundo o artigo 305.º- bis, n.º 3, L´auteur sera également puni lorsque l´infraction 

principale a été commise à l´étranger et qu´elle est aussi punissable dans l´Etat où elle a 

été perpétrée.  

     A nível preventivo, em 1994 foi aditado um segundo número ao artigo 305.ºter, 

permitindo a comunicação às autoridades dos factos que fundamentam as suspeitas 

sobre a origem dos fundos, tratando-se de um direito de denunciar transacções 

suspeitas, diferentemente da obrigação criada no espaço comunitário com a Directiva de 

1991. 

     Neste caso a inserção sistemática do crime aponta de forma muito clara para a 

administração da justiça como sendo o bem jurídico protegido.  

     [Para mais desenvolvimentos, cfr. Jorge Fernandes Godinho, Do Crime de 

«Branqueamento» de Capitais, (1999-2001), págs. 107-110]. 

     

     Bélgica  

  

     O branqueamento de capitais não tem tratamento autónomo, estando previsto nos n.º 

3 e 4 do artigo 505.º Código Penal, que no n.º 1 prevê a receptação e no n.º 2 o auxílio 

material. 

     Prevê o branqueamento das receitas de todas as actividades criminosas. 
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     De acordo com o artigo 1.º, a infracção constitui um crime, um delito ou uma 

contravenção consoante seja punida, respectivamente com uma pena criminal, uma pena 

correccional ou uma pena de polícia.  

     O n.º 3 do artigo 42.º do Código Penal regulamenta a apreensão e confisco de bens.  

     O artigo 505.º encontra-se inserido no Livro I dedicado a Das infracções e da 

repressão em geral, Título IX – Crimes e delitos contra a propriedade – Capítulo II – 

Das fraudes (Des fraudes) e Secção IV – Du recèlement et d`autres opérations relatives 

à les choses tirées d`une infraction. (introduzida pela L 1990-07-17/30, em vigor desde 

25 de Agosto de 1990).   

     Estabelece o artigo 505.º do Código Penal belga (com as alterações da L 2007-05-

10/63, em vigor desde 1 de Setembro de 2007 e da L 2013-07-15/02, entrada em vigor em 29 de 

Julho de 2013): 

     Art. 505. Seront punis d'un emprisonnement de quinze jours à cinq ans et d'une 

amende de vingt-six euros à cent mille euros ou d'une de ces peines seulement: 

1 ° ceux qui auront recelé, en tout ou en partie, les choses enlevées, détournées ou 

obtenues à 1'aide d'un crime ou d'un délit; 

2
o
 ceux qui auront acheté, reçu en échange ou à titre gratuit, possédé, gardé ou géré des 

choses visées à 1'article 42, 3
o
, alors qu'ils connaissaient ou devaient connaître 1'origine 

de ces choses au début de ces opérations; 

3
o
 ceux qui auront converti ou transféré des choses visées à l'article 42, 3

o
, dans le but 

de dissimuler ou de déguiser leur origine illicite ou d'aider toute personne qui est 

impliquée dans la réalisation de 1'infraction d'oú proviennent ces choses, à échapper aux 

conséquences juridiques de ses actes; 

4
o 

ceux qui auront dissimule ou déguisé la nature, l'origine, l`emplacement, la 

disposition, le mouvement ou la propriété des choses visées à 1'article 42, 3°, alors 

qu'ils connaissaient ou devaient connaître l'origine de ces choses au début de ces 

opérations. 

 

    Les infractions visées à l'alinéa l
er

, 3
o
 et 4

o
, existent même si leur auteur est également 

auteur, coauteur ou complice de 1'infraction d'oú proviennent les choses visées à 

l'article 42, 3
o
. Les infractions visées à 1'alinéa l

er
, 1

o
 et 2

o
. existent même si leur auteur 

est également auteur, coauteur ou complice de 1'infraction d'oú proviennent les choses 
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visées à l'article 42, 3
o
, lorsque cette infraction a été commise à 1'étranger et ne peut pas 

être poursuivie en Belgique. 

      (…) 

      La tentative des délits visés aux 2º, 3º et 4º du présent article será punie d´un 

emprisonnement de huit jours à tris ans et d´une amende de vingt-six euros à cinquante 

mille euros ou d´une de ces peines seulement.  

      (A conversão em € foi feita por lei de 26 de Junho de 2000 – L2000-6-26/42, entrada em 

vigor em 1 de Janeiro de 2002).  

      O artigo 42.º, por seu turno, encontra-se no Capítulo II – Des peines – Secção VI – 

Des peines communes aux trois especes d`infraction – Subsecção III – De la 

confiscation spéciale, inserida pela L 1999-05-04/60, entrada em vigor em 2 de Julho de 

1999. 

      Estabelece o artigo 42.º: La confiscation spéciale s`applique: 

3.º - Aux avantages patrimoniaux tirées directement de l`infraction, aux biens et valeurs 

qui leur ont été substitués et aux revenus de ces avantages investis. 

 

      Fora do âmbito penal, com a Lei de 11 de Janeiro de 1993, relativa à prevenção de 

utilização do sistema financeiro para fins do branqueamento de capitais e do 

financiamento do terrorismo, são passíveis de apreensão todas as receitas associadas a 

actividades criminosas elencadas, impondo aos organismos financeiros obrigações de 

vigilância e de comunicação de informações à “Cellule de traitement des Informations 

financières” referida no citado artigo 505.º do Código Penal - § 3 após as quatro alíneas 

supra transcritas.  

      Com a reforma de 10 de Agosto de 1998 as obrigações passaram a abranger 

profissionais não financeiros, como agentes imobiliários, funcionários de justiça, 

revisores de contas, peritos contabilísticos e notários. 

        

      Luxemburgo 

     

      A Lei de 7 de Julho de 1989 erigiu em infracção criminal específica a reciclagem de 

capitais provenientes do tráfico de estupefacientes (artigo 8.º), punida com penas 

equivalentes às do tráfico, posteriormente agravado nos casos de participação na 
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actividade principal ou acessória de uma associação, através da Lei de 17 de Março de 

1992.  

      Por Lei de 11 de Agosto de 1998 foi introduzida no Código Penal luxemburguês 

uma incriminação geral do branqueamento dos produtos dos crimes e delitos cometidos 

no quadro ou relacionados com uma associação formada com o fim de atentar contra as 

pessoas ou a propriedade, tendo sido criada uma nova infracção, a de pertença a 

associação criminosa.   

      Segundo o referido Relatório de 5 de Abril de 2004, o Luxemburgo pune o 

branqueamento de capitais com uma pena de prisão de 1 a 5 anos e/ou com uma pena de 

multa. A pena máxima pode ser duplicada em caso de reincidência, podendo ser 

aumentada para até 20 anos se a conduta implicar a participação numa organização 

criminosa.  

      Foram igualmente criadas obrigações de vigilância, identificação e de declaração, 

impostas a bancos e seguradoras, relacionadas com actos suspeitos de constituírem 

branqueamento, independentemente da infracção subjacente, e depois estendidas aos 

notários, casinos, estabelecimentos de jogos de azar e revisores de contas. 

        

Alemanha  

      

      A criminalização do branqueamento de capitais fez-se através de uma lei de 15 de 

Julho de 1992, destinada a combater o tráfico ilegal de estupefacientes e outras formas 

de criminalidade organizada, que introduziu no Código Penal - StGB - o § 261.º, com a 

epígrafe “Branqueamento de dinheiro”, o qual prevê o branqueamento de capitais e a 

dissimulação de activos ilegais, introduzindo um regime de “confisco alargado”.  

     Em termos de inserção sistemática o branqueamento de capitais encontra-se numa 

secção do StGB – a XXI – da parte especial intitulada “Favorecimento e Receptação” 

(§§ 257 a 262) do Título III referente aos crimes contra o Estado Democrático de 

Direito.  

     O § 257 prevê o favorecimento e o § 259, a receptação. 

     Desta inserção apenas se pode concluir que o legislador alemão considera o 

branqueamento de capitais como um crime de conexão, o que segundo Jorge Fernandes 

Godinho, in Do Crime de «Branqueamento» de Capitais, (1999-2001), pág. 111, é 
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indiscutivelmente exacto, assumindo, diversamente dos CP de Espanha e Suíça, uma 

posição neutral quanto à questão da definição do bem jurídico protegido.  

     Nos termos do referido § 261 era punido com pena de prisão até cinco anos ou com 

pena de multa o agente que actuasse sobre bens provenientes dos ilícitos referidos no n.º 

2, com a intenção de os ocultar, encobrir a respectiva origem, impossibilitar ou fazer 

perigar a investigação da respectiva proveniência, localização ou apreensão. 

      O branqueamento tem âmbito genérico, referindo-se a qualquer crime. 

      Os ilícitos, conforme o n.º 2 do § 261, serão todos os crimes menos graves 

(Vergehen - facto antijurídico punível com pena de prisão de duração mínima inferior a 

um ano), todos os crimes graves (Verbrechen – facto antijurídico punível com pena de 

prisão de mínimo igual ou superior a um ano), incluindo tráfico de estupefacientes e 

outros delitos, como infracções relacionadas com bens imobiliários, fraude, falsificação 

de documentos e corrupção, quando o autor actue na qualidade de membro de 

organização constituída para a respectiva prática, e os delitos praticados por membro de 

organização criminosa como extorsão, proxenetismo e a exploração do jogo ilegal.   

      Com a Lei de 28-10-1994 o § 261 passou a ter como epígrafe “Branqueamento de 

dinheiro, encobrimento de valores patrimoniais ilegais”, sendo alargado o catálogo de 

crimes precedentes.  

      Conforme disposto no § 261, são puníveis a tentativa (3) e, com vista a evitar 

dificuldades de prova, a negligência (5).  

      Conforme estabelece o § 261, (8), se os fundos têm origem externa, só é punível o 

branqueamento de capitais se as actividades que os geraram forem também puníveis 

nessa jurisdição. 

      O § 261, (9) in fine, exclui a possibilidade de ser autor punível do branqueamento  a 

todos os participantes do facto precedente.    

      Após a aprovação da Decisão-quadro de 26 de Junho de 2001, o § 261 foi alterado 

pela lei 34.StrAndG, de 22-08-2002, passando a incriminar o branqueamento de 

vantagens provenientes de todos os Verbrechen e de apenas alguns Vergehen que 

especifica, deixando de fora vários Vergehen a que pode corresponder uma pena 

máxima muito superior a 1 ano de prisão (como se colhe em Pedro Caeiro, pág. 1080). 

      De acordo com o citado Relatório da Comissão de Abril de 2004, a Alemanha 

estabeleceu uma pena de prisão de 3 meses a 5 anos. O limite máximo da pena vai até 
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10 anos, nos casos particularmente graves, nos quais se incluem, em geral, aqueles em 

que o autor da infracção actua profissionalmente ou como membro de uma organização 

criada para o cometimento continuado do crime de branqueamento de capitais. 

 

      Reino Unido 

 

     No Reino Unido, as operações de branqueamento de capitais provenientes de crimes 

ou delitos graves também constituem uma infracção, começando em 1986 com o Drug 

Trafficking Offences Act, section 24 (podendo ser lida na Revista do Ministério Público, Ano 

12.º, n.º 46, págs. 146/7), criminalizando o branqueamento de capitais re...tantes de tráfico 

de droga (alterado em 1994 - então, section 50), o Criminal Justice Act de 1988 e o 

Prevention of Terrorism (Temporary Provisions) Act de 1989. 

      Quanto a infracções precedentes há três conjuntos de normas relativas ao tráfico de 

droga, terrorismo e outros crimes (todas as infracções julgadas pelo Crown Court sem 

possibilidade de procedimento sumário).    

      É expressamente criminalizado o branqueamento de capitais obtidos pelo próprio - 

section 50 do Drug Trafficking Act de 1994 (substituído pelo Proceeds of Crime Act de 

2002) e section 93B do Criminal Justice Act de 1988. 

      Segundo o aludido Relatório da Comissão, no Reino Unido, uma pessoa culpada 

pelo crime de «branqueamento de capitais» está sujeita, em caso de condenação com 

base em acto de acusação, a uma pena de prisão igual ou inferior a 14 anos e/ou a multa. 

      A partir de 1986 com as alterações de 1994 e 2002 foi introduzida uma presunção de 

origem ilícita do património adquirido nos últimos seis anos, em caso de condenação 

por tráfico de estupefacientes. 

      A obrigação de declarar suspeitas incide sobre qualquer pessoa que adquira esse 

conhecimento no exercício das respectivas funções, e não apenas sobre pessoas que 

exerçam determinadas funções. 

      A omissão dos intermediários financeiros em relação às obrigações de vigilância e 

identificação são infracções penais punidas com prisão até dois anos.  

      

      Irlanda  
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     Na Irlanda, tal como na França, na Itália, na Bélgica, Áustria e Finlândia, o 

branqueamento estende-se às receitas de qualquer crime ou delito. 

     Ainda de acordo com o aludido Relatório da Comissão, na Irlanda, uma pessoa 

culpada do crime de branqueamento de capitais está sujeita, em caso de condenação 

com base em acto de acusação, a uma pena de multa e/ou a uma pena de prisão por um 

período máximo de 14 anos. 

      

      Holanda 

 

      Na Holanda, o Código Penal (artigos 416.º, 417.º e 417.º bis) incrimina e pune a 

reciclagem de capitais, integrada na receptação, visando receitas provenientes de 

qualquer infracção grave. 

      Segundo o Relatório da Comissão, os Países Baixos punem o crime simples de 

branqueamento de capitais com uma pena de prisão de 4 anos no máximo ou, em 

alternativa, com uma multa. 

     

      Dinamarca 

    

      O branqueamento de capitais refere-se aos lucros provenientes de qualquer 

infracção, mas não constitui uma infracção autónoma, sendo de algum modo equiparado 

à receptação. 

      Estabelece o § 191, a), do Código Penal dinamarquês:  

      Quem receber ou obtiver para si ou para terceiros parte do lucro obtido através de 

infracção ao § 191 deste Código [tráfico de droga] e quem através de guarda, transporte 

ou qualquer outro meio, auxiliar outrem a conservar o lucro proveniente daquela 

infracção será condenado em prisão até 6 anos. 

      (O texto do preceito foi retirado de “Textos de direito internacional e comparado sobre 

branqueamento de dinheiro”, Revista do Ministério Público, ano 12.º, n.º 46, pág. 145). 

      Segundo o Relatório da Comissão das Comunidades Europeias de 05-04-2004, na 

Dinamarca, onde não existe «nomen iuris» para o crime de branqueamento de capitais, 

que é punido como receptação, apenas se o acto de receptação for de natureza 

particularmente grave ou se a receptação tiver sido efectuada para benefício comercial, 
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a pena poderá ser de multa ou prisão até 6 anos. A infracção simples é punida com 

multa ou com pena de prisão até 18 meses. 

 

 

     Suécia 

 

 

     Na Suécia, tal como nos Países Baixos, a tipificação da lavagem de vantagens é 

integrada na receptação, visando receitas provenientes de qualquer infracção grave. 

      No Código Penal sueco, os crimes de branqueamento de capitais são puníveis como 

infracções de «receptação» ou «receptação de dinheiro roubado». Em ambos os casos, a 

pena máxima é de 2 anos de prisão, mas se a infracção for considerada «importante» ou 

«grave», a pena de prisão pode ir de 6 meses a 6 anos. 

 

  

      Finlândia 

 

      Ao abrigo da Lei sobre a reforma do tratamento dos crimes de branqueamento de 

capitais n.º 61/2003, em vigor desde 30 de Abril de 2003, a Finlândia introduziu uma 

nova infracção específica de branqueamento de capitais (anteriormente punida como um 

crime de ocultação), tendo também aumentado a sanção máxima de 4 para 6 anos de 

prisão, nos casos de crime agravado de branqueamento de capitais. A infracção simples 

é punida com multa ou com pena de prisão igual ou inferior a 2 anos. 

       

     Na Áustria, tal como na França, na Itália, Bélgica, Irlanda e Finlândia, o 

branqueamento estende-se às receitas de qualquer crime ou delito. 

        

      Noutras latitudes 

      

      Brasil 
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     Com a Lei n.º 9.613, de 3 de Março de 1998, é definido o crime de branqueamento 

de capitais e delineadas as principais medidas de prevenção como obrigações impostas a 

agentes económicos, identificação de clientes, manutenção de registo das operações 

efectuadas e comunicação das transacções suspeitas e regulamentadas as condições de 

apreensão e medidas cautelares, bem como a cooperação internacional em matéria de 

branqueamento de capitais. 

     A Lei n.º 9.613 criou o COAF (Conselho de Controle de Actividades Financeiras) 

com a atribuição de centralizar informações a respeito de operações suspeitas, com o 

dever de informar sobre actividades financeiras suspeitas. 

      A Lei n.º 9.613/98 estabelece no artigo 1.º, I a VIII: 

      Art. 1.º Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, 

movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, directa ou 

indirectamente, de crimes: I - de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes ou drogas 

afins; II - de terrorismo e seu financiamento; III - de contrabando ou tráfico de armas, 

munições ou material destinado à sua produção; IV - de extorsão mediante sequestro; V 

- contra a Administração Pública, inclusive a exigência, para si ou para outrem, directa 

ou indirectamente, de qualquer vantagem, como condição ou preço para a prática ou 

omissão de atos administrativos; VI - contra o sistema financeiro nacional; VII - 

praticado por organização criminosa; VIII - praticado por particular contra a 

administração pública estrangeira (arts. 337-B, 337-C e 337-D do Decreto-Lei n.º 2848, 

de 7 de Dezembro de 1940 - Código Penal).   

      Como reflexo do processo penal cautelar existe a previsão de apreensão e sequestro 

de bens objectos de lavagem de dinheiro, cabendo confisco de bens no caso de 

condenação final, invertendo-se o ónus da prova, cabendo ao condenado provar a 

licitude dos bens. 

      A Lei n.º 9.613 foi alterada pela Lei n.º 10.701, de 9 de Julho de 2003, com a 

inclusão do inciso II, relativo a financiamento do terrorismo.  

     Sobre a evolução do processo legislativo em Portugal, Espanha, França, EUA, 

Alemanha e Brasil, pode ver-se Ricardo Alves Bento, Crimes de “Lavagem de 

dinheiro”: Necessária observância do devido processo legislativo, na colectânea 

Direito Penal Especial, Processo Penal e Direitos Fundamentais, Visão luso-brasileira, 
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Editora Quartier Latin do Brasil, São Paulo, Outono de 2006, págs. 683 a 711, e mais 

concretamente com respeito ao Brasil, págs. 701 a 710. 

      Na mesma colectânea, António Scarance Fernandes, O sigilo financeiro e a prova 

criminal, págs. 455 a 484, abordando os segredos e a teoria das três esferas analisa as 

disposições legais brasileiras no âmbito do sigilo financeiro e a obtenção de prova 

criminal, podendo ler-se que “A Lei de lavagem de dinheiro - Lei n.º 9613, de 3 de 

Março de 1998, autoriza o Coaf (Conselho de Controle de Actividades Financeiras) a 

“requerer aos órgãos da Administração Pública as informações cadastrais bancárias e 

financeiras de pessoas envolvidas em actividades suspeitas” – pág. 464. Reafirmando 

essa autorização de acesso aos registos bancários e financeiros ao Coaf, a Lei 

Complementar n.º 105/2001, artigo 2.º § 6 prevê o fornecimento a ele de informações 

relativas a cadastros e a movimentações de valores relacionados com operações que 

gerem suspeita da prática de lavagem de dinheiro, sendo que o artigo 1.º, § 4.º, dispõe 

que “a quebra de sigilo poderá ser decretada, quando necessária para apuração de 

ocorrência de qualquer ilícito, em qualquer fase do inquérito ou do processo judicial”, 

embora deva ser “especialmente” usada em vários crimes, i. a., de lavagem de dinheiro 

ou ocultação de bens, direitos e valores (pág. 468). 

 

     Cabo Verde  

  

     De acordo com informação de Jorge Carlos Fonseca, O crime de “lavagem de 

capitais” - Uma perspectiva crítica dogmática e da política criminal, em especial a 

partir da experiência legislativa cabo-verdiana, prestada no 2.º Congresso de 

Investigação Criminal, Aula Magna da Reitoria da Universidade de Lisboa, em 25 e 26 

de Março de 2009, organizado por ASFIC/PJ e IDPCC/FDUL, publicado por Edições 

Almedina, SA, Outubro de 2010, págs. 263 a 294, o crime de branqueamento ou de 

«lavagem» de capitais não está previsto no Código Penal de Cabo Verde de 2004, por  

opção do legislador cabo-verdiano, pois o tráfico de estupefacientes, o branqueamento 

de capitais, como o grosso dos crimes económicos são objecto de legislação especial, 

dando conta de que entre 2005 e 2008 na Comarca da Praia, a mais populosa do País, 

houve 15 processos por lavagem de capitais. 
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      A Lei 17/VI/2002, de 16 de Dezembro, foi a primeira lei específica para a prevenção 

e repressão da “lavagem de capitais e de outros bens”, prevendo o confisco de bens ou 

vantagens do crime. 

      Mas as actividades de branqueamento, tal como aconteceu entre nós entre 1995 e 

2004, eram previstas e punidas já no quadro da Lei 78/IV/93, de 12 de Julho - Lei da 

droga, prevendo os crimes de produção e tráfico ilícito de estupefacientes – mais 

exactamente, no artigo 7.º. 

     Em 3 de Março de 2009 foi aprovada em votação global final nova lei, relativa a 

“Crimes de lavagem de capitais, bens, direitos e valores”, que veio a revogar a lei de 

2002, prevendo o processo de confisco de bens ou vantagens de crime, como sendo de 

natureza de “processo civil”.       

 

      Macau 

      

      Em Macau, a criminalização do branqueamento de capitais surgiu através do artigo 

10.º da Lei n.º 6/97/M, de 30 de Julho - «lei da criminalidade organizada». A 

criminalização do branqueamento de capitais antecedeu a entrada em vigor em Macau 

de qualquer instrumento de direito internacional relativo à matéria, pois só em Março de 

1999 foi aplicada a Convenção de Viena ao território. O tipo legal de crime é decalcado 

de Portugal com a grande excepção de que o âmbito da criminalização é genérico. 

       

     Austrália 

 

     Na Austrália, a reciclagem constitui uma infracção punida no Proceeds of Crime Act 

de 1987 - secções 81 e 82. 

     O Cash Transaction Reports Act de 1988 definiu as obrigações de procedimentos a 

ter em conta pelas instituições financeiras. 

 

     Canadá  
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     No Canadá, a reciclagem de capitais é uma infracção criminal definida na secção 

462.31 do Criminal Code após a modificação introduzida pela Lei C-61, de Setembro de 

1988, entrada em vigor em Janeiro de 1989. 

       

                                                          ********* 

      

     Das medidas de prevenção/Meramente administrativas/Dirigidas a entidades de 

abrigo, financeiras, e não só/Integrativas do direito de mera ordenação social     

 

     A par da criminalização do branqueamento, há que atender à omnipresença de 

previsões a nível cautelar, impondo injunções a entidades de abrigo, como aconteceu 

nos EUA, nos inícios de 1970, com o «Bank Secrecy Act», impondo derrogações ao 

segredo bancário. 

     No caso em apreço, importa versar o branqueamento de capitais na perspectiva 

penal, não deixando, mesmo neste contexto, de ser relevante a doutrina, em parte 

produzida por expert, ligados ao sector bancário nos anos noventa (v. g. Associação 

Portuguesa de Bancos), que se debruçam sobre a vertente preventiva deste tipo de 

criminalidade, maxime, dos deveres de prevenção, numa primeira linha impostos apenas 

a entidades financeiras, posteriormente alargadas a outros sectores de actividade, de que 

foi exemplo entre nós o Decreto-Lei n.º 325/95, sendo que, em alguns desses trabalhos, 

são perspectivadas as evoluções da legislação, a nível internacional e interno, e 

apontadas algumas das soluções de direito comparado, que constituem óbvio contributo 

importante para a compreensão do fenómeno e sua evolução. 

     Assim, podem citar-se: 

     António de Campos, um dos primeiros, senão o primeiro Autor, a escrever em 

Portugal sobre o tema do branqueamento de capitais, Luta contra a «Lavagem do 

Dinheiro» Participação do sistema financeiro nessa luta, Revista da Banca, n.º 15, 

Julho/Setembro de 1990, págs. 127 a 165 (autor de estudo infra referenciado a propósito 

da Proposta de Directiva 90/C 106/06, que esteve na génese da Directiva 91/308/CEE), 

referenciando os instrumentos internacionais, os casos de criminalização em vários 

países, bem como a produção legislativa internacional em sede de reforço do papel do 

sistema financeiro na luta contra a lavagem do dinheiro. 
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     Maria Eduarda Azevedo, O segredo bancário e o branqueamento de capitais: A 

posição da CEE, in Fisco, n.º 35, Outubro 1991, Ano 3, págs. 3/5, versando o projecto 

de directiva do Conselho de Ministros da CEE para prevenção da utilização do sistema 

financeiro para fins de lavagem de capitais; aborda o segredo bancário e o que considera 

ser a revolucionária regra que prevê o levantamento do sigilo bancário pelas instituições 

de crédito e financeiras, ao abrigo da cooperação que haveriam de manter com as 

entidades competentes para as questões criminais, com a criação de novas e amplas 

derrogações legais ao princípio geral do segredo bancário, mencionando como caso de 

derrogação já presente o previsto no artigo 50.º do Decreto-Lei 430/83, de 13-12, no 

âmbito da luta contra a lavagem de dinheiro decorrente do tráfico de droga. (Aquando 

da publicação deste trabalho fora já publicada no Jornal Oficial a Directiva 

91/308/CEE).   

     Maria Eduarda Azevedo, agora em O segredo bancário e a fiscalidade na ordem 

jurídica portuguesa, edição Lusíada, 10 Direito, Série II, n.º 10 (2012), 1.º e 2.º 

Semestre, Universidade Lusíada de Lisboa, 2013, págs. 213 a 236, após dizer que o 

segredo bancário configura simultaneamente um dever e um direito e que a garantia de 

confidencialidade bancária assume-se como uma dimensão essencial do direito à reserva 

da privacidade, afirma, na pág. 218: “Mas ao mesmo tempo que as características da 

sociedade moderna estão por detrás do aumento do nosso grau de exigência e rigor no 

que concerne à protecção do segredo bancário, é inquestionável que fornecem também 

razões igualmente válidas para justificar a admissibilidade de restrições importantes a 

esse dever. 

     Na realidade, mesmo num contexto marcado pela livre circulação de capitais e 

prestação de serviços financeiros, como pela generalização das relações económicas 

transnacionais em re...tado da globalização da economia, seria impensável não fazer 

ceder o segredo bancário quando confrontado com actos de criminalidade organizada 

internacional, mormente a imigração ilegal ou o tráfico ilícito de armas ou drogas, em 

que o sigilo pode constituir um poderoso incentivo a operações de branqueamento dos 

capitais produto de tais actividades”.     

      Gil Galvão, O Branqueamento de Capitais e o Sistema Financeiro, intervenção em 

Seminário no Centro de Estudos Judiciários, Março de 1993, in Droga e Sociedade - O 

Novo Enquadramento Legal, edição do Gabinete de Planeamento e de Coordenação do 
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Combate à Droga, Ministério da Justiça, 1994, págs. 137 a 148, tendo por tema as 

consequências para o sistema financeiro da luta contra o branqueamento de capitais, 

numa altura em que ainda não havia sido transposta a Directiva 91/308/CEE. 

      Jorge Patrício Paúl, A Banca perante o branqueamento de capitais, Revista da 

Banca, n.º 26, Abril/Junho 1993, págs. 41 a 71, dando exemplos de métodos de 

branqueamento utilizados e de casos reais de branqueamento de dinheiro ocorridos em 

diversos países, conforme as fases de colocação, de transformação e integração, 

abordando questões suscitadas pela aplicação da Directiva 91/308/CEE e do diploma 

que a transpôs para o direito interno – o Decreto-Lei n.º 313/93. 

      Jorge Patrício Paúl, A legislação portuguesa sobre branqueamento de capitais e as 

suas repercussões no exercício da actividade bancária, in Estudos de Direito Bancário, 

Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Coimbra Editora, 1999, págs. 321/336.     

      Vasco Soares da Veiga, Direito bancário, Almedina, Coimbra 1994, versando no 

Capítulo XIII - Branqueamento de capitais -, págs. 365 a 372, a utilização do sistema 

financeiro para o efeito e focando os pontos principais do Decreto-Lei n.º 313/93, de 15 

de Setembro, relativos a obrigações e deveres.   

      Nuno Brandão, Branqueamento de Capitais: O sistema comunitário de prevenção, 

Argumentum 11, Coimbra Editora, Julho de 2002. Como o Autor refere a págs. 18/19, o 

trabalho visa sobretudo analisar o sistema de prevenção do branqueamento de capitais, 

importando não tanto indagar quais os bens jurídicos tutelados pelos tipos legais de 

crime quanto perceber quais os interesses ameaçados pelas actividades de 

branqueamento e que podem justificar a imposição de certos deveres a várias 

actividades e profissões e a aplicação de sanções pela sua violação. 

       Manuel Marques Ferreira, O sistema financeiro e a luta contra o branqueamento 

de capitais - o caso português, na colectânea Blanqueo de dinero y Corrupción en el 

sistema bancário, Vol. II, Ediciones Universidad de Salamanca, Novembro de 2002, 

págs. 143 a 152, focando a participação do sistema financeiro na luta contra o 

branqueamento de capitais, em particular, o bancário (colocado num lugar privilegiado, 

embora ambivalente, por tanto poder ser utilizado para os fins de branqueamento como 

de prevenção e repressão deste), defende que o modelo português de não criminalização 

do não cumprimento de obrigações de controlo se revela ineficiente por carecer de 

maior coercibilidade, abordando de seguida a relevância do fenómeno «corrupção» no 
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sistema bancário no âmbito do combate ao branqueamento, a quebra do segredo 

profissional bancário (pela primeira vez consagrado no artigo 5.º da Lei n.º 36/94, de 

29-09, alterado pela Lei n.º 5/2002), concluindo que a eficácia das medidas sob o ponto 

de vista prático tem sido parca no aproveitamento das potencialidades que o sistema 

bancário revela neste tipo de criminalidade, sugerindo a necessidade de criação de uma 

polícia judiciária económica (independente e autónoma das formas/modelos de 

intervenção policial tradicional) como condição de eficiência, afirmando que não só no 

caso português, o sistema (bancário) convive com as práticas de branqueamento mais 

facilmente do que as elimina.   

     Euclides Dâmaso Simões, participante em Bruxelas nos trabalhos preparatórios da 

Directiva 91/308/CEE, Leis portuguesas de combate ao branqueamento (Conteúdo e 

evolução histórica), na colectânea Blanqueo de dinero y Corrupción en el sistema 

bancário, Vol. II, Ediciones Universidad de Salamanca, Novembro de 2002, págs. 185 a 

192, dando uma visão panorâmica das leis portuguesas na matéria até à Lei n.º 10/2002, 

de 11 de Fevereiro, terminando por lamentar a escassez de re...tados globalmente 

atingidos. 

      Vitalino Canas, As medidas de natureza preventiva contra o branqueamento e o 

financiamento do terrorismo, Revista da Ordem dos Advogados, Ano 68, 

Setembro/Dezembro 2008, págs. 811 a 900, incidindo a análise sobre a Lei n.º 25/2008, 

de 5 de Junho (Directivas n.º 2005/60/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26-

10-2005 e Directiva 2006/70/CE, da Comissão, de 1 de Agosto). 

 

 

     No advento da criminalização – doutrina   

 

       A primeira posição sobre a perspectiva criminal antes da consagração do crime em 

apreciação na ordem jurídica portuguesa é de  

      José de Faria Costa, in «O Branqueamento de Capitais (Algumas Reflexões à Luz do 

Direito Penal e da Política Criminal)», publicado no Boletim da Faculdade de Direito da 

Universidade de Coimbra, Volume LXVIII, 1992, págs. 59 a 86, e posteriormente, in 
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Direito Penal Económico e Europeu, Textos Doutrinários, Volume II, Problemas 

Especiais, Coimbra Editora, 1999, págs. 301 a 320. 

      Trata-se de um estudo datado, conforme o Autor, elaborado tendo em vista a 

participação no Colóquio Internacional de Direito Penal Económico, que teve lugar, em 

Outubro de 1992, na Universidade Autónoma de Madrid, aquando da concessão do 

grau de Doctor Honoris Causa ao Prof. Klaus Tiedmann, quando ainda não havia sido 

transposta para o direito interno a Directiva de 10 de Junho de 1991, da Comunidade 

Europeia (91/308/CEE), que aborda de forma especial e quando o branqueamento de 

capitais ainda não se encontrava criminalizado entre nós, encontrando-se então em 

vigor, no que toca a tráfico de droga, o Decreto-Lei n.º 430/83, de 13 de Dezembro, que 

nada previa a propósito.  

      A intervenção tem por base apenas a Directiva 91/308/CEE, estando em discussão a 

justificação e razoabilidade da introdução da novíssima figura no nível interno, a 

possibilidade de incriminação, presente então naquela directiva, tratando-se, segundo 

cremos, de um trabalho pioneiro, o primeiro entre todos, em 1992, abordando o tema do 

branqueamento de capitais em termos de inserção sociológica e de direito penal, antes 

ainda de tipificado na lei nacional, o que só aconteceria em Janeiro de 1993, com o 

Decreto-Lei n.º 15/93, visando o referido então terceiro instrumento disponível na 

ordem internacional, para além de Convenção de 1988, das Nações Unidas, e após a 

Convenção de Estrasburgo de 1990 na ordem comunitária.   

     Daí que passemos a transcrever algumas passagens. 

     Segundo o Autor, págs. 68/307-8 (de acordo com a 1.ª e 2.ª publicação), o traço 

distintivo deste tipo de criminalidade pode resumir-se no seguinte: a) perigosidade, 

gravidade e extensão dos fenómenos que o sustentam; b) particular ressonância ao nível 

da opinião pública, determinando, simultaneamente, repúdio social, mas outrossim 

amolecimento da consciência ética quando se vêem as instâncias do poder público ficar 

bloqueadas ou ser, de forma absoluta, inoperantes; c) racionalização e inserção 

sociológica dentro dos parâmetros da chamada “cultura da corrupção”; d) afirmação 

inequívoca de uma dimensão tipicamente internacional; e) dificuldades, particularmente 

sensíveis, na determinação e consequente ataque a uma tal fenomenalidade através dos 

comuns meios jurídico-penais. 
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     Ainda de acordo com o mesmo texto, págs. 69/308, sem esquecer o horizonte de 

valorações que envolve tal problemática, a actividade de branqueamento, tendo como 

lugar privilegiado para proliferar as margens da “cultura da corrupção”, constitui uma 

criminalidade derivada, de 2.º grau, ou induzida, no sentido de que tem como 

pressuposto a prévia concretização de um ilícito, pois só há necessidade de “branquear” 

dinheiro se ele provier de actividades primitivamente ilícitas.    

     Noutra perspectiva, afirma a págs. 71-2/310, que de forma analógica, o chamado 

“branqueamento” desenha-se como uma forma específica e particular de receptação, em 

que a circunstância mais notória da diferença ou, pelo menos, da dissemelhança, reside 

no facto de – para além de outras possíveis diferenças que já não têm tanto a ver com a 

substância das coisas, mas antes com a intencionalidade político-criminal que se quer 

imprimir a cada uma das infracções – a coisa recebida ser, fundamentalmente, dinheiro. 

E é, justamente, esse mesmo dinheiro que vai constituir, na essência, o problema central 

do branqueamento de capitais, quando na receptação perde significado ou pelo menos 

não adquire significado relevante.  

      Aponta, na nota 23, na sequência da invocada analogia, a págs. 71-2/310, como 

exemplo paradigmático da existência de uma similitude material entre o branqueamento 

e a receptação o Capítulo XVI (De la receptatión y del blanqueo de dinero) do então 

recentíssimo Proyecto de Ley Organica del Código Penal, de 1992, não sem dar nota de 

que, mau grado a parecença em termos de prática de condutas (modus operandi), no que 

toca aos passos que devem ser proibidos, não implicava a feitura de um único tipo legal, 

em ordem a abarcar as duas condutas (a inerente receptação e a que é conexa ao 

branqueamento), tudo apontando face a diferenças ao nível do desvalor de intenção, 

quer do desvalor do re...tado, que acompanham as duas práticas, para que se verifique 

um diferenciação ao nível do tipo legal. 

     E explicava: “Porque, convenhamos, em termos político-criminais, não é a mesma 

coisa ser receptador de rádios de automóveis ou ser branqueador de dinheiro 

proveniente do tráfico de droga ou da venda ilícita de armas”. 

     Acrescentava de seguida na mesma nota, a págs. 72/310: “Este tratamento 

diferenciado impõe, por conseguinte, em uma lógica de densificação, que o 

branqueamento de capitais seja tratado em lei autónoma no âmbito do direito penal 

secundário. O que, obviamente, não quer significar que, seja de um ponto de vista 
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político-criminal, seja de uma perspectiva de desvalor (de intenção ou de re...tado), o 

branqueamento de capitais não mereça até maior censura que a própria receptação”.      

       A págs. 76-7/313-4, conclui que as considerações tecidas não tocam minimamente 

na legitimidade e na oportunidade de se criar um tipo legal de crime que consubstancie 

as condutas que levam ao branqueamento, o permitem ou o facilitam, tendo presente a 

ideia de que o direito penal só deve intervir como ultima ratio e que, quando tal 

acontece, se não deve nunca esquecer o envolvimento de instrumentos jurídicos de outra 

natureza, devendo as autoridades, através de meios administrativos, controlar o mercado 

de capitais e mesmo os agentes que aí operam, constituindo o direito penal instrumento 

de controlo que não pode nem deve ser su...timado na luta contra o branqueamento, 

devendo a sua eficácia que assume sempre um carácter limitado, ser optimizada através 

de um justo e adequado equilíbrio com todas as outras formas de intervenção estadual.  

      Versando o âmbito da Directiva de 10 de Junho de 1991 e a definição de 

branqueamento de capitais enunciada pelo artigo 1.º, a págs. 78-9/315, afirma ressaltar 

da mesma que engloba, em termos dogmáticos, não só casos de receptação – 

fundamentalmente a 1.ª parte da definição – mas, de igual modo, hipóteses manifestas 

de auxílio material ao criminoso – a última parte da definição, quando a doutrina e os 

textos legislativos fazem clara distinção entre as duas figuras, de modo a punir-se mais 

fortemente o receptador. 

      A págs. 82/317 versa a possibilidade de apuramento do conhecimento, da intenção 

ou motivação, que devem ser elemento das actividades típicas de branqueamento, com 

base em circunstâncias de facto objectivas, constante do artigo 1.º da Directiva, 

defendendo a prevalência da norma constitucional que sustenta o princípio fundamental 

da culpa sobre presunções de culpa.        

    Conclui a págs. 85-6/319-320, afirmando que apresentando-se o branqueamento de 

capitais como fenómeno com raízes e dimensão internacional, a carecer de tutela penal, 

surgia então como um novo passo no processo de neocriminalização, impondo-se a sua 

criminalização como uma das medidas capazes de suster ou de impedir uma propagação 

desenfreada de tal prática. 

      Todavia, frise-se, tal criminalização deve ser olhada e valorada à luz de mecanismos 

jurídico-processuais ou mesmo materiais - nomeadamente, no que se refere à aplicação 
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da lei penal no espaço - que possibilitem um mínimo de efectividade perante um 

fenómeno que se sabe ter raízes manifestamente internacionais.  

       E finalizava: “De qualquer maneira, uma exacta e correcta delimitação dos 

elementos do tipo e a rejeição de presunções na determinação da culpa são ideias que a 

metáfora da pedra a que tudo se agarra consolida”. (A conclusão é repetida no final de O 

Fenómeno da Globalização e o Direito Penal Económico, in Direito Penal Económico e 

Europeu, Textos Doutrinários, Volume III, Coimbra Editora, 2009, pág. 111). 

 

        Justificação da incriminação  

 

    Dantes, em tempos mais remotos, quando as acções criminosas apenas produziam 

vantagens de certa pouca monta, estava longe dos horizontes das preocupações de 

persecução penal, ao nível dos re...tados do crime, uma actuação de combate do tipo e 

envergadura da que ora nos ocupa, desde logo, a nível internacional, motivada pelo 

novo fenómeno, com âmbito planetário, que demanda novas e ingentes respostas. 

      A esse tempo, situado ainda pelo menos no primeiro quinquídeo do último quartel 

do século passado, atenta a falta de “gordura”, de visibilidade dos “re...tados de 

exercício”, de não ostensiva apresentação de riqueza, teria aplicação a expressão 

Pecunia non olet - o dinheiro não tem cheiro - e poderá à máxima invocada, válida no 

âmbito da «clássica» criminalidade patrimonial (com os fundamentais crimes de furto, 

abuso de confiança, burla, extorsão, usura, receptação e dano), acrescentar-se que, da 

respectiva origem e subsequente seguimento de rasto pouco ou nada então se cuidava, 

por não revestir ao tempo a vantagem ordem de grandeza, que suscitasse pasmo, 

incredulidade, curiosidade, por parte dos espectadores da manifestação de riqueza, ou, 

noutra perspectiva, cogitação sobre a justificação, a razão de ser da “montra”, do 

exposto na montra, ou apetite por qualquer indagação da génese do enriquecimento, sem 

correspondência, longínqua sequer, com as visíveis, e sobretudo, perceptíveis fontes de 

rendimento exibidas pelo apresentador de riqueza, inesperadamente, e aos olhos dos 

concidadãos, em desmesuradas medidas, maxime quando os espectadores da 

manifestação de riqueza são cidadãos de corpo inteiro, cumpridores, homens fiéis ao 

direito, que manifestam, diremos, justificada perplexidade perante a capacidade de 

apresentação (muitas vezes para não dizer, pura desfaçatez) de tais performances, 
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quando fora de qualquer cogitação sobre a génese dos fundos ostentados, estará a sorte 

em taluda (concede-se que em qualquer das múltiplas modalidades hoje presentes no 

oficial mercado de jogos de fortuna e azar) ou em inesperada milionária sucessão 

hereditária, ou mesmo numa mui benigna doação.  

      Em casos como roubos, falências bancárias e grandes burlas, as vantagens deles 

provenientes eram avultadas e distribuídas por numerosas pessoas; as novas formas de 

criminalidade, como a económica e a informática, também produziam gordas vantagens, 

mas normalmente tendo um único beneficiário. 

    Como salienta Rodrigo Santiago, O «Branqueamento» de capitais e outros produtos 

do crime, RPCC, Ano 4, 4.º, 1994, pág. 499, foi com o aparecimento do fenómeno do 

crime internacionalmente organizado que se sentiu necessidade de passar a punir o 

branqueamento de capitais e outros produtos do crime. 

     Refere a págs. 501: “A «lavagem» tornou-se, para o crime organizado, uma 

necessidade imprescindível, o que permite concluir que, face à evolução entretanto 

verificada hoje pode dizer-se, que, afinal, pecunia olet, e, por isso, carece de ser 

reciclado, e que o branqueamento é algo diferente de um Kavaliersdelikt (o bold é de 

nossa responsabilidade), pois a luta contra ele coenvolve sempre, também, o combate à 

acção prévia, da qual nasceu a vantagem que carece de ser branqueada.  

     E daí, o afirmar-se o carácter subsidiário ou acessório do branqueamento, pois a 

respectiva actuação pressupõe necessariamente, um facto ilícito prévio. 

     Segue-se a enumeração das características distintivas do crime, enunciadas por Faria 

e Costa em O branqueamento de capitais, Conferência proferida em Madrid, em 

Outubro 1992, que é citado. 

      Em causa está, ao fim e o cabo, a tutela das pretensões estaduais, visando 

claramente o ataque à componente patrimonial do crime, o bem sucedido 

enriquecimento ilícito, umbilicalmente ligado a configurada prática de um crime ou 

facto ilícito típico, traduzido na fruição das receitas, bens, produtos ou vantagens, o que 

independentemente do maior ou menor rigor conceptual na caracterização do que 

emerge do crime, há que ser atalhado e impedido. 

     Na análise de casos de enriquecimento ilícito, como em qualquer pós delito, partir-

se-á da foz para a nascente, procurando que o cidadão que se apresenta à comunidade 

envolvente como enriquecido, com sinais exteriores de riqueza, justifique a origem a a 
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ordem de grandeza de riqueza de que faz eco e exibição, por vezes, exacerbada, e 

mesmo, desmesuradamente ostensiva, em manifesto exercício de contra ciclo com a 

esmagadora maioria dos cidadãos, muitos deles pagantes, por retenção na fonte, de 

impostos indirectos, mormente quando a manifestação de riqueza não tem, qualquer, 

mesmo a mínima correspondência (ingenuamente expectável - admite-se), com o 

declarada ao Fisco, no sentido de exercício comportamental de homem fiel ao direito, 

do cidadão cumpridor do dever fundamental de pagar impostos, ou antes, perante um 

free loader, ou um agente do mercado paralelo, ou beneficiário de actividades ilícitas, 

vai dar ao mesmo, pois, como diz o provérbio “Quem cabritos vende e cabras não tem 

(…)” citado por Augusto Santos Silva.  

     Segundo António Henriques Gaspar, Branqueamento de capitais em Droga e 

Sociedade - O Novo enquadramento legal, Gabinete do Planeamento e de Coordenação 

do combate à Droga, Ministério da Justiça, 1994, pág. 134, a privação dos lucros e das 

fortunas ilicitamente adquiridas por meio de actividades criminosas constitui uma das 

finalidades pragmáticas do branqueamento. (Sublinhado nosso). 

     Como refere Jorge Godinho, Do crime de «branqueamento de capitais, págs. 17/18, 

“A criminalização do branqueamento de capitais faz parte de um claro ímpeto actual 

com vista a atacar o lado patrimonial da criminalidade. Este movimento inclui 

designadamente um renovado interesse no fenómeno da corrupção e a sugestão de que 

se deveria criminalizar o facto de se ter património cuja origem lícita se não consegue 

demonstrar («sinais exteriores de riqueza não justificados»). 

     Esta técnica dispensaria todos os problemas de prova, pois inverte o respectivo ónus, 

tendo entrado em vigor em Macau uma incriminação desta natureza (artigo 26.º da Lei 

n.º 3/98/M, de 29 de Julho, tendo o preceito por epígrafe “Sinais exteriores de riqueza 

injustificada”), como informa na nota 10 – cfr. pág.115.    

    É no contexto da enorme atenção que tem merecido a nível internacional, 

demonstrado pela profusão de instrumentos jurídicos internacionais, que a temática do 

branqueamento de capitais é descrita como sendo «candente» (Faria Costa, O 

branqueamento de capitais…, pág. 61), «in fermento», «one of the primary law 

enforcement issues of the past several years», ou uma «proritá assoluta». 
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     Globalização e Criminalidade organizada    

      

     Tratando-se de um fenómeno novo, o branqueamento é fora de dúvida, um produto 

da internacionalização da economia, sendo o mundo globalizado, desregularizado, 

campo propício à expansão do fenómeno, ao exercício do nomadismo que o caracteriza, 

podendo escolher os tabuleiros onde pode assentar as diversas fases de tratamento, as 

etapas que conduzam à extirpação da sujidade, à dissimulação da ilícita origem, à 

almejada limpidez do dinheiro que se pretende “reinvestir” no mercado das regras. 

       O fenómeno com dimensão internacional, que ganhou maior “visibilidade” com o 

tráfico de droga e os proventos daí advindos, move-se em espaços multinacionais, 

praticamente sem fronteiras, circulando o dinheiro em diferentes territórios, com 

diferentes sistemas jurídicos, maxime, com diversas concepções de infracções fiscais, 

diversas leis cambiais, diferentes incentivos ao investimento estrangeiro, distintas 

normas de protecção fiscal ou de facilitação fiscal como os paraísos fiscais, consoante a 

subscrição ou não ou o grau de adesão e/ou de cumprimento dos instrumentos 

internacionais, que visam precisamente o respectivo combate. 

       Como refere Lourenço Martins, Branqueamento de capitais: Contra-medidas a 

nível internacional e nacional, Revista Portuguesa de Ciência Criminal (RPCC), Ano 9, 

Julho-Setembro, 1999, Fasc. 3, pág. 454, “Nascida nos anos 70, a figura do 

branqueamento de capitais e outros valores, rapidamente se espalhou como nódoa de 

azeite nos anos 80, graças a múltiplas condições favoráveis: degradação social, 

desemprego, estagnação produtiva meridional, escassa disponibilidade creditícia da 

parte dos bancos, descoordenação legislativa dos Estados, inadequada especialização da 

estrutura de investigação e judiciária, abertura das fronteiras e liberalização dos 

câmbios”.  

      Apreciando a problemática económica e social do branqueamento de capitais, 

Eduardo Paz Ferreira, O Branqueamento de capitais, in Estudos de Direito Bancário, 

Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Coimbra Editora, 1999, começa por 

afirmar que o branqueamento de capitais em termos muito amplos consiste na operação 

através da qual dinheiro de origem ilícita é investido, ocultado, substituído ou 

transformado e depois devolvido ao circuito económico legal. 
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      O Autor põe em evidência que o branqueamento de dinheiro é um problema que 

re...ta em larga medida da abertura das economias ao exterior e da tendência para a 

mundialização da economia, tratando-se de uma consequência negativa dessa abertura e, 

simultaneamente, de um fenómeno que pode corromper e pôr em causa essa mesma 

abertura, se não for objecto de uma resposta adequada - pág. 308 - um fenómeno que 

ganhou especial vigor com a internacionalização da economia (pág. 309), reflectindo 

uma profunda modificação das condições sócio-económicas à escala planetária, 

traduzindo-se a mundialização da economia num crescente ascendente das questões 

financeiras sobre as económicas  (pág. 311). Considera o branqueamento de capitais um 

subproduto negativo da liberalização das trocas mundiais que se continuar a 

desenvolver-se pode, no entanto, pôr mesmo em causa os benefícios do processo de 

mundialização da economia. As análises desenvolvidas sob a égide do Fundo Monetário 

Internacional, entidade paladina da liberalização dos fluxos financeiros, conduzem aliás 

no sentido de que os efeitos do branqueamento do dinheiro são negativos, quer quando 

considerados do ponto de vista da economia mundial, quer do ponto de vista dos países 

que beneficiam de largas entradas de fundos (pág. 312). 

      Após citar os exemplos da experiência italiana e dos traficantes de droga 

colombianos a oferecerem-se para pagar a dívida externa do país em troca de uma 

amnistia, afirma, a págs. 313: “há que sublinhar que o branqueamento de capitais 

corresponde a uma forma de criminalidade que é susceptível de provocar um abalo 

profundo nas estruturas da sociedade”.  

       Invoca, a págs. 315, a necessidade de revisão profunda de conceitos e a uma nova 

teorização sobre o crime, pois que “as representações típicas do crime e dos criminosos 

como fenómenos marginais e ligados a problemas de deficiente integração social têm 

pouco a ver com uma criminalidade organizada capaz de infiltrar as estruturas políticas, 

sociais, e financeiras de modo tão profundo”.   

      A nova visão do criminoso no mundo globalizado está presente em Cunha 

Rodrigues, Os senhores do crime, Revista Portuguesa de Ciência Criminal, Ano 9, 

Fasc. 1.º, Janeiro/Março 1999, págs. 7 a 29, abordando a temática do crime organizado, 

do occupational crime, business crime, ou corporate crime, afirmando a págs. 9: “O 

crime não é apenas cometido no âmbito de profissões; ganha o estatuto de profissão. 

Deixou de ser um subproduto dos negócios para ser um negócio em si mesmo. Não é 
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estranho à economia; funciona segundo as suas regras, organiza-as e modela-as. Passa 

frequentemente de patologia do poder a forma de exercício do poder”.  

      E a págs. 12/13, afirma: “O que se apresenta como novo e verdadeiramente 

preocupante é a utilização das lógicas e das potencialidades da globalização para a 

organização do crime internacional, que adquiriu uma enorme capacidade de 

diversificação, organizando-se economicamente para explorar campos tão diferentes 

quanto são o jogo, o proxenetismo e a prostituição, o tráfico de pessoas, de droga, de 

armas ou de veículos ou o furto de obras de arte, aparecendo invariavelmente o 

branqueamento de dinheiro como complemento natural dessas actividades. 

      Citando o sociólogo suíço Jean Ziegler (Les seigneurs du crime – Les nouvelles 

mafias contre la démocratie, Editions du Seuil, Paris), a págs. 13, afirma que as 

sociedades democráticas ocidentais encontram-se numa situação de deficiência 

imunitária, em grande medida produzida pelo modo e pelo tempo da globalização, cujos 

efeitos – precarização do trabalho, desmantelamento da protecção social, 

maximalização do lucro, acumulação de capitais, desolidarização e desmobilização 

sindical – se precipitaram com a queda da União Soviética.  

      Sobre este fenómeno pode ver-se Alberto Silva Franco, Desembargador aposentado 

do TJSP, Fundador e Presidente de Honra do “Instituto Brasileiro de Ciências Criminais” e 

Membro da Associação “Juízes para a Democracia”, em “Globalização e criminalidade dos 

poderosos”, texto que serviu de base à conferência proferida pelo Autor em 25 de 

Março de 2000 no encerramento do III Curso de Pós-Graduação em Direito Penal 

Económico e Europeu na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, publicado 

in Revista Portuguesa de Ciência Criminal, Ano 10, Fasc. 2.º, Abril-Junho 2000, págs. 

183 a 228.  

      Após várias considerações acerca de globalização e globalismo, conceitos que se 

não confundem conforme Ulrich Beck (aquela conceito que apresenta diversas 

dimensões, como comunicação, economia, ecologia, organização do trabalho, cultura, 

sociedade civil; ausência de Estado mundial; sociedade mundial sem Estado mundial e 

sem governo mundial (p. 190); o globalismo, como o discurso que a sustenta e que 

procura legitimá-la; a concepção segundo a qual o mercado mundial desaloja o primado 

político e o substitui pelo económico ou seja, propõe “a ideologia do domínio do 

mercado mundial ou a ideologia do liberalismo”, difundindo e reforçando a ideia do 
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pensamento único), aborda a criação do novo paradigma societário, dotado de 

extraordinária capacidade de expansão e de alta voltagem político-social, novo tipo de 

capitalismo, representado pela concentração e volatilidade de capitais transnacionais (p. 

189), a edificação da sociedade da informação global (p.192), a imbricação de três 

sectores tecnológicos - informática, telefonia e televisão - convergindo e fundindo-se na 

multimídia e na internet, deixando a televisão de ser um mero instrumento de 

comunicação para transformar-se num meio idóneo a produzir um novo tipo  de ser 

humano: o “homo videns”.   

      A págs. 197 afirma que as considerações articuladas conduzem à conclusão de que o 

poder económico globalizado, que diviniza o mercado, a concentração e a mobilidade 

dos capitais e que coloca a informação e a comunicação ao serviço desse sistema – o 

poder político minimizado diante do poder económico que instrumentaliza o poder 

mediático – diminui, em prol da manutenção do mercado mundial, o poder estatal de 

regular a sua própria economia; (…) estimula a especulação financeira “que adopta 

formas que cada vez tornam mais confusos os limites entre o lícito e o ilícito; permite a 

formação de “paraísos fiscais para capitais de origem ilícita” (…)” 

      E a págs. 199 diz: “A mundialização é, portanto, a pilhagem planetária, (…) com 

participação da criminalidade financeira ligada aos negócios e aos grandes bancos que 

reciclam somas que ultrapassam um trilhão de dólares ao ano, isto é, mais do que o 

produto nacional bruto de um terço da humanidade”.   

     Mais à frente, págs. 206/7, pode ler-se: A criminalidade económica, a criminalidade 

das drogas, a criminalidade ecológica, a criminalidade organizada etc., enfim, os crimes 

of the powerful, dependem em face das várias fases de sua operacionalidade, de um 

número elevado de acções delituosas, que podem até ser devidamente caracterizadas; 

enquanto expressão de criminalidade montada na base de um sistema reticulado, não se 

sabe, ao certo, o lugar de sua realização e nem se mostra descomplicada a identificação 

dos seus autores. (…) O Estado-nação, derruído na sua soberania e tornado mínimo pelo 

poder económico global, não tem condições de oferecer respostas concretas e rápidas 

aos crimes dos poderosos, em relação aos quais, há no momento, um clima que se 

avizinha à anomia. 

     Sobre a discussão sobre novas adaptações e medidas para endurecer o Direito penal 

cita Karl Marx, pág. 219, dizendo que “O Direito penal converte-se assim num médico, 
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que, no leito de enfermo do capitalismo global tardio, sem diagnóstico, trata inutilmente 

de curar os sintomas com meios cada vez mais severos”.   

     Citando Winfried Hassemer - pág. 220 -, face às perspectivas do Direito penal futuro 

(fundamentalmente centrado no meio ambiente, nas drogas, na economia, no tratamento 

informático de dados, no terrorismo e na criminalidade organizada) que por isso mesmo 

se distancia das formas de tipificação de condutas próprias do Direito penal tradicional, 

em que a forma delitiva característica é o delito de perigo abstracto e o bem jurídico 

normalmente abstracto objecto de protecção é um bem jurídico universal vagamente 

configurado, conclui que “à vista dos grandes problemas que ameaçam a sociedade, no 

actual discurso político, o Direito penal não vale tendencialmente como ultima, mas sim 

como a prima e, inclusive a sola ratio”.    

     Nuno Brandão, Branqueamento de Capitais: O sistema comunitário de prevenção, 

Argumentum 11, Coimbra Editora, Julho de 2002, pág. 16, afirma que o branqueamento 

é como que o lado negro do processo de globalização, da liberalização das trocas 

internacionais e dos movimentos de capitais, da abertura dos mercados financeiros, da 

maciça informatização e do comércio electrónico. 

     José de Faria Costa - O Fenómeno da Globalização e o Direito Penal Económico, 

estudo elaborado com a explícita finalidade de fazer parte do livro Estudos em 

homenagem ao Prof. Doutor Rogério Soares, publicado pela Coimbra Editora, 2001, 

págs. 531 e ss., igualmente na Revista Brasileira de Ciências Criminais, Ano 9, n.º 34, 

Abril-Junho de 2001, págs. 9 a 25, e mais tarde, em Direito Penal Económico e 

Europeu, Textos Doutrinários, Volume III, Coimbra Editora, 2009, págs. 95 a 111.  

     O Autor, de modo crítico, analisa a influência da globalização no direito penal, em 

especial no direito penal económico, focando a criminalidade económica actualmente 

determinada por critérios de pura racionalidade de custos/benefícios, tratando-se de 

comportamentos criminosos que se assumem com um carácter ou tendência tentacular 

globalizante. 

     Versando a questão da aplicação da lei penal no espaço, por se estar perante um tipo 

de criminalidade que levada a cabo dentro de um espaço económico global, tem cada 

vez menos um espaço, um território nacional, onde se desenvolva e perpetre, uma 

criminalidade que deixou de se desenvolver em plúrimos territórios, como aconteceu até 

aos anos oitenta, e hoje, está, cada vez mais em lugar nenhum, que tem a qualidade ou 
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característica de não ter locus delicti, defende o aumento dos casos em que funcione a 

cláu...a complementar ou adjuvante do princípio da territorialidade, que se sustenta no 

princípio da aplicação universal, não apenas para infracções pertencentes ao Código 

Penal, mas também a merecer essa dignidade, ou seja, merecedoras da consideração 

como infracções que integram o princípio da aplicação universal, as que pertençam ao 

direito penal acessório ou secundário (ponto 4.3.1, págs. 106/7).  

     Aborda de seguida, ao nível do direito probatório, a questão da permissão da 

inversão do ónus da prova, recaindo sobre o arguido o ónus de provar a proveniência 

dos bens, a proveniência do capital, o que repudia (embora restrinja a justificação a 

matéria de branqueamento de capitais provenientes (apenas) do tráfico de 

estupefacientes), por violadora quer do in dubio pro reo quer da presunção de inocência 

(pontos 4.4 e 4.4.1, págs. 107/8). 

     Segue-se a abordagem da questão, igualmente relacionada com a origem dos bens, 

da solução de considerar a proveniência dos bens como questão prejudicial não penal 

(ponto 4.4.2, págs. 108/110), focalizando o crime de branqueamento então previsto no 

artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 15/93, aí afirmando que a incriminação do branqueamento 

de capitais é a incriminação mais visível no domínio do chamado direito penal 

económico desde finais do milénio, sendo o citado artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 15/93, 

um exemplo de neocriminalização, defendendo que a prática de um crime de tráfico, 

gerador de bens ou produtos depois “branqueados”, nunca se traduzirá numa questão 

prejudicial de natureza não penal: é, por essência, uma questão de natureza criminal 

que, por isso, só no processo penal poderá ser decidida. 

     Conclui que a proveniência lícita dos bens não só não poderá constituir um ónus 

probatório para o arguido no processo penal, sob pena de violação da garantia 

constitucional da presunção de inocência, como só nesse processo – e nunca no 

processo civil – deverá ser apreciada. E isto porque a proveniência dos bens só será 

lícita - à luz do indicado artigo 23.º - se eles re...tarem de um crime de tráfico.  

     A finalizar defende a legitimidade da intervenção penal, devendo a estratégia penal 

ser complementada com outras formas de combate que passem sobretudo por uma 

maior transparência do sector financeiro, terminando como termina no trabalho de 1992 

supra referido «O Branqueamento de Capitais (Algumas Reflexões à Luz do Direito Penal e da 
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Política Criminal)», no sentido do respeito de alguns dos princípios fundamentais do 

direito penal comum europeu (sublinhados nossos). 

      A este tema se voltará mais tarde.    

      Ainda sobre globalização, José de Faria Costa, em Direito Penal e Globalização, 

Reflexões não locais e pouco globais, Coimbra Editora, 2010, englobando seis textos, 

quatro deles publicados na Revista de Legislação e Jurisprudência, a saber, Ano 139.º, 

n.º 3958, (Setembro-Outubro 2009), págs. 48 a 55 [Reflexões mínimas e tempestivas 

sobre o direito penal de hoje, conferência em São Paulo em Agosto de 2009, ora págs. 7 

a 19]; Ano 138.º, n.º 3955 (Março-Abril 2009), págs. 218 a 228 [O direito penal, a 

linguagem e o mundo globalizado (Babel ou Esperanto universal?), intervenção em 

Congresso em Porto Alegre, Brasil, em 2009 – págs. 21 a 40]; Ano 136.º (e não 135.º), 

(Maio/Junho 2007), n.º 3944, págs. 258 a 265 [A Globalização e o tráfico de seres 

humanos (O pêndulo trágico da história e o direito penal), págs. 41 a 68]; Ano 135.º 

(Set. 2005), n.º 3934, págs. 26 a 33 [A criminalidade em um mundo globalizado: ou 

Plaidoyer por um direito penal não securitário, ora págs. 55 a 68, igualmente publicado 

em Direito Penal Especial, Processo Penal e Direitos Fundamentais, Visão Luso-

Brasileira, Editora Quartier Latin do Brasil, São Paulo, Outono de 2006, págs. 87 a 99 e 

em Direito Penal Económico Europeu, Coimbra Editora, 2009, III volume, págs. 113 a 

123]; o quinto [A Globalização e o Direito Penal (ou o tributo da consonância ao 

elogio da incompletude), já publicado em Globalização e Direito, Coimbra Editora, 

2003, pág. 181 e ss. e ora págs. 69 a 80; e sendo o último, O Fenómeno da Globalização 

e o Direito Penal Económico, já publicado em Estudos em homenagem ao Prof. Doutor 

Rogério Soares, Coimbra Editora, 2001, págs. 531 e ss., igualmente na Revista 

Brasileira de Ciências Criminais, Ano 9, n.º 34, Abril-Junho de 2001, págs. 9 a 25, e 

mais tarde, em Direito Penal Económico e Europeu, Textos Doutrinários, Volume III, 

Coimbra Editora, 2009, págs. 95 a 111, ora fazendo págs. 81 a 102, e já referido acima.  

      Ainda de José de Faria Costa, pode ver-se Direito Penal Económico, Quarteto, 

2003, Capítulo IV - O Direito Penal Económico, a Criminalidade Organizada e o 

Fenómeno da Globalização, § 23, págs. 85 a 88. 

      VVV Santos, Novo mundo, novo crime, nova política criminal (Conferência proferida 

no encerramento do 3.º Curso da Pós-Graduação em Direito Penal Económico e Europeu, na 

Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, em 27 de Março de 1999), in Revista 
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Portuguesa de Ciência Criminal, Ano 10, Fasc. 3.º, Julho-Setembro 2000, págs. 351 a 

370, refere o crime organizado, universal e cientificamente organizado, que se enquadra 

no fenómeno da globalização, organizado verticalmente, e com todas as vantagens de 

uma sociedade secreta. O grande patrão do crime pode ser um cidadão respeitável, de 

peito medalhado, amigo do rei. Manda meter cheques na conta bancária e sereias na 

cama de nababos e poderosos. Chantageia e corrompe o mais Catão. 

      Versando as organizações de empresários-malfeitores, refere que a técnica é 

conhecida: rentabiliza-se o sofrimento alheio; acumulam-se lucros que só um 

computador pode contar; lava-se o respectivo dinheiro sujo, usando o mais branqueador 

detergente empresarial; depois de limpo, salta-se para o terreno da actividade económica 

lícita. Adquirem-se e dominam-se grupos empresariais, e estalam-se os dedos no grande 

casino universal das bolsas, a comandar à velocidade da luz operações sem rosto, e a 

coberto da avidez fiscal. Embolsado o poder económico, há que convertê-lo em político. 

Para isso serve a corrupção, sempre mais segura e mais cómoda do que um golpe de 

Estado ou uma candidatura eleitoral. Última etapa: a da respeitabilidade social. Criam-

se algumas obras de assistência, que dantes se chamavam caridade, de preferência para 

protecção das próprias vítimas. E eis achada a receita para um filantropo, um 

galardoado, quantas vezes um líder. 

      Na medida em que adquirem poder de controlo económico, logo político, as 

empresas criminosas – estádio último do capitalismo selvagem – ocupam espaços antes  

ocupados pelas autoridades democraticamente legitimadas. Em grande medida, a 

chamada crise do Estado Moderno, e até da democracia representativa, vem daí. 

      Paulo Silva Fernandes, Globalização, “Sociedade de Risco” e o Futuro do Direito 

Penal, Almedina, Maio de 2001, com prefácio de Mário Ferreira Monte, aborda a 

temática da sociedade do risco (novo paradigma talhado por Ulrich Beck) no contexto 

da globalização e da integração supranacional, como fenómenos característicos da 

sociedade pós-industrial, potenciadores de uma certa expansão de criminalidade 

organizada, o direito penal do risco, direito de intervenção, ou direito penal de (ou a) 

duas velocidades e anotando alguns traços distintivos do bem jurídico no contexto do 

Direito Penal dos novos riscos, tendências presentes na matéria, fazendo referência à 

problemática dos interesses difusos em sede jurídico-penal e abordando – pág. 96 – a 

questão da natureza dos bens jurídicos para uma sociedade de risco e a cooperação na 
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elaboração de políticas criminais à escala global, aqui acompanhando de perto Anselmo 

Borges. 

     O trabalho, com interesse, de Anselmo Borges, “O crime económico na perspectiva 

filosófica-teológica” pode ser lido na Revista Portuguesa de Ciência Criminal, Ano 10, 

Fasc. 1.º, Janeiro-Março 2000, págs. 7 a 35. 

      Anabela Miranda Rodrigues, em Direito Penal Económico e Europeu, Textos 

Doutrinários, Volume III, Coimbra Editora, 2009, apresenta três estudos sobre o tema 

criminalidade organizada e globalização, a saber: “A globalização do direito penal – da 

pirâmide à rede ou entre a unificação e a harmonização”, págs. 81 a 91 (antes já 

publicado na colectânea Homenagem da Faculdade de Direito de Lisboa ao Prof. 

Doutor Inocêncio Galvão Telles, 2007, págs. 77 a 89); “Política Criminal – Novos 

Desafios, Velhos Rumos”, págs. 159 a 182 (já publicado in Liber discipulorum para 

Jorge de Figueiredo Dias, 2003, págs. 207 a 234) e “Criminalidade organizada – Que 

política criminal?”, págs. 183 a 198, (publicado anteriormente in Temis, Revista da 

Faculdade de Direito, ano IV, n.º 6, 2003, págs. 29 a 46), neste com referências 

específicas a instrumentos jurídicos da União Europeia de luta contra a criminalidade 

organizada, focando o branqueamento de capitais, onde se pode ler: “O crime é cada vez 

menos um acto e cada vez mais um conjunto de actos imperceptíveis como ilícitos e só 

a reconstituição do todo revela os traços de cada uma das partes. Por exemplo: o 

branqueamento é uma actividade financeira como qualquer outra; só a origem criminosa 

dos fundos a torna punível”.       

     Ainda de Anabela Miranda Rodrigues, Globalização, Democracia e Crime, in 

Direito Penal Especial, Processo Penal e Direitos Fundamentais, Visão Luso-Brasileira, 

Editora Quartier Latin do Brasil, São Paulo, Outono de 2006, págs. 275 a 310, referindo 

que “desta nova criminalidade da globalização evidenciam-se as características da sua 

organização e internacionalização e o facto de ser uma criminalidade dos poderosos” – 

pág. 282; “a globalização, como fenómeno económico, não se limita a facilitar a 

criminalidade organizada internacional. Também produz criminalidade de massa. Agora 

são os movimentos migratórios, a conformação das sociedades ocidentais como 

crescentemente multiculturais e onde crescem bolsas de marginalidade que justificam o 

seu aparecimento” - pág. 284 - referindo o carácter criminógeno da tensão integração-

atomização, homogeneização - diversidade presente numa sociedade pluriétnica e 
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multicultural como é a Europa. Mais à frente, refere alteração da realidade 

criminológica “o crime expandiu-se, massificou-se, corporativizou-se, 

internacionalizou-se e globalizou-se. Criminalidade de massa, crime organizado e 

terrorismo surgem como ameaças omnipresentes e avassaladoras, num quotidiano de 

“medo”, que emerge como novo “laço social” e valor de protecção da vida na Terra 

(págs. 297-8), colocando o risco de uma política securitária.   

      Luís Goes Pinheiro, O Branqueamento de capitais e a globalização (Facilidades 

na reciclagem, obstáculos à repressão e algumas propostas de política criminal), 

Revista Portuguesa de Ciência Criminal, Ano 12, N.º 4. Outubro-Dezembro 2002, págs. 

603 a 648, focando algumas repercussões da globalização ao nível do branqueamento, 

por natureza, uma actividade nómada, acompanhando a mundialização económica, que 

facilita as actividades ilícitas, como o dinheiro que re...ta do tráfico de droga em 

determinado território, que é colocado noutro Estado, circulando depois por vários 

países e acabando por ser integrado num diverso (pág. 614), referindo os efeitos da 

“democratização da tecnologia” (pág. 611), “a democratização da informação” (pág. 

613), abordando a utilização de “sociedades ecrán” e dos paraísos fiscais e da Internet 

no processo de branqueamento (págs. 618, 629). 

      Luís Filipe Caldas, Território e espaço em direito penal económico – Novos temas 

e novos azimutes, trabalho de 2003/2004, inserto na colectânea Temas de Direito Penal 

Económico, sob coordenação de Faria Costa, Coimbra Editora, 2005, págs. 65 a 145, 

versa a globalização no segmento “V - Crimes internacionais e internacionais do 

crime”, dizendo ser a globalização a oportunidade perversa de uma criminalidade 

sofisticada, elencando-se como grandes desafios da globalização ao direito penal, as 

drogas, o tráfico de armas, o “roubo” de propriedade intelectual, a lavagem de dinheiro 

e o tráfico de pessoas, para além do terrorismo e da corrupção, versando mais à frente 

(pág. 137) a deslocalização do direito penal. 

      Na mesma colectânea, no estudo intitulado Direito Penal Económico: Da 

autonomia dogmática à integridade dos princípios, págs. 147 a 202, Hugo Duarte 

Fonseca aborda o tema, embora de forma mais passageira.   

     Ainda na mesma colectânea, Eduardo Sanz de Oliveira e Silva, in Direito penal 

preventivo e os crimes de perigo, págs. 251 a 283, aborda os problemas de globalização, 

sociedade de risco e direito penal do inimigo (págs. 256 a 264).  
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     Na colectânea Direito Penal Especial, Processo Penal e Direitos Fundamentais, sobre 

globalização e criminalidade organizada, Visão Luso-Brasileira, Quartier Latin, 2006, 

podem ver-se ainda Marco António Marques da Silva, Globalização e direito penal 

económico, págs. 401 a 438, Cláudio José Pereira, O direito penal pós-moderno e a 

expansão económica supranacional, págs. 803 a 819, Fabíola Emilin Rodrigues, 

Direito Penal Ambiental e a Sociedade Atual (Globalização e sociedade de risco), págs. 

961 a 997, Ricardo Bandle Filizzola, Direito penal e Propriedade industrial 

(Globalização e propriedade industrial), págs. 999 a 1025, Inês Moreira dos Santos, 

Crime de Colarinho Branco – Práticas inconfessáveis, págs. 1149 a 1173, referindo-se 

a crime praticado por uma elite e “crimes in the suites” por contraposição a “crimes in 

the streets”.  

     Hans-Jörg Albrecht analisa o tema em Criminalidade organizada na Europa: 

perspectivas temáticas e empíricas, trabalho apresentado no 2.º Congresso de 

Investigação Criminal, que teve lugar na Aula Magna da Reitoria da Universidade de 

Lisboa, em 25 e 26 de Março de 2009, organizado por ASFIC/PJ e IDPCC/FDUL, 

publicado por Edições Almedina, S.A., Outubro de 2010, págs. 73 e ss., começando por 

afirmar que criminalidade organizada é conceito caracterizado por mitos, estimativas e 

especulações, abordando questões como mercado negro e economias paralelas, a área 

das burlas relativas a investimentos e a subsídios (pág. 85), branqueamento de capitais e 

política da apreensão de activos acumulados (pág. 88), o conceito de rede (pág. 95), 

afirmando que a liberalização dos mercados, a liberdade de circulação de pessoas e bens 

e a globalização da economia representam factores que se reflectem também nos 

mercados ilegais. 

     Na mesma colectânea pode ver-se a intervenção de Carlos Rodrigues de Almeida, 

sobre Criminalidade organizada e corrupção, págs. 49 e seguintes.      

     Jean Ziegler, Professor de Sociologia na Universidade de Genebra, autor de Les 

seigneurs du crime – Les nouvelles mafias contre la démocratie, Editions du Seuil, 

Paris, 1998, em edição Terramar, 1999, com tradução de Manuela Torres, CEJ, sob o 

título Os senhores do crime - As novas máfias contra a democracia, como vimos, título 

inspirador de Cunha Rodrigues em Os senhores do crime, a propósito da globalização 

da economia mundial, diz que a realização da lei dos custos comparativos de produção e 

de distribuição formulada pelo especulador bolsista e Professor de Economia, David 



S. R. 
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 

2930 
 

Ricardo, no início do séc. XIX, está a generalizar-se. Todo o bem e todo o serviço será 

produzido onde os custos forem mais baixos. 

     O crime organizado, estádio supremo do capitalismo, constitui a fase paroxística do 

desenvolvimento do modo de produção e da ideologia capitalistas (pág. 39); distingue 

entre criminalidade intercontinental organizada, transfronteiriça e criminalidade 

económica (págs. 49 e 51), abordando a problemática, na génese e desenvolvimento, das 

máfias siciliana (com referência ao Reino de Nápoles), americana, dos cartéis dos 

cleptocratas russos, dos senhores tchetchenos, dos polacos, do mercado da heroína na 

Europa após a guerra no Afeganistão, com referências ao BCCI, a págs. 23, 40, 41 e 159 

a 181, relatando a “irresistível ascensão” de Agha Hasan Abedi, fundador do BCCI, 

entre 1972 e 5 de Julho de 1991, depois da armadilha de Tampa, na Flórida, EUA, de 9 

de Outubro de 1988, com a recepção “Bem vindo a Tampa! Você está preso”.  

     Philippe Labarde e Bernard  Maris, Meu Deus, como é bela a guerra económica!, 

Terramar, 1.ª edição, Abril de 1999, referem a págs. 23, os três fenómenos 

consideráveis sobre os quais não é excessivo afirmar serem de natureza a moldar um 

novo mundo: a mundialização, a liberalização de circulação de capitais e a revolução 

informática. O termo «mundialização» diz respeito a um fenómeno bem real: o da 

abertura progressiva das economias para o exterior, que anda a par com o crescimento 

do comércio internacional (pág. 24). A mundialização é um pouco como a «língua de 

Esopo». Pode engendrar o melhor e o pior. 

     Quanto à liberalização da circulação de capitais, faz lembrar a abertura da «boceta de 

Pandora». Apresentada como acompanhando «logicamente» a expansão do comércio 

mundial e a livre circulação de mercadorias, deu à luz um novo poder: o dos mercados. 

     Os capitais circulam livremente, em todo o caso melhor do que os homens, pois não 

se lhes impõem vistos nem autorizações de residência. Graças a esta liberdade de 

movimentos reencontrada, a «comunidade financeira» está em vias de impor o seu 

ponto de vista aos Estados.   

     A págs. 49 diz-se: Desde a queda do Muro que a mundialização à moda neoliberal se 

fez ao caminho. A maravilhosa mundialização, com o seu aroma digital, gás 

euforizante, a explosão da comunicação, os mercados financeiros em contínuo, a Bolsa 

na Internet e todos os paraísos, sobretudo fiscais, em todas as esquinas, abordando de 
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seguida o regresso do capitalismo selvagem (pág. 55), a sabotagem dos políticos (pág. 

72), a democracia dos mercados e ditadura dos cretinos (pág. 80).  

     Joseph E. Stiglitz, Prémio Nobel da Economia 2001, que desempenhou funções no 

Banco Mundial entre 1997 e 2002, e antes, em 1993, integrara o Conselho de 

Con...tores Económicos de Bill Clinton, em Globalização, a grande desilusão, 2002, 1.ª 

edição portuguesa da Terramar, Novembro de 2002, refere a págs. 47, que são os 

aspectos estritamente económicos da globalização que geram controvérsia, e as 

instituições internacionais que comandam a globalização (o FMI, o Banco Mundial e a 

Organização Comercial do Comércio), que ditam as regras, que impõem ou fomentam, 

por exemplo, a liberalização dos mercados de capitais (a eliminação em muitos países 

em desenvolvimento das regras e dos regulamentos que se destinam a estabilizar os 

fluxos de entrada e de saída de dinheiro volátil).   

      O Autor aborda a crise asiática com o subtítulo “Como as políticas do FMI 

deixaram o mundo à beira do colapso global”, a págs. 131 e ss., a transição da Rússia, 

pág. 179, e no segmento “A caminho do futuro” afirma na pág. 263: “Hoje, a 

globalização não está a funcionar para muitos dos pobres do mundo. Não está a 

funcionar para o ambiente. Não está a funcionar para a estabilidade da economia 

mundial. A transição do comunismo para a economia de mercado foi tão mal gerida 

que, com excepção da China, do Vietname e de alguns países da Europa de Leste, a 

pobreza aumentou e os rendimentos diminuíram”.  

       A págs. 297 refere: “Uma das razões pelas quais a globalização é atacada é porque 

ela parece minar os valores tradicionais. Os conflitos são reais e, até certo ponto, 

inevitáveis. O crescimento económico, nomeadamente o que é induzido pela 

globalização, dá origem à urbanização e corrói as sociedades rurais tradicionais. 

Infelizmente, até agora, os responsáveis pela globalização, apesar de elogiarem estas 

consequências positivas, revelam frequentemente uma consciência insuficiente desta 

faceta adversa – a ameaça à identidade e aos valores culturais. Isto é tanto mais 

surpreendente quanto nos países desenvolvidos estas questões estão bem presentes”.       

      Como se refere no prefácio, na pág. 11 “A cumular todo o processo da globalização 

vem o menosprezo dos valores, o menosprezo da moral e da ética. A economia a 

sobrepor-se à política”. 
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      Paulo de Pitta e Cunha, A globalização e as integrações regionais, reconstituição 

de uma intervenção no Colóquio promovido pelo Instituto Europeu da Faculdade de 

Direito de Lisboa, sobre Comércio Internacional e Desenvolvimento - Aspectos 

Jurídicos e Económicos, que se realizou naquela Faculdade em 20 de Fevereiro de 

2006, publicada na Revista da Ordem dos Advogados, Ano 66, Janeiro de 2006, págs. 

79 a 86, afirma: 

    “A revolução tecnológica a que se assiste assinala uma nova fase do fenómeno da 

globalização ou mundialização das relações económicas. 

     O arranque da globalização ter-se-á verificado no século XVI, com o impulso dado 

pelas descobertas marítimas – campo em que o nosso País foi pioneiro. O fenómeno 

viria a assumir particular consistência com a revolução industrial e a expansão dos 

sectores do “hardware” (caminhos de ferro, indústria automóvel, aviação, etc.), 

culminando na parte final da segunda metade do século XX com a generalização do 

computador pessoal.   

     No dealbar do século XXI abre-se uma nova fase, em que as tecnologias da 

informação se tornam dominantes, registando-se o triunfo do “software”, e atingindo-se 

aquilo que um autor ...-americano descreveu sugestivamente como o “ o mundo plano”- 

as modernas tecnologias passam a estar disponíveis em todos os pontos do globo, 

expandindo-se, designadamente em países como a Índia ou a China, actividades de 

“outsourcing”, que envolvem o tratamento informático de dados através de fórmulas de 

subcontratação(…). 

     Esta globalização intensificada corresponde à visão do “borderless world”: diluídas 

as fronteiras, os Estados vêem-se destituídos dos poderes de gestão e de decisão que 

detinham sobre as economias nacionais.  

    Com a globalização, está a desmonorar-se a figura clássica do Estado, na concepção 

de Estado vestefaliano. As fronteiras tendem a evaporar-se; estabelecem-se ligações 

instantâneas por meio das novas técnicas informáticas; os movimentos de capitais, 

ultrapassando largamente os movimentos reais da economia, crescem em termos 

exponenciais; estabelecem-se redes electrónicas ligando o mundo inteiro, dá-se a 

diluição do que podia qualificar-se como a “ancoragem territorial dos Estados”.A 

concepção vestefaliana entra em dissolução, perdendo os Estados as tradicionais 

capacidades de controlo, embora por vezes tenham a ilusão de que mantêm o poder 
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decisório. Quando os Governos, ainda imbuídos de ideias territorialistas ou fiscalistas, 

se apegam à regulação autónoma da economia, não o conseguem fazer. Tornou-se fácil 

para os investidores deslocarem-se para centros internacionais ágeis e competitivos, 

onde melhor satisfarão os objectivos das suas aplicações, fugindo aos controlos do 

Estado de origem”               

 

 

 

      A evolução histórica – Do surgimento e evolução da incriminação  

 

 

       Sendo o branqueamento de capitais/vantagens um facto (uma acção humana 

/conduta/comportamento, com a implícita adjectivação de ilícita/criminosa) novo, no 

sentido de emergir de uma nova realidade, cujas portas o fenómeno da globalização, na 

curva descendente do século XX, ajudou a abrir, estando-se face a um facto 

contemporâneo, coevo, hodierno, não pode em boa verdade, ter uma história, em termos 

de uma referência ao passado. 

       Correspondendo o branqueamento de capitais e outros produtos do crime a um 

fenómeno recente, relacionado com o crime internacionalmente organizado, à 

criminalidade organizada, que se não confunde com o tipo legal de associação 

criminosa, entre nós previsto, à data da criminalização, nos artigos 287.º e 288.º do 

Código Penal de 1982 (actualmente no artigo 299.º), potenciado com os efeitos da 

globalização, e por isso mesmo com nítida influência na expansão do crime organizado 

em geral, a juventude das normas que o regem poderá numa primeira abordagem 

suscitar a questão de alguma dificuldade, ou até mesmo impedimento a que se aborde 

algo relacionado com o passado, mas não impede que se tenha em conta a evolução 

histórica que sofreu até hoje, até porque, bem vistas as coisas, e para nos atermos ao 

direito português, a incriminação já cumpriu perfeitas 21 primaveras. 

        Noutra perspectiva, poderá ir-se mais longe na busca, mas já na consideração do 

plano das figuras afins, nada impedindo a comparação da nóvel criação com infracções 

próximas, como os pós delitos pré-existentes, há muito previstos, como a receptação e o 

favorecimento, com os quais se pode estabelecer algum paralelismo.  
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       Ou mesmo, ainda noutro plano, na consideração de outras perspectivas em que é 

tomada a perda de bens re...tantes do crime, erigida que é, segundo alguns, a pretensão 

estadual ao confisco das vantagens do crime a bem jurídico tutelado pela incriminação 

do branqueamento, se tivermos em conta, o que efectivamente se pretende atacar, ao 

nível da consideração das consequências do facto, procurando contornar a volatilidade 

dos re...tados, das vantagens dos crimes, em homenagem à ideia de que o crime não 

pode compensar, então teremos de considerar as paredes meias que se podem 

surpreender entre o novo crime e a perda de bens ou produtos re...tantes do crime, ou o 

confisco, ampliado ou não, elemento omnipresente nos instrumentos internacionais, 

desde 1990. 

      Daí não ser propriamente despropositado abordar a génese e a evolução histórica, 

até porque a figura criminal em causa, em si mesma, hoje decorridos 21 anos sobre 

Fevereiro de 1993, data da entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de Janeiro, 

não tanto como a Nau Catrineta, já tem obviamente algo para contar, passadas as 

experiências de duas leis avulsas co-vigentes, de 1993 e 1995, e posterior codificação 

em 2004, muito embora em termos de jurisprudência, convenhamos, os casos sejam 

escassos.      

      O primeiro ponto a apreender é que o branqueamento de capitais surge, como 

fenómeno emergente/recente, em ligação directa, genética, umbilical, com a questão do 

crime organizado, e porque assim é, não é difícil adivinhar, nos contrafortes da muralha, 

a apetência desde logo assumida, num jogo de sinais contrários desenhado pela presente 

dialéctica, por uma nítida influência na expansão do crime organizado em geral, sendo 

objecto de uma incriminação que surge no direito português, como em vários outros 

sistemas jurídicos, por imposição de regras de direito internacional, primeiro em 

legislação avulsa, e depois codificado, solução que já fora adoptada pela Itália, 

Alemanha, Suíça, Espanha, Bélgica, Holanda e pelo Canadá. 

      O branqueamento de capitais é uma categoria criminal nova, recente, moderna, 

situando-se numa zona de confluência com o da criminalidade organizada, no nosso 

caso, introduzida a partir de lei avulsa de Janeiro de 1993, em ligação estreita e então 

única com o crime de tráfico de estupefacientes, com recidiva, com previsão de maior 

amplitude, através de nova lei avulsa em Dezembro de 1995, e posteriormente, inserida 

nos catálogos das infracções codificadas, e que desconhecida era, em absoluto, entre 
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nós, até Fevereiro de 1993, data da entrada em vigor do Decreto-Lei 15/93, decorridos 

iam sete anos sobre a adesão à CEE (isto apenas no plano criminal, já que no plano 

preventivo, os bancos haviam assumido posição em Fevereiro de 1991).         

     Há por outro lado que anotar que o branqueamento de dinheiro ou de capitais é um 

fenómeno de amplitude mundial, que surgiu pela primeira vez, a nível mundial, 

associado ao tráfico de estupefacientes transnacional, que tem determinado que 

organizações internacionais e supranacionais tenham desenvolvido e continuem a 

desenvolver variadíssimos esforços, com o objectivo de, em última análise, generalizar 

e tornar mais eficaz o combate a tal tipo de criminalidade organizada.  

        

     Passando em revista as normas internacionais.  

  

     As Convenções das Nações Unidas de 1961 e de 1971  

 

     Os primeiros diplomas internacionais que visaram o tráfico de estupefacientes, a 

saber, a Convenção Única sobre os Estupefacientes de 1961, concluída em Nova 

Iorque, em 31 de Março de 1961, entrada em vigor em 13 de Dezembro de 1964 

(aprovada, para ratificação, pelo Decreto - Lei n.º 435/70, de 12 de Setembro de 1970, 

publicado no Diário do Governo, I Série, n.º 212, de 12 de Setembro de 1970 e no BMJ n.º 200, 

págs. 348 a 401, e ratificada em 30 de Dezembro de 1971, tendo começado a vigorar 

relativamente a Portugal em 29 de Janeiro de 1972, conforme Aviso do Ministério dos Negócios 

Estrangeiros publicado no então Diário do Governo de 10 de Janeiro de 1973), emendada 

através do Protocolo de 25 de Março de 1972 (aprovado para adesão pelo Decreto n.º 

161/78, de 21de Dezembro, rectificado no Diário da República, 1.ª Série, n.º 28, de 2 de 

Fevereiro de 1979, tendo Portugal aderido ao mesmo em 20 de Abril de 1979, entrando em 

vigor em 20 de Maio de 1979) e a Convenção sobre as Substâncias Psicotrópicas de 

1971, como aquela das Nações Unidas, feita em Viena, em 21 de Fevereiro de 1971, 

entrada em vigor em 16 de Agosto de 1976 (aprovada para adesão pelo Decreto n.º 10/79, 

de 30 de Janeiro, rectificado no Diário da República, 1.ª série, n.º 64, de 17 de Março de 1979, 

tornando-se a adesão eficaz a partir de 24 de Abril de 1979, não tendo sido feitas quaisquer 

reservas por Portugal), nada previam a este nível, nenhuma delas fazendo a menor alusão 
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a branqueamento, mas apenas a perda do estupefaciente negociado e dos instrumenta 

sceleris. 

     A este propósito da perda dos produtos estupefacientes comercializados e dos 

equipamentos utilizados.   

     Apenas se previa na Convenção de 1961, no artigo 37.º, a apreensão e confisco, para 

além dos entorpecentes e substâncias, do equipamento empregado na prática ou 

tentativa de prática de qualquer dos delitos mencionados no artigo 36.º (disposições 

penais).  

     E volvidos quase dez anos, na Convenção de 1971, o n.º 3 do artigo 22.º estabelecia: 

“Qualquer substância psicotrópica, ou outra substância, e qualquer equipamento, 

utilizado ou destinado a ser utilizado na prática de qualquer dos delitos mencionados 

nos §§ 1 e 2, será sujeito a apreensão e confisco”. 

     Em uma e outra das aludidas Convenções surpreende-se referência a operações 

financeiras conexas com os delitos previstos, indicando-se como delitos puníveis a 

participação intencional, a confabulação ou conspiração destinada a consumação dos 

delitos previstos, respectivamente, nos referidos artigos 36.º e 22.º, tentativas de 

cometer tais delitos, bem como os actos preparatórios e as operações financeiras em 

conexão, relacionadas com os mesmos delitos.  

     De acordo com o inciso II da alínea a) do § 2 do artigo 36.º da Convenção de 1961: 

     “Serão considerados delitos puníveis, na forma estabelecida no § 1, a participação 

deliberada, a confabulação destinada à consumação de qualquer dos referidos crimes, 

bem como a tentativa de consumá-los, os actos preparatórios e as operações financeiras 

em conexão com os mesmos”  

     E de harmonia com o inciso II da alínea a) do § 2 do artigo 22.º da Convenção de 

1971: 

     “A participação intencional, a conspiração ou as tentativas de cometer tais delitos, 

bem como actos preparatórios e operações financeiras relacionadas com os delitos 

mencionados neste artigo serão puníveis em conformidade com o disposto no § I”.   

     As duas Convenções estavam centradas exclusivamente no tráfico de estupefacientes 

e suas consequências, como se colhe dos preâmbulos respectivos.  

     Assim, a Convenção de 1961, manifestava preocupação com “a saúde física e moral 

da humanidade” e a consciência do dever de prevenir e combater a toxicomania, “um 
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grave mal para o indivíduo e um perigo social e económico para a humanidade”, através 

de uma actuação conjunta e universal a exigir uma cooperação internacional orientada 

por princípios idênticos e objectivos comuns, definindo no artigo 35.º a acção contra o 

tráfico ilícito e no artigo 36.º definindo as disposições penais.      

     Por seu turno, a Convenção de 1971 anunciava, igualmente, a preocupação das 

Partes com “a saúde e o bem estar da humanidade”, observando com preocupação os 

problemas sociais e de saúde pública que re...tavam do abuso de certas substâncias 

psicotrópicas, cingindo-se o combate ao “abuso das substâncias e tráfico ilícito a que 

dão ensejo”, requerendo coordenação e acção universal, definindo no artigo 21.º a acção 

contra o tráfico ilícito e no artigo 22.º, as disposições penais.      

     

    Como dá conta Lourenço Martins, Branqueamento de capitais: Contra-medidas a 

nível internacional e nacional, Revista de Ciência Criminal Portuguesa, Ano 9, Fasc. 

3.º, Julho-Setembro 1999, pág. 461, o início da reacção das Nações Unidas contra a 

criminalidade do branqueamento pode localizar-se em 1975 com o 5.º Congresso das 

Nações Unidas para a prevenção do crime e o tratamento dos delinquentes, realizado em 

Genève, onde foi abordada a temática do crime como empresa lucrativa, seguindo-se em 

1980, o 6.º Congresso, em Caracas, versando o tema do abuso de poder económico 

pelas sociedades transnacionais; em 1985, teve lugar o 7.º Congresso, em Milão, sobre a 

escalada da criminalidade organizada; em 1988, a Convenção das Nações Unidas contra 

o tráfico de droga; em 1990 (27 de Agosto e 7 de Setembro), o 8.º Congresso, em 

Havana, sobre a internacionalização como factor a exigir novas medidas de cooperação 

internacional e prevenção do crime e o tratamento dos delinquentes (cfr. RPCC 1991, Fasc. 

1, págs. 151 a 161); em 1991, a Assembleia Geral recomenda a criação de uma comissão 

técnica para a prevenção do crime e para a justiça penal; em 1992, realizou-se a 

Conferência das Nações Unidas sobre a prioridade à criminalidade organizada e delitos 

económicos, incluindo o branqueamento; em 1994, a Conferência das Nações Unidas, 

em Itália, versando a utilização pelo crime organizado de métodos mais sofisticados 

com recurso às capacidades dos meios informáticos. 

 



S. R. 
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 

2938 
 

    Tentando combater o crime transnacional, as instâncias internacionais preocupadas 

com o problema da lavagem de dinheiro procuraram a regulamentação internacional em 

matéria de criminalidade transnacional de branqueamento de capitais.  

 

     Na elencagem que se segue privilegia-se a ordem cronológica de emissão dos 

instrumentos e não a de entrada em vigor em Portugal. (Por exemplo, a Convenção de 

Paris, de 17 de Dezembro de 1997, só foi aprovada em Março de 2000 e a Convenção 

de Palermo, de 15 de Novembro de 2000, apenas em Fevereiro de 2004 foi aprovada). 

 

     A primeira iniciativa da comunidade internacional, em termos de elaboração de 

instrumentos sobre a questão de lavagem de dinheiro, consistiu na Recomendação do 

Conselho da Europa, n.º R (80) 10, de 27 de Junho de 1980, relativa às disposições 

contra a transferência e a dissimulação de fundos com origem ilícita (Mesures contre le 

transfert et la mise à l´abri des capitaux d´origine criminelle), pondo em realce o “papel 

preventivo assaz eficaz” que o sistema bancário deveria assumir na luta contra o 

branqueamento de capitais, sendo a primeira chamada de atenção para a possível 

utilização dos bancos no processo de encobrimento de fundos obtidos ilicitamente, 

aconselhando a identificação de todos os clientes e sugerindo aos diversos Estados que 

ponderassem a eventual tipificação do branqueamento de capitais com origem criminosa 

como um novo ilícito penal. 

     O Parlamento Europeu através da Resolução de 9 de Outubro de 1986 demonstrou 

interesse na criação de medidas eficazes de combate à “lavagem” de dinheiro 

proveniente dos traficantes de droga e seus cúmplices, nomeadamente por meio do 

estabelecimento de uma directiva comunitária relativa a informações sobre transacções 

de divisas. (No preâmbulo da Directiva de 6 de Junho de 1991 são mencionadas as 

iniciativas do Parlamento Europeu). 

     Adoptada pelas autoridades de supervisão bancária representadas no Comité de 

Basileia (Comité para as Regulamentações Bancárias e as Práticas de Vigilância) - 

compreendendo representantes dos bancos centrais e das autoridades de supervisão dos 

países membros do Grupo dos Dez - a «Declaração de Princípios» de Basileia, de 12 

de Dezembro de 1988, prescreveu regras e práticas de controlo das operações 

bancárias, enfatizando-se a defesa da integridade dos bancos, visando «impedir a 
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utilização do sistema bancário no branqueamento de fundos de origem criminosa» e 

assinalando a obrigação de identificação dos respectivos clientes, o respeito pela 

regulamentação sobre operações financeiras e a recusa em cooperar em operações 

suspeitas de ligação com o branqueamento. 

     Esta Declaração e a Recomendação de 1980 constituem, conforme considerando da 

Directiva 91/308/CEE, um passo importante no sentido de impedir a utilização do 

sistema financeiro para efeitos de branqueamento de capitais.  

      

     O branqueamento de capitais e de outros bens provenientes de actividades 

criminosas, nomeadamente os derivados de tráfico de estupefacientes, substâncias 

psicotrópicas e precursores, passou a ser objecto de combate específico a partir da 

Convenção das Nações Unidas contra o Tráfico Ilícito de Estupefacientes e 

Substâncias Psicotrópicas de 1988 (Convenção de Viena), adoptada em Viena na 6.ª 

Sessão Plenária da Conferência das Nações Unidas, em 20 de Dezembro de 1988, 

assinada por Portugal, em Nova Iorque, em 13 de Dezembro de 1989 (aprovada para 

ratificação pela Resolução da Assembleia da República n.º 29/91, de 20 de Junho de 1991 e 

ratificada pelo Decreto do Presidente da República n.º 45/91, publicados no Diário da 

República, I Série -A, n.º 205, de 6 de Setembro de 1991. O Aviso n.º 23/92, publicado no DR, 

Série I-A, de 25 de Março de 1992, refere-se ao depósito do instrumento de ratificação. Está em 

vigor desde 5 de Novembro de 1990). 

     Os trabalhos de confecção foram iniciados nas Nações Unidas através da Resolução 

da Assembleia Geral n.º 39/141, de 14 de Dezembro de 1984.  

     A fonte principal é constituída pelos trabalhos da President´s Comission on 

Organized Crime, criada nos Estados Unidos da América do Norte, cujo relatório de 

Outubro de 1984 se deve considerar como o documento gerador da estratégia de 

criminalização do branqueamento de capitais e pela legislação dos EUA de 1986 sobre 

branqueamento de capitais Money Laundering Control Act que consta do Title 18, 

United States Code, §§ 1956-1957, daí afirmar-se ser o crime uma criação americana 

(cfr. Jorge Fernandes Godinho, Do Crime de «Branqueamento» de capitais …, 2001, 

pág. 53). 

    Esta Convenção impôs aos signatários a proibição do branqueamento dos proventos 

do tráfico de drogas, tendo sido a primeira vez que tal matéria foi incluída num tratado 
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internacional, procedendo à tipificação penal do comportamento de conversão e 

transferência de bens, em caso de origem naquele tráfico [artigo 3.º, n.º 1, alínea b)i) e ii) 

e c)i) e iv)], referindo-se à apreensão e perda de bens e outros produtos do crime e dos 

instrumentos utilizados com algum pormenor no artigo 5.º (afastando no n.º 3, a 

possibilidade de invocação do sigilo bancário em caso de ordem de apresentação ou 

apreensão de documentos bancários, financeiros ou comerciais) e a sujeição a 

extradição. 

    Esta mesma Convenção pode ser considerada como um dos instrumentos mais 

detalhados e de maior alcance no domínio do direito penal internacional, tendo-se 

operado a sua incorporação no direito interno com o Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de 

Janeiro, rectificado pela Declaração de rectificação n.º 20/93, Diário da República, I 

Série-A, n.º 43, de 20 de Fevereiro, que incluiu o texto integral corrigido, concretamente 

quanto ao branqueamento, então com o nomem de “conversão, transferência ou 

dissimulação de bens ou produtos” com a previsão do artigo 23.º, n.º 1, que descreve as 

condutas em três alíneas, correspondentes à alínea b)i) e ii) e alínea c)i), do n.º 1 daquele 

artigo 3.º, mais tarde reproduzidas no artigo 2.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 325/95, de 2 

de Dezembro.        

      

     No artigo 3.º prevê-se a criminalização de actividades de branqueamento de capitais 

associadas ao, ou derivadas do, tráfico de droga, sendo os actos integrantes deste 

elencados na alínea a).  

 

     Estabelece o Artigo 3.º, com a epígrafe «Infracções e sanções»: 

1 - As Partes adoptam as medidas necessárias para tipificar como infracções penais no 

respectivo direito interno, quando cometidas intencionalmente: 

a) (…) [Nas alíneas i), ii), iii, iv) e v) estão descritos os diversos actos de tráfico de 

estupefacientes e substâncias psicotrópicas, matéria a que em exclusivo se dirigia a Convenção] 

b): 

i) A conversão ou a transferência de bens, com o conhecimento de que os mesmos 

provêm de qualquer das infracções estabelecidas de acordo com a alínea a) do n.º 1 

deste artigo, ou da participação nessa ou nessas infracções, com o objectivo de ocultar 
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ou dissimular a origem ilícita desses bens ou de auxiliar a pessoa implicada na prática 

dessa ou dessas infracções a eximir-se às consequências jurídicas dos seus actos; 

ii) A ocultação ou a dissimulação da verdadeira natureza, origem, localização, 

disposição, movimentação, propriedade ou outros direitos respeitantes aos bens, com o 

conhecimento de que eles provêm de uma das infracções estabelecidas de acordo com a 

alínea a) do n.º 1 deste artigo ou de actos de participação nessa ou nessas infracções; 

c) Sob reserva dos princípios constitucionais e dos conceitos fundamentais dos 

respectivos sistemas jurídicos: 

 i) A aquisição, detenção ou uso de bens, com o conhecimento, no momento da sua 

recepção, de que provêm de qualquer das infracções estabelecidas de acordo com a 

alínea a) do n.º 1 deste artigo ou da participação nessa ou nessas infracções;  

(…) 

iii) O incitamento ou a indução de outrem em público, por qualquer meio, a cometer 

qualquer das infracções estabelecidas de acordo com o presente artigo ou a utilizar 

ilicitamente estupefacientes ou substâncias psicotrópicas; 

iv) A participação na prática de uma das infracções estabelecidas de acordo com o 

presente artigo ou a associação ou conspiração, a tentativa e a prestação de auxílio, a 

facilitação ou o aconselhamento relativamente à prática dessas infracções. 

     A obrigação de criminalização foi feita de modo diferenciado: na alínea b) foram 

preservados os aspectos mais importantes, aí se descrevendo as condutas que deviam ser 

incriminadas sem mais, sem ressalva dos “princípios constitucionais e conceitos 

fundamentais” do sistema jurídico das Partes; na alínea c), com a referida ressalva, ficou 

a aquisição, posse, uso de bens de origem ilícita e as formas de comparticipação.       

    Segundo o n.º 3 do artigo 3.º “O conhecimento, a intenção ou o propósito requeridos 

como elementos constitutivos de qualquer das infracções previstas no n.º 1 do presente 

artigo podem ser deduzidos das circunstâncias factuais objectivas”. 

    

     Em Julho de 1989, na Cimeira dos Sete Países Mais Desenvolvidos – G7 – o 

denominado Grupo dos Sete - realizada em Paris, foi criado o Grupo de Acção 

Financeira (GAFI) – Groupe d`Action Financière sur le Blanchiment de Capitaux – ou 

FATF – Finantial Action Task Force on Money Laundering – sendo este organismo - 

organização de peritos que funciona no âmbito da OCDE e que pretende ser um ponto 
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de convergência de múltiplas informações provenientes dos países que nele se fazem 

representar, funcionando como um grupo de pressão e de troca de experiências  - 

incumbido de reflectir sobre os meios de luta contra a reciclagem de capitais 

provenientes do tráfico de droga, tendo ainda como objectivos a implementação de 

contra-medidas nas instituições financeiras, bem como o reforço da cooperação 

judiciária internacional. 

     Em Abril de 1990, o GAFI adoptou um conjunto de Quarenta Recomendações a 

considerar no combate ao branqueamento, a que Portugal aderiu em Março de 1991 (e 

que constitui, segundo António de Campos, um dos documentos mais elaborados sobre 

a reciclagem de capitais, ou nas palavras de Gil Galvão, o quadro de referência básico 

da luta contra o branqueamento de capitais, ou de acordo ainda com o considerando 7 

do preâmbulo da Directiva 2001/97/CE, de 4 de Dezembro de 2001, o principal 

organismo internacional de combate ao branqueamento de capitais), as quais foram tidas 

em conta de forma especial nos considerandos da Directiva n.º 91/308/CEE, do 

Conselho, de 10 de Junho, e que estiveram na base do Decreto-Lei n.º 325/95, de 2 de 

Dezembro. 

     Estas recomendações de acção foram definidas como sendo de aplicação universal, e 

cobrindo as áreas do sistema de justiça criminal, direito penal e sua aplicação, do 

sistema financeiro e respectiva regulamentação e cooperação internacional. 

     No que ora nos importa, releva a área vertida nas recomendações 4 a 8, respeitantes 

ao aperfeiçoamento dos sistemas jurídicos nacionais de luta contra a reciclagem de 

capitais, contemplando adaptação do direito penal de cada Estado, de forma a que as 

respectivas definições do crime de branqueamento sejam o mais semelhantes possível, 

assim potenciando um funcionamento eficaz da cooperação judiciária internacional. 

     Segundo nota interpretativa posterior da 4.ª recomendação o GAFI sugeriu que os 

países membros deveriam considerar a possibilidade de criminalizar o branqueamento 

de capitais, quando na sua origem estejam infracções graves de que provenha um 

montante importante de produtos e/ou proveitos.    

     As recomendações foram revistas em 1996 (conforme considerando 7 do preâmbulo da 

Directiva 2001/97/CE, de 4 de Dezembro de 2001, esta revisão foi tomada em consideração na 

respectiva elaboração) e em Junho de 2003. 
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     Manifestando as mesmas preocupações, o Conselho da Europa, na senda da 

Recomendação de 1980, promoveu a elaboração da Convenção Relativa ao 

Branqueamento, Detecção, Apreensão e Perda dos Produtos do Crime (Convenção 

de Estrasburgo/Convenção de 1990/Convenção n.º 141 do Conselho da Europa, 

Council of Europe Treaty Series, STE n.º 141), aberta à assinatura, em Estrasburgo, 

em 8 de Novembro de 1990, data em que foi assinada por Portugal (aprovada para 

ratificação pela Resolução da Assembleia da República n.º 70/97, de 9 de Outubro de 1997 e 

ratificada pelo Decreto do Presidente da República n.º 73/97, assinado em 27 de Novembro de 

1997, publicados no Diário da República, I - A Série, n.º 287/97, de 13 de Dezembro de 1997), 

ultrapassando o âmbito das questões ligadas ao tráfico da droga e incitando os Estados 

membros a alargar o combate ao branqueamento de capitais provenientes não apenas do 

tráfico de droga e precursores, mas também a outras formas de criminalidade, tais como 

o tráfico de armas, o terrorismo, o tráfico de crianças e de mulheres jovens, e outras 

infracções graves de que se obtenham proventos importantes, como extorsão, rapto, 

corrupção, etc., sendo o branqueamento de capitais (de novo) tipificado de forma muito 

semelhante à da Convenção de Viena.  

     No artigo 6.º, n.º 1, que enumera as «Infracções de branqueamento», as alíneas a), b), 

c) e d) – estas duas últimas igualmente sob reserva dos princípios constitucionais e dos 

conceitos fundamentais do sistema jurídico de cada uma das Partes - são equivalentes às 

alíneas b) i) e ii) e c) i) e iv, do n.º 1 do artigo 3.º da Convenção de 1988. 

     Segundo a alínea b) do n.º 2 do artigo 6.º “Pode ser previsto que as infracções 

enumeradas no presente número não se aplicam aos autores da infracção principal”, e na 

alínea c), insere-se norma equivalente ao n.º 3 do referido artigo 3.º “O conhecimento, a 

intenção ou a motivação necessários enquanto elemento de uma das infracções 

enumeradas no presente número pode ser deduzido de circunstâncias factuais 

objectivas”. 

    

     No plano comunitário, a Directiva n.º 91/308/CEE, de 10 de Junho de 1991, 

aprovada pelo Conselho das Comunidades Europeias (JO L 166, de 28 de Junho de 1991), 

baseando-se na Convenção de Viena de 1988 e na Convenção do Conselho da Europa 

de 1990 e procurando regulamentar o recomendado pelo GAFI nas Quarenta 

Recomendações, teve em vista a “prevenção da utilização do sistema financeiro para 
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efeitos de branqueamento de capitais”, prosseguindo a tendência de expansão dos 

controlos, dando uma definição de branqueamento de capitais no artigo 1.º, 3.º 

travessão, cuja formulação é em tudo semelhante à da Convenção de Viena, salvo 

pequenos pormenores de redacção, reproduzindo artigo 3.º, n.º 1, alínea b) i) e ii) e 

alínea c) i) e iv) – no preâmbulo lê-se que “para efeitos da presente directiva, a definição 

de branqueamento de capitais é extraída da contida na Convenção de Viena” – e de 

igual modo reproduz o artigo 6.º, n.º 1, alíneas a), b), c) e d) da Convenção do Conselho 

da Europa de 1990, e de seguida, após a definição das operações integrativas de 

branqueamento contém segmento semelhante ao constante do n.º 3 do artigo 3.º da 

Convenção de 1988 e da alínea c) do n.º 2 do artigo 6.º da Convenção de 1990, do 

seguinte teor: 

     “O conhecimento, a intenção ou a motivação, que devem ser um elemento das 

actividades acima referidas, podem ser apurados com base em circunstâncias de facto 

objectivas”.  

     (Sobre este específico ponto, com formulação quase idêntica à que consagra o artigo 

3.º, n.º 3, da Convenção de Viena, pronuncia-se contra a presunção de culpa, Faria 

Costa “O Branqueamento de capitais”, in Boletim da Faculdade de Direito 

Universidade de Coimbra, 1992, págs. 82/5). 

     A seguir a este segmento ressalva-se que “Existe branqueamento de capitais mesmo 

que as actividades que estão na origem dos bens a branquear se localizem no território 

de outro Estado-membro ou de um país terceiro”, norma coincidente com a da alínea a) 

do n.º 2 do artigo 6.º da Convenção de 1990. 

     Por outro lado, procedeu-se ao alargamento do branqueamento com origem noutras 

actividades criminosas.  

     E assim no artigo 1.º, 5.º travessão, entende-se por «Actividade criminosa»: qualquer 

das infracções definidas no n.º 1, alínea a), do artigo 3.º da Convenção de Viena, bem 

como qualquer outra actividade definida como tal para efeitos da presente directiva por 

cada Estado-membro.  

  

     Na base desta Directiva esteve a Proposta de directiva relativa à prevenção da 

utilização do sistema financeiro para fins de reciclagem do produto de actividades 

ilegais, apresentada pela Comissão em 23 de Março de 1990, publicada no Jornal 90/C 
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106, de 28 de Abril de 1990, transcrita em anexo ao artigo “Luta contra a «Lavagem do 

dinheiro» Participação do sistema financeiro nessa luta”, de António de Campos, 

publicado na Revista da Banca, n.º 15, Julho-Setembro de 1990, III/Temas 

comunitários, págs. 127 a 165. 

 

     A Directiva 91/308/CEE foi transposta para o direito nacional pelo Decreto-Lei n.º 

313/93, de 15 de Setembro.  

     (Esta Directiva, que tal como a designação indica, visou essencialmente a protecção do 

sistema financeiro da Comunidade, veio a ser alterada dez anos depois, pela Directiva 

2001/97/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de Dezembro de 2001, infra 

referenciada).    

 

     Em 24 de Janeiro de 1991 o Parlamento Europeu decidiu criar uma Comissão de 

Inquérito sobre a proliferação, nos países da Comunidade Europeia (então com 12 

Estados-membros), do crime organizado ligado ao tráfico de droga, de que re...tou o 

Relatório de 2 de Dezembro de 1991, contendo 59 recomendações, sobre o qual 

incidiu a Resolução do Parlamento Europeu (publicado na revista Sub Judice, Drogas - 

Poder e Ilusão, n.º 3, 1992, Maio-Agosto, Droga e crime organizado, págs. 95 a 104). 

     No preâmbulo, após referência ao escândalo do BCCI - Banco de Crédito e 

Comércio Internacional (sobre o caso pode ver-se Lourenço Martins, Branqueamento 

de capitais: Contra medidas, RPCC, Ano 9, Fasc. 3.º, Julho-Setembro 1999, págs. 

459/460; Sub Judice, Drogas - Poder e Ilusão, n.º 3, 1992, Maio-Agosto, Droga e crime 

organizado, pág. 83, e de forma muito mais detalhada, Jean Ziegler em Os senhores do 

crime - as máfias contra a democracia, Terramar, 1999, págs. 23, 40, 41 e 159 a 181) 

podia ler-se: “As forças policiais, aduaneiras e o sistema judiciário, devem concentrar as 

suas actividades essencialmente na repressão do tráfico e do crime de «branqueamento», 

garantindo simultaneamente o respeito dos direitos e das liberdades fundamentais do ser 

humano”. 

     Relevam neste particular as recomendações 46 a 58, respeitantes a “Infiltração de 

sectores económicos, utilização dos lucros da droga e branqueamento de dinheiro”. 

     A Comunidade e os seus Estados-membros deveriam atribuir prioridade ao 

acompanhamento da aplicação da Directiva 91/308/CEE, quando entrasse em vigor em 



S. R. 
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 

2946 
 

1-01-1993, uma mais firme resposta na luta contra a reciclagem, a necessidade de 

ratificação da Convenção n.º 141, de 1990, do Conselho da Europa e a incorporação das 

sua principais disposições na legislação comunitária, imposição de sanções às 

autoridades e instituições financeiras dos países onde se encontram paraísos fiscais; 

limites ao sigilo bancário; introdução de um registo para outros organismos susceptíveis 

de procederem a branqueamento, como indústria do turismo, da construção e 

imobiliária, sector hoteleiro e dos transportes, mercado de arte, títulos de tesouro. 

     Curiosa é a recomendação 58 onde constava: “Os países que desejem aderir à 

Comunidade Europeia deveriam dar cumprimento à directiva comunitária relativa ao 

branqueamento de capitais e a outras medidas antes do seu pedido de adesão ser tomado 

em consideração”. 

     

     Na sequência do escândalo e falência do BCCI (Banco de Crédito e Comércio 

Internacional), surge a Directiva n.º 95/26/CE, do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 29 de Junho de 1995, relativa ao esforço de supervisão prudencial, 

geralmente conhecida por «Directiva Post - BCCI».  

     [Esta Directiva foi transposta para a ordem jurídica interna pelo Decreto-Lei n.º 

232/96, de 5 de Dezembro (Diário da República, I Série -A, n.º 281), o qual alterou o 

Decreto-Lei n.º 298/92, de 31 de Dezembro, publicado no Diário da República, I-A Série, 

de 31 de Dezembro de 1992, n.º 301, (6.º Suplemento), que aprovou o Regime Geral das 

Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras (RGICSF)].   

 

     Seguiu-se a Convenção Relativa à Protecção dos Interesses Financeiros das 

Comunidades Europeias, estabelecida com base no artigo K.3 do Título VI do Tratado 

da União Europeia, assinada em Bruxelas em 26 de Julho de 1995 e publicada no JO n.º 

C 316, de 27-11-1995 (aprovada em 28 de Setembro de 2000 pela Resolução da Assembleia 

da República n.º 86/2000, ratificada pelo Decreto do Presidente da República n.º 82/00, 

assinado em 30 de Novembro de 2000 e referendado em 5 de Dezembro de 2000, e publicado in 

Diário da República, Série I-A, n.º 288, de 15 de Dezembro de 2000). 

     Como veremos infra, o crime de fraude grave, definido no n.º 1 do artigo 1.º e artigo 

2.º, foi incluído na definição da actividade criminosa, constante do artigo 1.º E da 
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Directiva 2001/97/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 4 de Dezembro de 

2001. 

     A citada Resolução e Decreto do Presidente da República, publicados em 15 de 

Dezembro de 2000, aprovaram e ratificaram ainda os actos do Conselho da União 

Europeia, a saber: o Protocolo de 27 de Setembro de 1996 (JO n.º C 313, de 23 de 

Outubro de 1996), entrado em vigor em 17 de Outubro de 2002, definindo as infracções 

de corrupção e estabelecendo as respectivas sanções harmonizadas (cfr. Decisão-Quadro 

2003/568/JAI do Conselho, de 22 de Julho); o Protocolo de 29 de Novembro de 1996 (JO 

n.º C 151, de 20 de Maio de 1997), relativos à mesma matéria e conexas - sendo o 

primeiro, Relativo à Interpretação a Título Prejudicial pelo Tribunal de Justiça das 

Comunidades Europeias da Convenção Relativa à Protecção dos Interesses Financeiros 

das Comunidades Europeias, e um outro, que na lógica do burgo, seria o segundo, 

estabelecido com base no artigo K.3 do Tratado da União Europeia, da Convenção 

Relativa à Protecção dos Interesses Financeiros da Comunidade - bem como o Segundo 

Protocolo (assim na lógica europeia depois de dois anteriores) a seguir mencionado - 

artigo 4.º da Resolução, incluindo a declaração.  

     Segundo Protocolo estabelecido com base no artigo K.3 do Título VI do Tratado da 

União Europeia, Relativo à Protecção dos Interesses Financeiros das Comunidades 

Europeias, assinado em Bruxelas em 19 de Junho de 1997 (JO C 221 de 19 de Julho de 

1997), demonstrando nos considerandos (pág. 7318 do Diário da República referido) a 

consciência de que os interesses financeiros das Comunidades Europeias podem ser 

lesados ou ameaçados por actos cometidos por conta de pessoas colectivas e por actos 

que envolvam o branqueamento de capitais, afirmando a necessidade de adaptação das 

legislações no sentido da punição do branqueamento dos produtos da fraude e corrupção 

lesivos dos interesses comunitários e estabelecendo no artigo 2.º “Cada Estado membro 

deve tomar as medidas necessárias para que o branqueamento de capitais constitua 

infracção penal”.   

 

    Entretanto, é adoptada a Convenção da OCDE sobre a Luta contra a Corrupção 

de Agentes Públicos Estrangeiros nas Transacções Comerciais Internacionais, 

aprovada na conferência negocial de 21 de Novembro de 1997 e adoptada em Paris em 

17 de Dezembro de 1997, na Conferência Ministerial da OCDE - Organização de 
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Cooperação e de Desenvolvimento Económico (aprovada pela Resolução da Assembleia da 

República n.º 32/2000, em 2-12-1999 (sic) e ratificada por Decreto do Presidente da República 

n.º 19/2000, assinado em 10 de Março de 2000 e referendado em 22 seguinte, e publicadas no 

Diário da República, I Série-A, n.º 77, de 31 de Março de 2000). 

     Estabelece o artigo 7.º, com a epígrafe «Branqueamento de capitais»: “Cada uma das 

Partes, tendo posto em prática um sistema em que a corrupção dos seus agentes públicos 

seja uma infracção punida para os fins da aplicação da sua legislação relativa ao 

branqueamento de capitais, tomará a mesma medida em caso de corrupção de um agente 

público estrangeiro, seja qual for o lugar em que a corrupção se tenha produzido”. 

     [Esta Convenção foi transposta para o direito interno pela Lei n.º 13/2001, de 4 de 

Junho (Diário da República, I Série-A, n.º 129, de 4 de Junho de 2001), aditando ao Decreto-

Lei 28/84, de 20 de Janeiro, um artigo 48.º-A (Corrupção activa com prejuízo do 

comércio internacional). Este artigo e aquela Lei foram revogados pelo artigo 11.º da 

Lei n.º 20/2008, de 21 de Abril.]. 

 

     Decorridos sete anos sobre o escândalo do BCCI, traduzido em Tampa, “Bem vindo 

a Tampa, você está preso”, preparava-se Portugal para acolher a Expo 1998.    

       

     Em Junho de 1998, na 20.ª Sessão Especial da Assembleia Geral das Nações Unidas 

foi aprovado um documento “Luta contra o branqueamento de capitais”, nos termos 

do qual era necessário assegurar a plena aplicação do princípio «conheça o seu cliente», 

responsabilizando os agentes económicos e financeiros pela identificação e verificação 

dos requisitos relevantes dos respectivos clientes, bem como pela notificação 

obrigatória às autoridades de informações sobre os movimentos financeiros suspeitos. 

     Aí se reconhecia que “só através da cooperação internacional e através do 

estabelecimento de redes de informação bilaterais e multilaterais, tais como o Grupo 

Egmont, que permitirão aos estados o intercâmbio de informação entre as autoridades 

competentes, será possível combater eficazmente o problema do branqueamento de 

capitais”.     

       

     Em 3 de Dezembro de 1998, o Conselho da União Europeia adoptou com base no 

artigo K.3 do Título VI do Tratado da União Europeia – o chamado «terceiro pilar» da 
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União Europeia – a Acção Comum 98/699/JAI (JO L 333, de 9 de Dezembro de 1998), 

relativa ao branqueamento de capitais, identificação, detecção, congelamento, apreensão 

e perda dos instrumentos e produtos do crime. 

     No artigo 1.º determinava não ser admissível que se fizessem ou mantivessem 

reservas ao artigo 6.º da Convenção de 1990 “na medida em que estejam em causa 

infracções graves. Essas infracções deverão incluir sempre as infracções que sejam 

puníveis com uma pena privativa de liberdade ou com uma medida de segurança com 

uma duração máxima superior a um ano ou, no que respeita aos Estados cujo sistema 

jurídico prevê sanções com um limiar mínimo às infracções, as infracções puníveis com 

uma pena privativa de liberdade ou uma medida de segurança com uma duração mínima 

superior a seis meses”.      

     Pela primeira vez, aponta-se, de modo obrigatório, para a criminalização do 

branqueamento de capitais com âmbito genérico, referido a todas as “infracções 

graves”, como tal definidas com apelo à pena aplicável. 

 

     Acção Comum 98/742/JAI, de 22 de Dezembro de 1998, adoptada pelo Conselho 

com base no artigo K.3 do TUE, relativa à corrupção no sector privado, tendo em conta 

o protocolo à Convenção relativa à Protecção dos Interesses Financeiros das 

Comunidades Europeias, de 27 de Setembro de 1996, do segundo protocolo à mesma 

Convenção de 19 de Junho de 1997 e a Convenção relativa à Luta contra a Corrupção 

de Funcionários das Comunidades ou dos Estados-membros da União Europeia, 

adoptada pelo Conselho em 26 de Maio de 1997, definindo a corrupção passiva - artigo 

2.º - e activa - artigo 3.º - no sector privado.   

     [Por força desta Acção e da Convenção de 30 de Abril de 1999, no direito interno a 

Lei n.º 108/2001, de 28 de Novembro, aditou os artigos 41.º- B e 41.º- C ao Decreto-Lei 

28/84, de 20 de Janeiro, entretanto revogados pelo artigo 11.º da Lei n.º 20/2008, de 21 

de Abril]. 

     [Esta Acção Comum veio a ser revogada pelo artigo 8.º da Decisão-Quadro 

2003/568/JAI do Conselho, de 22 de Julho de 2003]. 

 

     Seguiu-se a Convenção Penal sobre a Corrupção, do Conselho da Europa, feita 

em Estrasburgo em 27 de Janeiro de 1999, e assinada a 30 de Abril de 1999 (aprovada 
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para ratificação pela Resolução da Assembleia da República n.º 68/2001, de 20 de Setembro de 

2001, e ratificada pelo Decreto do Presidente da República n.º 56/2001, assinado em 16 de 

Outubro de 2001 e referendado no dia seguinte, publicados no Diário da República, I – A Série, 

n.º 249, de 26 de Outubro de 2001), estabelecendo o artigo 13.º sobre “Branqueamento dos 

produtos re...tantes de infracções de corrupção”, com apelo aos Estados para classificar 

como infracção penal os actos mencionados no artigo 6.º, n.ºs 1 e 2 da Convenção do 

Conselho da Europa de 1990, n.º 141, sempre que a infracção principal consistir em 

qualquer uma das infracções penais estabelecidas nos artigos 2.º a 12.º da Convenção.   

     As partes comprometeram-se a adoptar as medidas legislativas e outras necessárias à 

tipificação criminal da corrupção activa e passiva no sector privado.  

     [Como já referido, por força da ratificação desta Convenção e da Acção Comum 

98/742/JAI, de 22 de Dezembro de 1998, veio a surgir a Lei n.º 108/2001, de 28 de 

Novembro, alterando o referido Decreto-Lei n.º 28/84, de 20 de Janeiro, introduzindo 

no regime das infracções anti-económicas a previsão de corrupção no sector privado – 

artigos 41.º - B (passiva) e 41.º - C (activa), entretanto revogados pelo artigo 11.º da Lei 

n.º 20/2008, de 21 de Abril]. 

 

     Entretanto, o Conselho Europeu reunido em Tampere, Finlândia, em 15 e 16 de 

Outubro de 1999, no ponto 51 das “Conclusões da Presidência do Conselho Europeu 

de Tampere” salientava que “o branqueamento de capitais é o cerne da criminalidade 

organizada, pelo que deverá ser erradicado onde quer que ocorra e que o Conselho 

Europeu estava decidido a garantir que fossem tomadas medidas concretas para 

detectar, congelar, apreender e declarar perdidos os produtos do crime” e no ponto 55 

das mesmas conclusões apelava à aproximação do direito penal e dos procedimentos 

relativos à luta contra o branqueamento de capitais (designadamente detecção, 

congelamento e perda de fundos). 

     O Conselho Europeu de Tampere constituiu um marco histórico no desenvolvimento 

do espaço de liberdade, segurança e justiça, e as suas conclusões que aspiram a ser um 

primeiro programa político-criminal da UE, dedicam um apartado autónomo ao 

branqueamento – X. Acção específica contra o branqueamento de capitais.  
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     Convenção contra a criminalidade organizada transnacional, aprovada pela 

Resolução da Assembleia Geral da ONU n.º A/RES/55/25, de 15 de Novembro de 2000, 

e aberta à assinatura na Conferência de Palermo de 12 a 15 de Dezembro de 2000 

(aprovada para ratificação pela Resolução da Assembleia da República n.º 32/2004, de 12 de 

Fevereiro de 2004 e ratificada pelo Decreto do Presidente da República n.º 19/2004, assinado e 

referendado em 17 de Março de 2004, publicados no Diário da República, I Série, n.º 79, de 2 

de Abril de 2004), tendo como objectivo, conforme artigo 1.º, promover a cooperação 

para prevenir e combater mais eficazmente a criminalidade organizada transnacional. 

     No artigo 2.º presentes definições como a da alínea a) “Grupo criminoso 

organizado”, como grupo estruturado de três ou mais pessoas (…), alínea b), quanto a 

“Crime grave”, alínea d), definindo “Bens”, alínea e), a definir “Produto do crime” e 

alínea h), definindo “Infracção principal”, como “qualquer infracção de que derive um 

produto que possa passar a constituir o objecto de uma infracção definida no artigo 6.º 

da presente Convenção”.     

     No elenco das infracções visadas, no artigo 5.º prevê-se a “Criminalização da 

participação num grupo criminoso organizado”, no artigo 6.º está prevista a 

“Criminalização do branqueamento do produto do crime” e no artigo 7.º prevêem-se 

“Medidas para combater o branqueamento de capitais”. No artigo 8.º prevê-se a 

“Criminalização da corrupção” e no artigo 9.º “Medidas contra a corrupção”. 

     No artigo 6.º a descrição das condutas integrantes de branqueamento está feita em 

termos praticamente coincidentes com o constante do artigo 3.º, n.º 1, b) i e ii e c) i e iv, 

da Convenção de Viena, do artigo 6.º, n.º 1, alíneas a), b), c) e d), da Convenção do 

Conselho da Europa de 1990 e do artigo 1.º, 3.º travessão da Directiva 91/308/CEE. 

      Sobre a possibilidade de auto-branqueamento, a alínea e) do n.º 2 estabelece que: 

“Se assim o exigirem os princípios fundamentais do direito interno de um Estado Parte, 

poderá estabelecer-se que as infracções enunciadas no n.º 1 do presente artigo não sejam 

aplicáveis às pessoas que tenham cometido a infracção principal”.  

     A alínea f) do n.º 2 do mesmo artigo 6.º reproduz norma equivalente ao n.º 3 do 

artigo 3.º da Convenção de Viena, à alínea c) do n.º 2 do artigo 6.º da Convenção do 

Conselho da Europa de 1990, e artigo 1.º, 3.º travessão da Directiva 91/308/CEE, 

estabelecendo:    
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     “O conhecimento, a intenção ou a motivação, enquanto elementos constitutivos de 

uma infracção enunciada no n.º 1 do presente artigo, poderão inferir-se de 

circunstâncias factuais objectivas”. 

     Estabelece o artigo 12.º, relativo à “Perda e apreensão”, no n.º 7 - Os Estados Partes 

poderão considerar a possibilidade de exigir que o autor de uma infracção demonstre a 

proveniência lícita do presumido produto do crime ou de outros bens que possam ser 

objecto de perda, na medida em que esta exigência esteja em conformidade com os 

princípios do seu direito interno e com a natureza do processo ou outros procedimentos  

judiciais.  

      Sobre esta Convenção pode ver-se o Guia Legislativo para a Aplicação da 

Convenção das Nações Unidas contra a Criminalidade Organizada Transnacional, 

editada pelo Gabinete para as Relações Internacionais Europeias e de Cooperação do 

Ministério da Justiça primeira edição, Novembro de 2003. 

 

     O instrumento anteriormente citado - Acção Comum 98/699/JAI - foi alterado pela 

Decisão - Quadro 2001/500/JAI, de 26 de Junho de 2001 (JO L 182, de 5 de Julho de 

2001), relativa ao branqueamento de capitais, identificação, detecção, congelamento, 

apreensão e perda dos instrumentos e produtos do crime, tendo em conta as conclusões 

do Conselho Europeu de Tampere, de 15 e 16 de Outubro de 1999 e as conclusões do 

mesmo Conselho de Viena de 11 e 12 de Dezembro de 1998, pugnando pela tomada de 

medidas necessárias pelos Estados-Membros para que não sejam formuladas ou 

mantidas quaisquer reservas aos artigos 2.º e 6.º da Convenção de 1990, renovando, 

com ligeiras alterações, no artigo 1.º alínea b) a definição de “infracções graves”, que 

constava do artigo 1.º (ora revogado, bem como o artigo 3.º, n.º 1 do 5.º e n.º 2 do 8.º) 

da Acção Comum. 

     No que respeita a “Sanções” o artigo 2.º estabelece a necessidade de os Estados-

Membros adoptarem as medidas necessárias para que as infracções referidas no n.º 1, 

alíneas a) e b), do artigo 6.º da Convenção de 1990, re...tantes da alínea b) do 

precedente artigo 1.º (ou seja, o branqueamento de capitais), sejam passíveis de penas 

privativas da liberdade de uma duração máxima igual ou superior a quatro anos.  

     Esta Decisão foi comentada por Pedro Caeiro, A Decisão-Quadro do Conselho, de 

26 de Junho de 2001 e a relação entre a punição do branqueamento e o facto 
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precedente: necessidade e oportunidade de uma reforma legislativa, no Liber 

Discipulorum para Jorge Figueiredo Dias, Coimbra Editora, 2003, págs. 1067 a 1132, e 

republicado em Direito Penal Económico e Europeu, Textos Doutrinários, Coimbra 

Editora, 2009, III volume, págs. 377 a 431.   

  

      O ataque às Torres Gêmeas de Nova Iorque, em 11 de Setembro de 2001, veio a 

demandar a aceleração da finalização da Directiva 2001/97/CE, do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 4 de Dezembro de 2001 (publicada no Jornal Oficial das 

Comunidades Europeias L 344, de 28 de Dezembro de 2001), a qual como se referiu 

acima, veio alterar dez anos depois, a supra referida Directiva n.º 91/308/CEE, do 

Conselho das Comunidades Europeias, de 10 de Junho de 1991 (JO L 166, de 28 de Junho 

de 1991), modificando algumas definições, como as de “Branqueamento de capitais” e 

“Actividade criminosa” (artigo 1.º C e E).  

     Passa-se a transcrever a definição de Branqueamento de Capitais presente na 

directiva, na medida em que foi adoptada pela Lei n.º 11/2004, que introduziu o artigo 

368.º - A do Código Penal. 

     «Artigo 1.º  

     Para efeitos da presente Directiva, entende-se por:  

     C. “Branqueamento de capitais”, os seguintes actos, cometidos intencionalmente: 

- conversão ou transferência de bens, com conhecimento, por parte de quem as efectua, 

de que esses bens provêm de uma actividade criminosa ou da participação numa 

actividade dessa natureza, com o fim de encobrir ou dissimular a origem ilícita dos 

mesmos ou de auxiliar quaisquer pessoas implicadas nessa actividade a furtar-se às 

consequências jurídicas dos seus actos, 

- dissimulação ou encobrimento da verdadeira natureza, origem, localização, utilização, 

circulação ou propriedade de determinados bens ou de direitos relativos a esses bens, 

com conhecimento pelo autor de que tais bens provêm de uma actividade criminosa ou 

da participação numa actividade dessa natureza, 

 - aquisição, detenção ou utilização de bens, com conhecimento, aquando da sua 

recepção, de que provêm de uma actividade criminosa ou da participação numa 

actividade dessa natureza, 
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- a participação num dos factos referidos nos travessões anteriores, a associação para 

praticar o referido acto, as tentativas de o perpetrar, o facto de ajudar, incitar ou 

aconselhar alguém a praticá-lo ou o facto de facilitar a sua execução. 

     O conhecimento, a intenção ou a motivação, que devem ser um elemento das 

actividades acima referidas, podem ser apuradas com base em circunstâncias factuais 

objectivas.   

     Existe branqueamento de capitais independentemente de as actividades que estão na 

origem dos bens a branquear se localizarem no território de outro Estado-Membro ou de 

um país terceiro. 

     A definição de «actividade criminosa» foi alargada, tendo em conta uma tendência 

verificada nos últimos anos no sentido de uma definição muito mais lata de 

branqueamento de capitais com base numa gama mais vasta de infracções principais ou 

de base, assinalada pelo GAFI na revisão de 1996 das 40 recomendações, como refere o 

considerando 7 da nova Directiva. 

     E assim passou a constar:       

     «E. “Actividade Criminosa”, qualquer tipo de envolvimento criminal na prática de 

um crime grave. 

     Constituem crimes graves, pelo menos, os seguintes: 

- qualquer das infracções definidas na alínea a) do n.º 1 do artigo 3.º da Convenção de 

Viena (tráfico de droga), 

- as actividades de organizações criminosas tal como definidas no artigo 1.º da Acção 

Comum 98/733/JAI, 

- a fraude, pelo menos a fraude grave, tal como definida no n.º 1 do artigo 1.º e no artigo 

2.º da Convenção sobre a Protecção dos Interesses Financeiros das Comunidades 

Europeias,  

- a corrupção,  

- qualquer infracção que possa gerar proveitos substanciais e que seja punível com uma 

pesada pena de prisão, nos termos do direito penal do Estado-Membro». 

     Neste travessão E impôs-se que até 15 de Dezembro de 2004 os Estados-Membros 

alterassem a definição de crime subjacente a fim de a alinhar pela definição de crime 

grave que consta da Acção Comum 98/699/JAI (olvidando ter sido entretanto alterada pela 

Decisão-Quadro 2001/500/JAI, de 26 de Junho de 2001, publicada em 5 de Julho de 2001 e 
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revogado pelo artigo 5.º o preceito – artigo 1.º, b) – onde se continha a definição de infracção 

grave), convidando a Comissão a apresentar antes daquela data uma proposta de 

directiva que alterasse, a esse respeito, a presente, podendo os Estados-Membros 

designar qualquer outra infracção como actividade criminosa para efeitos da presente 

directiva.    

     No que toca a definição de «Bens» a redacção da anterior directiva ficou intocada 

passando a constar do artigo 1.º  

     D. “Bens”, activos de qualquer espécie, corpóreos ou incorpóreos, móveis ou 

imóveis, tangíveis ou intangíveis, bem como documentos legais ou outros instrumentos 

comprovativos da propriedade desses activos ou dos direitos a eles relativos. 

     [Esta Directiva veio a ser transposta para o direito interno pela Lei n.º 11/2004, de 27 de 

Março].   

 

     Convenção das Nações Unidas Contra a Corrupção, adoptada pela Assembleia 

Geral, em 31 de Outubro de 2003 (aprovada pela Resolução da Assembleia da República n.º 

47/2007, em 19 de Julho de 2007, com alterações, e ratificada pelo Decreto do Presidente da 

República n.º 97/2007, assinado em 3 de Setembro de 2007 e referendado em 12 seguinte, 

Diário da República, I Série, n.º 183, de 21 de Setembro de 2007). 

    O artigo 23.º com a epígrafe “Branqueamento do produto do crime” define nas 

alíneas a) i) e ii) e b) i) e ii) do n.º 1, as situações abrangidas pela incriminação, em 

termos semelhantes aos constantes do artigo 3.º, n.º 1, alínea b) i) e ii) e alínea c) i) e iv) 

da Convenção de Viena de 1988, do artigo 6.º, n.º 1, alíneas a), b), c) e d), da 

Convenção do Conselho da Europa de 1990 e do artigo 6.º, n.º 1, alínea a) i) e ii) e alínea 

b) i) e ii), da Convenção de 2000 (Convenção das Nações Unidas contra a criminalidade 

organizada transnacional), sendo de notar o n.º 2.º que refere que para efeitos de 

aplicação do n.º 1 do presente artigo a) Cada Estado Parte deverá procurar aplicar o n.º 

1 do presente artigo ao maior número possível de infracções subjacentes – repete n.º 2 

do art. 6.º da referida Convenção de 2000.   

     A nível de cooperação internacional, para além da extradição, transferência de 

pessoas condenadas e auxílio judiciário mútuo, está prevista a transferência de 

processos penais - artigo 47.º - estabelecendo o Capítulo V sobre Recuperação de 

activos.   



S. R. 
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 

2956 
 

 

     Decisão Quadro n.º 2003/568/JAI do Conselho de 22 de Julho de 2003, relativa 

ao combate à corrupção no sector privado (JO L 192, de 31 de Julho de 2003), tendo 

por objectivo garantir que tanto a corrupção activa como a passiva no sector privado 

sejam consideradas infracções penais em todos os Estados-Membros, podendo também 

as pessoas colectivas serem responsabilizadas por essas infracções que, por sua vez, 

devem implicar sanções efectivas, proporcionadas e dissuasivas (considerando 10). 

     O artigo 2.º prevê a corrupção activa e passiva no sector privado e o artigo 8.º revoga 

a Acção comum 98/742/JAI, de 22 de Dezembro de 1998, que regulava a corrupção no 

sector privado.  

     [Transposta para o direito interno pela Lei n.º 20/2008, de 21 de Abril, in Diário da 

República, 1.ª Série, n.º 78, de 21 de Abril de 2008, que cria o novo regime penal de 

corrupção no comércio internacional e no sector privado. Ver infra].  

    

     Entretanto, em 2003, o Conselho aprovou a Decisão-Quadro 2003/577/JAI, de 22 

de Julho de 2003, relativa à execução na União Europeia das decisões de 

congelamento de bens ou de provas (JO L 196, de 2 de Agosto de 2003), tendo por 

objectivo estabelecer as regras segundo as quais um Estado-Membro reconhece e 

executa no seu território uma decisão de congelamento tomada por uma autoridade 

judiciária de outro Estado-Membro no âmbito de um processo penal. 

     Entre as infracções indicadas no n.º 2 do artigo 3.º figura o crime de “branqueamento 

dos produtos do crime”. 

 

     O dispositivo previsto na supra referida Decisão-Quadro 2001/500/JAI, de 26 de 

Junho de 2001 (JO L 182, de 5 de Julho de 2001) foi completado pela Decisão-Quadro 

2005/212/JAI do Conselho, de 24 de Fevereiro de 2005, relativa à Perda de Produtos, 

Instrumentos e Bens relacionados com o Crime (JO L 68, de 15 de Março de 2005), sendo 

seu objectivo assegurar que todos os Estados-Membros disponham de regras eficazes 

aplicáveis à perda dos produtos do crime, nomeadamente no que se refere ao ónus da 

prova relativamente à origem dos bens que se encontrem na posse de uma pessoa 

condenada pela prática de uma infracção relacionada com a criminalidade organizada. 

 



S. R. 
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 

2957 
 

     Seguiu-se a Directiva 2005/60/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 

de Outubro de 2005, relativa à prevenção da utilização do sistema financeiro para 

efeitos de branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo (JO L 309, 

de 25 de Novembro de 2005), com definição de “bens” e de “crime grave” – artigo 3.º, n.º 

3 e n.º 5, alínea f). 

      

     A Directiva 2006/70/CE, da Comissão, de 1 de Agosto de 2006 (JO L 214, de 4 de 

Agosto de 2006), veio estabelecer as medidas de execução da Directiva precedente. 

     (Estas duas Directivas foram transpostas para o direito interno pela Lei n.º 25/2008, 

de 5 de Junho). 

 

     Entretanto, é adoptada em Varsóvia, em 16 de Maio de 2005, a Convenção do 

Conselho da Europa relativa ao branqueamento, detecção, apreensão e perda dos 

produtos do crime e ao financiamento do terrorismo (Council of Europe Treaty 

Series, STE n.º 198), a qual teve em vista privar o delinquente dos produtos e dos 

instrumentos do crime, tendo presente, i. a., a Convenção Relativa ao Branqueamento, 

Detecção, Apreensão e Perda dos Produtos do Crime de 1990 (STE n.º 141), a cujo 

objecto acresce “o financiamento do terrorismo”, definindo o artigo 9.º as infracções de 

branqueamento e no artigo 13.º as medidas de prevenção do branqueamento. 

     O artigo 9.º na definição das infracções de branqueamento praticamente reproduz as 

alíneas a), b), c) e d) do n.º 1 do artigo 6.º da Convenção de 1990 (que por seu turno 

reproduzira o artigo 3.º, n.º 1, b) e c) da Convenção de Viena). 

     O n.º 2, alínea c), reproduz a alínea c) do n.º 2 daquele artigo 6.º “ Para fins de 

execução ou de aplicação do n.º 1 do presente artigo: c) O conhecimento, a intenção ou 

a motivação necessários, enquanto elementos de uma das infracções aí enumeradas, 

poderão deduzir-se de circunstâncias factuais objectivas.” 

     Inovador o n.º 5 – Cada uma das Partes garantirá a possibilidade de condenação por 

branqueamento independentemente de condenação anterior ou simultânea pela prática 

de infracção subjacente.        

     (Esta Convenção foi aprovada em 3 de Julho de 2009 pela Resolução da Assembleia da 

República n.º 82/2009 e ratificada pelo Decreto do Presidente da República n.º 78/2009, 

publicadas no Diário da República, 1.ª Série, n.º 166, de 27 de Agosto de 2009).   
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     Decisão-Quadro 2006/783/JAI do Conselho, de 6 de Outubro de 2006 (JO L 328, 

de 24 de Novembro de 2006), relativa à aplicação do princípio do reconhecimento mútuo 

às decisões de perda, relacionada com a supra referida Decisão-Quadro 2005/212/JAI 

do Conselho, de 24 de Fevereiro de 2005, tendo por objectivo facilitar a cooperação 

entre Estados-Membros, no que se refere ao reconhecimento mútuo e à execução de 

decisões de perda de bens, de forma a obrigar um Estado-Membro a reconhecer e 

executar no seu território decisões de perda proferidas por um tribunal competente em 

matéria penal de outro Estado-Membro, elencando no artigo 6.º as infracções cujos 

factos deram origem à decisão de perda, em que se inclui o “branqueamento dos 

produtos do crime”.  

      

     Esta Decisão-Quadro veio a ser alterada pela Decisão-Quadro 2009/299/JAI do 

Conselho, de 26 de Fevereiro de 2009 (artigo 4.º), tendo sido transposta para o direito 

interno pela Lei n.º 88/2009, de 31 de Agosto (Diário da República, I Série, n.º 168, de 31 

de Agosto de 2009), que aprova o regime jurídico da emissão e execução de decisões de 

perda de instrumentos, produtos e vantagens do crime, infra referida.  

        

 

     No direito interno 

 

     Como refere José de Oliveira Ascensão, Branqueamento de capitais: Reacção 

criminal, Estudos de direito bancário, Coimbra Editora, Agosto de 1999, a legislação 

portuguesa na matéria andou a reboque de movimentos internacionais.  

     As primeiras medidas tomadas para afrontar o fenómeno do branqueamento, a 

exemplo do que aconteceu noutros países, desde logo nos Estados Unidos da América 

do ..., colocam-se a nível preventivo, procurando prevenir e obstar à utilização do 

sistema financeiro como instrumento de branqueamento, com a particularidade de 

provir da própria banca, antes de intervenção legislativa específica neste domínio.   

     Com efeito, em 8 de Fevereiro de 1991, a Associação Portuguesa de Bancos 

elaborou e sujeitou à assinatura de 31 instituições de crédito associadas na A.B.P. um 
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Protocolo de acordo quanto às regras relativas à prevenção da utilização do sistema 

bancário na reciclagem de capitais de origem criminosa. 

     Atentas aos sinais dos novos tempos, as instituições signatárias, antecipando-se a 

presumíveis reformulações legislativas, tendo em conta a “Recomendação do Conselho 

da Europa”, de 27 de Junho de 1980, a “Convenção de Viena”, de 20 de Dezembro de 

1988, a “Declaração de Basileia”, de 12 de Dezembro de 1988, a “Cimeira de Paris dos 

Sete Países Mais Desenvolvidos”, que instituiu o GAFI, e a nível da CEE, a “proposta 

de directiva do Conselho relativa à prevenção da utilização do sistema financeiro para 

fins de reciclagem do produto de actividades ilegais”, aprovaram, à luz dos princípios 

da “Declaração de Basileia” e das “Recomendações do GAFI”, um conjunto de regras 

de actuação uniforme com vista  à prevenção e combate da utilização do sistema 

bancário na reciclagem de capitais de origem criminosa, em especial dos provenientes 

do tráfico de estupefacientes ou substâncias psicotrópicas, enunciando as regras que 

passavam a ter carácter vinculativo. 

     O texto integral do “Protocolo” pode ser lido em Direito Bancário, Vasco Soares da 

Veiga, Almedina, Coimbra 1994, págs. 575 a 580 (cfr., a jeito de intróito, pág. 366). 

    Por esse tempo, na Assembleia da República, o Deputado António Filipe, da bancada 

do PCP, reportava o facto de a toxicodependência e o negócio do tráfico de droga serem 

um problema nacional, cuja dimensão não parava de se agravar, opinando que o facto de 

o tráfico estar a aumentar no nosso país, fazia com que o branqueamento de dinheiros 

relacionados com o tráfico se estivesse a tornar num grande negócio que tinha uma 

permanente vontade em expandir o mercado – assim se pode ver no Diário da 

Assembleia da República, I Série, n.º 88, de 15 de Julho de 1992, pág. 2.882 e em A 

Droga, o Poder Político e os Partidos em Portugal, de Carlos Alberto Pires Costa, 

publicado pelo Instituto da Droga e Toxicodependência, Lisboa, 2007, pág. 165. 

 

    A incriminação da actividade de branqueamento de capitais/vantagens, entre nós, 

está, na sua génese, como de resto está, na maioria dos panoramas legislativos 

conhecidos, associada ao tráfico de estupefacientes, então crime básico único, 

exclusivo, surgindo em lei avulsa.  
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  A partir de Janeiro de 1993, com o Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de Janeiro (rectificado 

pela Declaração de Rectificação n.º 20/93, publicada in Diário da República, I Série-A, n.º 43, 

de 20 de Fevereiro, incorporando o texto integral corrigido), opera-se uma verdadeira 

neocriminalização, com a tipificação da actividade de branqueamento de capitais 

obtidos com o tráfico de droga.   

    A designação de “Branqueamento”, ausente no artigo 23.º, que prevê o crime em 

causa, surge na epígrafe do Capítulo III e no artigo 54.º do Decreto-Lei n.º 15/93, 

versando sobre prisão preventiva, e no Decreto-Lei n.º 313/93, de 15 de Setembro, no 

primeiro parágrafo do preâmbulo, aí repetida sendo cinco vezes, e no artigo 1.º, sendo 

que nos demais é referido sempre o “crime previsto no artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 

15/93, de 22 de Janeiro”.  

     [O anterior diploma relativo a tráfico de estupefacientes, o Decreto-Lei n.º 480/83, 

de 13 de Dezembro, nada continha a propósito, restringindo-se a “matéria de consumo e 

tráfico ilícito de drogas”, como assinalava, no artigo 1.º, alínea c), a Lei de autorização 

legislativa n.º 12/83, de 24 de Agosto (Diário da República, I Série, n.º 194, de 24 de 

Agosto de 1983), o mesmo se passando com o anterior Decreto-Lei n.º 420/70, de 3 de 

Setembro, que adaptou o direito português à Convenção de 1961 e ainda antes com o 

Decreto n.º 12 210, de 24 de Agosto de 1926, que, aplicando as estipulações da 

Convenção do Ópio, subscrita em Genebra em 19 de Fevereiro de 1925, pela primeira 

vez tipificou a figura do tráfico, criminalizando-o]. 

 

    Portugal, após ter ratificado as Convenções das Nações Unidas de 1961 e 1971, 

procurando inserir-se na rota da luta da comunidade internacional empreendida contra o 

tráfico e consumo de estupefacientes, procedeu à harmonização do seu direito interno ao 

quadro normativo decorrente das aludidas Convenções, através do Decreto-Lei n.º 

480/83, de 13 de Dezembro.  

    O sentido da autorização era, segundo a alínea c) do artigo 4.º da referida lei de 

autorização, “quanto ao consumo e tráfico de drogas, actualizar o regime em vigor, à luz 

da experiência interna e externa comparada, adequando a definição dos meios 

preventivos, dos ilícitos e da sua repressão, à gravidade de que o fenómeno 

presentemente se reveste”. 
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    Olhando os sinais do direito pretérito. 

 

    Pese embora não estivessem então, nos idos de 1983, em causa preocupações de luta 

contra o branqueamento, surpreende-se algum vislumbre do fenómeno no preâmbulo do 

Decreto-Lei n.º 430/83, de 13 de Dezembro (§ 3.º do ponto 2), que não deixou de 

assinalar que “Estão demonstradas as relações cada vez mais apertadas entre o tráfico de 

drogas, a criminalidade organizada e violenta e até a criminalidade de negócios, a qual 

passa pela actividade de «purificação» dos fundos obtidos no tráfico ilícito mediante o 

seu investimento em áreas inócuas”. (Sublinhados e negrito nossos). 

    Em presença, muito possivelmente, referência a algo reportado às “operações 

financeiras conexionadas com os delitos de tráfico”, de que falavam as Convenções das 

Nações Unidas de 1961 e de 1971. 

    Deste diploma, ao que ora importa, apenas relevará o disposto no artigo 35.º, relativo 

a perda de objectos ou produtos do crime, que estabelecia: 

1 – A condenação por qualquer dos crimes previstos nos artigos 23.º, 24.º, 25.º, 26.º, 28.º, 29.º e 

30.º, determinará a perda a favor do Estado das substâncias e preparados que serviram ou se 

destinavam à prática do crime, bem como dos instrumentos utilizados, neste caso sem prejuízo 

dos direitos de terceiros de boa fé. 

2 – Serão igualmente declarados perdidos a favor do Estado todos os objectos, direitos e 

vantagens que, através do crime, hajam sido adquiridos ou entrado na posse dos seus agentes, 

nomeadamente móveis, imóveis, aeronaves, barcos, veículos, depósitos bancários ou de valores 

ou quaisquer outros bens de fortuna, sem prejuízo dos direitos de terceiros de boa fé.  

    E no artigo 50.º respeitante a pedidos de informações com vista a apreensões de 

produtos do crime e perda para o Estado, com alguma derrogação de sigilo bancário e 

profissional. 

    Sob a epígrafe “Informações sobre fortunas de suspeitos ou arguidos de tráfico”, 

estabelecia o artigo 50.º:  

1 – Podem ser pedidas informações sobre bens, depósitos ou quaisquer outros valores 

pertencentes a indivíduos fortemente suspeitos ou arguidos da prática de crimes de tráfico ilícito 

de estupefacientes ou substâncias psicotrópicas, com vista à sua apreensão e perda para o 

Estado, demonstrado que foram adquiridos com o produto da actividade criminosa. 

2 – A prestação de tais informações não pode ser recusada pelas instituições bancárias, 

financeiras ou equiparadas, do sector público ou privado, bem como por quaisquer repartições 
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de registo ou fiscais, desde que o pedido se mostre individualizado, suficientemente 

concretizado e com indicação das referências do processo respectivo. (…). 

 

    Na génese do Decreto-Lei n.º 15/93 

         

    está a Lei n.º 27/92, de 31 de Agosto (Diário da República, I Série-A, n.º 200, de 31 de 

Agosto de 1982), a qual, 

    Concede ao Governo autorização para rever a legislação de combate à droga, 

adaptando-a à Convenção das Nações Unidas contra o Tráfico de Estupefacientes e 

de Substâncias Psicotrópicas de 1988, supra referida, bem como reforçar e 

complementar as medidas introduzidas no direito interno de acordo com o previsto na 

Convenção das Nações Unidas sobre Estupefacientes de 1961, modificada pelo 

Protocolo de 1972, e na Convenção das Nações Unidas sobre Substâncias Psicotrópicas 

de 1971, e potenciar os meios jurídicos de cooperação internacional em matéria penal. 

    No artigo 2.º do preâmbulo dizia-se que na adaptação e revisão a efectuar deveriam 

prever-se as regras processuais específicas que permitam identificar, apreender e 

declarar perdidos para o Estado os bens, produtos, lucros e outras vantagens 

provenientes do tráfico, de modo a evitar o seu aproveitamento ilegítimo. 

    No que respeita ao sentido e alcance da legislação a elaborar tendo em vista este 

específico ponto, definia o artigo 3.º o seguinte: 

    9) Punir quem, sabendo que os bens ou produtos são provenientes da prática, sob 

qualquer forma de comparticipação, de infracção prevista nos n.º s 3 a 8, 11 e 12: 

    a) Converta, transfira, auxilie ou facilite alguma operação de conversão ou 

transferência desses bens ou produtos, no todo ou em parte, directa ou indirectamente, 

com o fim de ocultar ou dissimular a sua origem ilícita ou de auxiliar uma pessoa 

implicada na prática de qualquer uma dessas infracções a eximir-se às consequências 

jurídicas dos seus actos, com pena de prisão de 4 a 12 anos;  

    b) Oculte ou dissimule a verdadeira natureza, origem, localização, disposição, 

movimentação, propriedade desses bens ou produtos ou de direitos a eles relativos, com 

pena de prisão de 2 a 10 anos;  

    c) Os adquira ou receba a qualquer título, utilize, detenha ou conserve, com pena de 

prisão de 1 a 5 anos; 
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    10) A punição pelos crimes previstos no número anterior tem lugar ainda que os 

factos referidos nos n.º s 3 a 8, 11 e 12 hajam sido praticados fora do território nacional. 

   

    No preâmbulo do Decreto-Lei n.º 15/93, após afirmar-se ser a aprovação da 

Convenção de Viena de 1988 a razão determinante do diploma, e visando aquela 

prosseguir três objectivos fundamentais, destaca: 

    “Em primeiro lugar, privar aqueles que se dedicam ao tráfico de estupefacientes do 

produto das suas actividades criminosas, suprimindo, deste modo, o seu móbil ou 

incentivo principal e evitando, do mesmo passo, que a utilização de fortunas 

ilicitamente acumuladas permita a organizações criminosas transnacionais invadir, 

contaminar e corromper as estruturas do Estado, as actividades comerciais e financeiras 

legítimas e a sociedade a todos os seus níveis”.  

    Aqui denotava-se uma visão alargada, a jusante, já ao nível de afrontamento quanto 

aos re...tados económicos do crime, a conexão com a perda de bens e produtos 

originados pelo crime, os producta sceleris, mas com a inovação de, a par da repetição 

da perda agora prevista nos artigos 35.º a 39.º, o artigo o 23.º prever já não a perda 

como consequência jurídica do crime, mas incorporando uma outra forma de evitar o 

aproveitamento das receitas do crime, sendo o diploma pioneiro em sede de neo-

criminalização.  

    O Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de Janeiro, adaptou ao direito interno a Convenção 

das Nações Unidas contra o Tráfico Ilícito de Estupefacientes e de Substâncias 

Psicotrópicas de 1988, invocada no preâmbulo como sua razão determinante, dizendo 

que no domínio internacional tiveram-se ainda em conta a Convenção relativa ao 

Branqueamento, Despistagem, Apreensão e Perda dos produtos do Crime, elaborada 

pelo Conselho e assinada em 8 de Novembro de 1990 (Convenção de Estrasburgo, STE 

n.º 141, de 1990) e a Directiva do Conselho das Comunidades Europeias de 10 de Junho 

de 1991 (91/308/CEE), relativa à prevenção da utilização do sistema financeiro para 

efeito de branqueamento de capitais.   

    De forma absolutamente inovadora, inserto no Capítulo III, subordinado à epígrafe 

“Tráfico, branqueamento e outras infracções”, estabelece o Artigo 23.º, sob epígrafe 

“Conversão, transferência ou dissimulação de bens ou produtos”: 
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1 – Quem, sabendo que os bens ou produtos são provenientes da prática, sob qualquer 

forma de comparticipação, de infracção prevista nos artigos 21.º, 22.º, 24.º e 25.º:  

a) Converter, transferir, auxiliar ou facilitar alguma operação de conversão ou 

transferência desses bens ou produtos, no todo ou em parte, directa ou indirectamente, 

com o fim de ocultar ou dissimular a sua origem ilícita ou de auxiliar uma pessoa 

implicada na prática de qualquer dessas infracções a eximir-se às consequências 

jurídicas dos seus actos é punido com pena de prisão de 4 a 12 anos;  

b) Ocultar ou dissimular a verdadeira natureza, origem, localização, disposição, 

movimentação, propriedade desses bens ou produtos ou de direitos a eles relativos é 

punido com pena de prisão de 2 a 10 anos;  

c) Os adquirir ou receber a qualquer título, utilizar, deter ou conservar é punido com 

pena de prisão de um a cinco anos. 

2 – A punição pelos crimes previstos no número anterior não excederá a aplicável às 

correspondentes infracções dos artigos 21.º, 22.º, 24.º e 25.º.   

3 – A punição pelos crimes previstos no n.º 1 tem lugar ainda que os factos referidos 

nos artigos 21.º, 22.º, 24.º e 25.º hajam sido praticados fora do território nacional. 

      

    A incriminação acolhe com redacção extremamente semelhante as definições 

constantes das referidas três fontes, a saber, do artigo 3.º, n.º 1, alínea b) i) e ii) e alínea 

c) i) da Convenção de 1988, do artigo 6.º, alíneas a), b) e c), da Convenção do Conselho 

da Europa de 1990 e do artigo 1.º, 3.º travessão, da Directiva 91/308/CEE, de 10 de 

Junho de 1991. 

    [Este artigo foi revogado pela Lei n.º 11/2004, de 27 de Março - artigo 55.º, n.º 1, alínea a)].   

      

    Os artigos 35.º a 39.º dispõem sobre perda de objectos, coisas ou direitos 

relacionados com o facto, bens transformados, convertidos ou misturados e lucros e 

outros benefícios e sobre o destino a dar aos bens declarados perdidos a favor do 

Estado.  

    Face à revogação do artigo 23.º pela Lei n.º 11/2004, os artigos 35.º a 39.º deixaram 

de ter aplicação ao crime de branqueamento de capitais quando o tipo subjacente for o 

tráfico de estupefacientes, passando a valer apenas para os crimes de tráfico qua tale 

(crimes-base) previstos no Decreto-Lei n.º 15/93. 
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    Como re...ta do artigo 48.º eram aplicáveis subsidiariamente as disposições da parte 

geral do Código Penal e respectiva legislação complementar. 

    Para efeitos de processo penal (então valendo o n.º 2, alíneas a) e b) do artigo 1.º do 

Código de Processo Penal, na versão primitiva), conforme o artigo 51.º, n.º 1, o 

branqueamento era equiparado a casos de terrorismo, criminalidade violenta ou 

altamente organizada.  

 

    No seguimento desta política legislativa, pela Lei n.º 16/93, de 3 de Junho (Diário da 

República, I Série-A, n.º 129, de 3 de Junho de 1993), foi dada autorização ao Governo, para 

legislar em matéria de utilização do sistema financeiro para efeitos de prevenção de 

branqueamento de capitais, especificando o artigo 2.º que o sentido da autorização era o 

de permitir uma adequada transposição para a ordem jurídica nacional da Directiva 

91/308/CEE, do Conselho, de 10 de Junho de 1991, relativa à prevenção da utilização 

do sistema financeiro para efeitos de branqueamento de capitais e esclarecendo o artigo 

3.º a extensão da autorização.  

    Dessa autorização emergiu o Decreto-Lei n.º 313/93, de 15 de Setembro, relativo a 

prevenção do branqueamento de capitais provenientes de tráfico de estupefacientes 

através do sistema financeiro, o qual transpõe para a ordem jurídica interna a Directiva 

n.º 91/308/CEE, do Conselho, de 10 de Junho de 1991, visando a colaboração das 

entidades financeiras, prevendo obrigação especial de identificação dos clientes, tal 

como definidos na Directiva, deveres especiais de diligência, de colaboração e de 

abstenção (de quaisquer operações que fundadamente suspeitem estar relacionadas com 

qualquer das infracções subjacentes ao branqueamento, tendo o dever de informar do 

pedido de realização das mesmas a Procuradoria Geral da República) e das autoridades 

de supervisão, relativamente a factos indiciadores de crimes dos artigos 21.º a 23.º, 25.º 

e 28.º do então recente Decreto-Lei n.º 15/93. 

    O diploma deu consagração aos três pilares estruturais do sistema de prevenção e 

combate ao branqueamento: 

- a obrigação de identificação dos clientes; 

- a obrigação de conservar os documentos;  

- a obrigação de comunicar operações suspeitas.  
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    Inseridas no conceito de «entidades financeiras» estão as instituições de crédito, as 

sociedades financeiras, as empresas seguradoras que exerçam actividades no âmbito do 

ramo «Vida» e as sociedades gestoras de fundos de pensões que tenham sede, sucursais 

ou agências em território português, e as entidades que explorem o serviço público de 

correios, quando prestem serviços financeiros. 

    O diploma optou pela qualificação do ilícito derivado da infracção dos preceitos que 

estabeleciam aqueles deveres (artigos 8.º e seguintes) como ilícito de mera ordenação 

social e como contra-ordenação todas as violações dos comandos ínsitos no diploma, 

estabelecendo coimas, cuja aplicação competia ao Ministério das Finanças.  

    [Revogado pela Lei n.º 11/2004, de 27 de Março - artigo 55.º, n.º 1, alínea b)]. 

 

    A partir daqui, como refere José de Oliveira Ascensão, Branqueamento de capitais: 

Reacção criminal, Estudos de direito bancário, Coimbra Editora, Agosto de 1999, pág. 

340, o sistema repressivo tem dois hemisférios, um relativo ao crime e outro ao ilícito 

de mera ordenação social.  

          

    O passo seguinte, quer quanto à definição do crime (alargamento da incriminação do 

branqueamento para além dos delitos de droga), quer quanto às medidas preventivas, 

teve em consideração as conclusões do primeiro relatório da Comissão Europeia sobre a 

execução da Directiva 91/308/CEE, onde se concluiu no sentido de consagração de tais 

alargamentos na generalidade dos países da União Europeia. 

 

    A Lei n.º 32/95, de 18 de Agosto (publicada no Diário da República, I Série - A, n.º 190, 

de 18 de Agosto de 1995), concedeu ao Governo autorização legislativa para estabelecer 

medidas em matéria de branqueamento de capitais e outros bens provenientes da prática 

de crimes, para além do que já se encontra estipulado quanto aos derivados do tráfico de 

droga e precursores, como re...ta do artigo 1.º do diploma. 

    Os outros/novos crimes como se alcança do n.º 1 do artigo 2.º, eram o crime de 

terrorismo, tráfico de armas, extorsão de fundos, rapto, lenocínio, corrupção e demais 

infracções referidas no n.º 1 do artigo 1.º da Lei n.º 36/94, de 29 de Setembro.   

    Por outro lado, no n.º 6 do artigo 2.º, generaliza-se a referência em relação ao ilícito 

de mera ordenação social a outras entidades. 



S. R. 
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 

2967 
 

    Defende a extensão do regime previsto no artigo 60.º do Decreto-Lei n.º 15/93 – 

informações e documentos – ao inquérito, instrução e julgamento das infracções 

previstas, e no artigo 61.º – entregas controladas – aos crimes de branqueamento de 

bens ou produtos provenientes do tráfico de droga (artigo 2.º, n.º 5 e 9) e a instituição, 

no caso de bens apreendidos, de “um mecanismo que permita aos terceiros de boa fé, 

titulares ou não de registo público, defenderem os seus direitos”, de acordo com o n.º 7 

do mesmo artigo 2.º. 

 

    E assim é emitido o Decreto - Lei n.º 325/95, de 2 de Dezembro (Diário da República 

I - A Série, n.º 278/95, de 2 de Dezembro de 1995), que estabelece medidas de natureza 

preventiva e repressiva contra o branqueamento de capitais e outros produtos 

provenientes do crime. 

    Este diploma, na sequência da Convenção do Conselho da Europa sobre o 

Branqueamento, Detecção, Apreensão e Perda dos Produtos do Crime (Convenção de 

Estrasburgo, STE n.º 141, de 1990) e da Directiva 91/308/CEE, do Conselho, de 10 de 

Junho de 1991, tendo em vista, como se referiu, as conclusões do primeiro relatório da 

Comissão Europeia sobre a execução desta, alargou a incriminação do branqueamento 

(para além dos capitais provenientes do tráfico de droga e precursores), a outras formas 

de criminalidade igualmente grave, o mesmo sucedendo com as medidas preventivas. 

 

    Passou a estabelecer no artigo 1.º, sob a epígrafe “Objecto”:  

    «O presente diploma estabelece medidas de natureza preventiva e repressiva contra o 

branqueamento de capitais e de outros bens provenientes dos crimes nele indicados, 

para além do que já se encontra estipulado, na mesma matéria, quanto aos bens 

provenientes do tráfico de droga e precursores». 

    O artigo 2.º, sob a epígrafe “Conversão, transferência ou dissimulação de bens ou 

produtos” (expressão idêntica à do então em simultâneo vigente artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 

15/93), estabelecia: 

1 – Quem, sabendo que os bens ou produtos são provenientes da prática, sob qualquer 

forma de comparticipação, de crimes de terrorismo, tráfico de armas, extorsão de 

fundos, rapto, lenocínio, corrupção e das demais infracções previstas no n.º 1 do artigo 

1.º da Lei n.º 36/94, de 29 de Setembro:  
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a) Converter, transferir, auxiliar ou facilitar alguma operação de conversão ou 

transferência desses bens ou produtos, no todo ou em parte, directa ou indirectamente, 

com o fim de ocultar ou dissimular a sua origem ilícita ou de ajudar uma pessoa 

implicada na prática de qualquer dessas infracções a eximir-se às consequências 

jurídicas dos seus actos, é punido com pena de prisão de 4 a 12 anos;  

b) Ocultar ou dissimular a verdadeira natureza, origem, localização, disposição, 

movimentação, propriedade desses bens ou produtos ou de direitos a eles relativos, é 

punido com pena de prisão de 2 a 10 anos;  

c) Adquirir ou receber tais bens ou produtos a qualquer título, os utilizar, detiver ou 

conservar, é punido com pena de prisão de 1 a 5 anos. 

2 – A punição pelos crimes mencionados no número anterior não deve exceder os 

limites mínimo e máximo previstos para as correspondentes infracções principais.   

3 – A punição pelos crimes previstos no n.º 1 tem lugar ainda que os factos que 

integram a infracção principal tenham sido praticados fora do território nacional. 

 

    O tipo do branqueamento relativo ao tráfico de droga previsto no artigo 23.º do 

Decreto-Lei n.º 15/93 é praticamente reproduzido no artigo 2.º, n.º 1, do diploma de 

1995, com diferenças menores.  

    Comparando com o artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 15/93, começando pela epígrafe, 

que é idêntica, o novo diploma, alargando a proibição do branqueamento a outros 

crimes, repete com ligeiros ajustamentos o teor das alíneas daquele, com a diferença de 

na alínea a) ter substituído “auxiliar” por “ajudar”, voltando a repetir praticamente o 

teor dos n.º s 2 e 3, com meras alterações derivadas do alargamento do espectro dos 

crimes designados, e por isso referindo “infracções principais” no n.º 2 e “infracção 

principal” no n.º 3, quando no artigo 23.º havia referência directa aos artigos 21.º, 22.º, 

24.º, 25.º, únicos crimes-base então previstos. 

    O n.º 1 do artigo 2.º alarga o espectro da lista, sem prejuízo da manutenção 

salvaguardada pelo artigo 1.º quanto ao tráfico de droga e precursores.  

    No artigo 17.º (Capítulo V - Disposições finais) era regulada a adjectivação da 

“Defesa de direitos de terceiros de boa fé”, ausente no Decreto-Lei n.º 15/93, na 

formulação originária, até ao aditamento do artigo 36.º- A, que passou a prevenir a 
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“Defesa de direitos de terceiros de boa fé”, pelo artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 45/96, de 3 

de Setembro, em termos muito próximos.  

    A ressalva “sem prejuízo dos direitos de terceiros de boa fé” estava presente, como 

vimos, no artigo 35.º, relativo a perda de objectos ou produtos do crime - partes finais 

do n.º 1 e n.º 2 - do Decreto-Lei n.º 430/83, de 13 de Dezembro e no n.º 2 do artigo 36.º 

do Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de Janeiro. 

    O artigo 18.º modificou o artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 295-A/90, de 21 de Setembro 

de 1990 (posteriormente substituído pelo Decreto-Lei n.º 275-A/00, de 09 de Novembro de 

2000, e mais tarde por outros, como melhor se verá), incluindo na competência da Polícia 

Judiciária, na alínea z), o Branqueamento de capitais, outros bens ou produtos.  

    De acordo com o artigo 19.º, para efeitos de inquérito, instrução e julgamento das 

infracções previstas no artigo 2.º, era aplicável o regime previsto no artigo 60.º do 

Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de Janeiro. 

    Tal como para o crime de tráfico de droga, estendeu-se a possibilidade de uso do 

esquema das “entregas controladas” ao branqueamento de capitais, tendo por base tal 

crime precedente, no  

    Artigo 20.º - Entregas controladas  

    “É aplicável aos crimes de branqueamento de capitais, outros bens ou produtos 

provenientes do tráfico de droga e precursores, a medida prevista no artigo 61.º do 

Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de Janeiro”. 

    [Este artigo 20.º, bem como o “inspirador” artigo 61.º do Decreto-Lei n.º 15/93, foi revogado 

pelo artigo 3.º da Lei n.º 104/2001, de 25 de Agosto de 2001, infra referenciada]. 

    [O Decreto-Lei n.º 325/95, de 2 de Dezembro, sucessivamente alterado pela Leis n.º 65/98, 

de 2 de Setembro, 104/2001, de 25 de Agosto, 323/2001, de 17 de Dezembro, 5/2002, de 11 de 

Janeiro e 10/2002, de 11 de Fevereiro, foi revogado pela Lei n.º 11/2004, de 27 de Março - 

artigo 55.º, n.º 1, alínea c)]. 

 

    [Entre parêntesis se dirá que para boa compreensão da referência às infracções 

principais referidas na parte final do n.º 1 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 325/95, 

importa esclarecer que a Lei n.º 36/94, de 29 de Setembro (Diário da República, I Série - 

A, n.º 226, de 29 de Setembro de 1994) estabeleceu medidas de combate à corrupção e 

criminalidade económica e financeira].  
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    No artigo 1.º, para além do crime de corrupção (já expressamente previsto no n.º 1 

daquele artigo 2.º), constam os crimes de peculato; participação económica em negócio; 

administração danosa em unidade económica do sector público; fraude na obtenção ou 

desvio de subsídio, subvenção ou crédito; infracções económico-financeiras cometidas 

de forma organizada, com recurso à tecnologia informática; infracções económico-

financeiras de dimensão internacional ou transnacional. 

    A primeira alteração à Lei n.º 36/94 foi introduzida pela Lei n.º 90/99, de 10 de 

Julho, conferindo nova redacção ao artigo 5.º, com a epígrafe “Quebra de segredo”, em 

vez da originária “Quebra do segredo profissional”, preceito que veio a ser revogado 

pelo artigo 15.º, alínea a) da Lei n.º 5/2002, de 11 de Janeiro (segunda alteração à Lei 

n.º 36/94 e quarta alteração ao Decreto-Lei n.º 325/95), e aditando o artigo 9.º-A, 

relativo a “Dispensa de pena”, preceito que foi revogado pelo artigo 3.º da Lei n.º 

32/2010, de 2 de Setembro, entrado em vigor em 1 de Março de 2011 (25.ª alteração ao 

Código Penal).  

   A Lei n.º 36/94 foi alterada novamente pela Lei n.º 101/2001, de 25 de Agosto 

(acções encobertas), que pelo artigo 7.º revogou o artigo 6.º (Actos de colaboração ou 

instrumentais). 

 

    O conceito de corrupção foi “alargado” pelo artigo 2.º da Lei n.º 13/2001, de 4 de 

Junho, a qual transpôs para o direito interno a Convenção sobre a Luta contra a 

Corrupção de Agentes Públicos Estrangeiros nas Transacções Comerciais 

Internacionais, aprovada em Paris, a 17 de Dezembro de 1997, sob a égide da OCDE, 

entretanto revogada pelo artigo 11.º da Lei n.º 20/2008, de 21 de Abril, a que infra se 

fará melhor referência.  

    E ainda pelo artigo 3.º da Lei n.º 108/2001, de 28 de Novembro, esta na sequência 

da Convenção Penal sobre a Corrupção, do Conselho da Europa, de 30 de Abril de 

1999, a que igualmente se fará melhor referência. 

         

    Segundo Jorge Dias Duarte, Branqueamento de Capitais e Favorecimento Pessoal, 

Revista do Ministério Público, Ano 23, Abril/Junho 2002, n.º 90, nota 6, pág. 174, a 

genérica referência a corrupção constante do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 325/95 e que 

igualmente consta do elenco da Lei n.º 36/94, aponta no sentido de que se encontram, 
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também, abrangidos os crimes de corrupção previstos nos artigos 372.º a 374.º do 

Código Penal [nossa nota – com nova redacção dada pela Lei n.º 32/2010, de 2 de Setembro 

(25.ª alteração ao Código Penal), em vigor desde 1 de Março de 2011, tendo sido alterada pela 

Lei n.º 4/2011, de 16 de Fevereiro (27.ª alteração ao Código Penal), a redacção do n.º 2 do 

artigo 374.º-A], assim como os tipos de corrupção previstos em legislação especial, como 

a Lei n.º 34/87, de 16 de Julho, que define os crimes de responsabilidade dos titulares 

dos cargos políticos (artigo 17.º - corrupção activa - e artigo 18.º - corrupção passiva) 

[nossa nota – com as alterações das Leis n.º 108/2001, de 28 de Novembro e n.º 41/2010, de 3 

de Setembro de 2010, 3.ª alteração à Lei n.º 34/87, esta entrada em vigor em 3 de Março de 

2011 e Lei n.º 4/2011, de 16 de Fevereiro, 4.ª alteração à Lei n.º 34/87, que alterou o n.º 2 do 

artigo 19.º], a corrupção no fenómeno desportivo prevista no Decreto-Lei n.º 390/91, de 

10 de Outubro [nossa nota – Diário da República I Série - A, n.º 233, de 10 de Outubro de 

1991] e os crimes de corrupção passiva e corrupção activa no sector privado, previstos 

nos artigos 41.º-B e 41.º-C do Decreto-Lei n.º 28/84, de 20 de Janeiro [introduzidos pela 

já referida Lei n.º 108/2001, de 28 de Novembro, que procedeu à 11.ª alteração do Código Penal 

- artigos 335.º, 372.º, 373.º e 386.º - à 1.ª alteração à Lei n.º 34/87 e à 7.ª alteração ao Decreto-

Lei n.º 28/84, de 20 de Janeiro, entrada em vigor em 1 de Janeiro de 2002, conforme artigo 4.º]. 

    A estes acrescia o novo crime de “corrupção activa com prejuízo do comércio 

internacional”, previsto no artigo 41.º-A do Decreto-Lei n.º 28/84, de 20 de Janeiro, 

aditado pelo artigo 1.º da Lei n.º 13/2001, o qual fazia parte da lista de infracções 

subjacentes, por força do artigo 2.º da mesma Lei n.º 13/2001 – cfr. infra). 

    [A Lei n.º 20/2008, de 21 de Abril, publicada in Diário da República, 1.ª Série, n.º 

78, de 21 de Abril de 2008, dando cumprimento à Decisão Quadro n.º 2003/568/JAI, do 

Conselho, de 22 de Julho, pelo artigo 11.º revogou os artigos 41.º-A, 41.º-B e 41.º-C do 

Decreto-Lei n.º 28/84, de 20 de Janeiro, e a Lei n.º 13/2001, de 4 de Junho – cfr. infra].     

 

    Ainda da citada Lei n.º 34/87, de 16 de Julho, para além dos crimes de corrupção 

supra referidos, constituem crimes precedentes os crimes de peculato (artigo 20.º) e 

participação económica em negócio de ou por titular de órgão político (artigo 23.º).       

        

    De forma crítica sobre o alargamento dos crimes precedentes então operado 

pronunciou-se José de PP Ascensão, in Branqueamento de capitais: Reacção criminal, 
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Estudos de direito bancário, Coimbra Editora, Agosto de 1999, pág. 343, afirmando: 

“Alargar o círculo, de maneira a fazer abranger crimes que não têm já nada que ver com 

a preocupação que está na origem da incriminação é confundir tudo, admitir reacções 

desproporcionadas e pôr afinal em causa os re...tados que se pretendiam atingir”, 

defendendo a necessidade de revisão da lista das infracções principais, limitando-se às 

que criam a necessidade de reciclar dinheiro sujo, sob pena de se circunscrever a factos 

domésticos. 

 

    Por outro lado, os deveres acessórios das entidades de abrigo estendem-se a outras 

entidades além das financeiras, passando a entidade supervisora a ser o Ministro do 

Comércio e Turismo. 

    Na realidade, quanto a prevenção, o diploma plasmou o alargamento do leque de 

entidades sujeitas ao cumprimento das obrigações, o qual re...tou do citado primeiro 

relatório da Comissão Europeia sobre a execução da Directiva 91/308/CEE, de resto 

invocado no preâmbulo. 

    A exemplo das leis espanhola e alemã, como se refere no preâmbulo, as respectivas 

obrigações passaram a ser aplicáveis a empresas não financeiras (como vimos, o 

Decreto-Lei n.º 313/93 reportava apenas «entidades financeiras» e visava tão só o 

tráfico de droga). 

    E assim no Capítulo II (Entidades financeiras), o artigo 3.º reporta “as entidades 

financeiras, como tal definidas no artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 313/93, de 15 de 

Setembro”, e no Capítulo III (Entidades não financeiras), pelos artigos 4.º a 8.º passam a 

ser abrangidas: empresas concessionárias de exploração de jogo em casinos (artigo 4.º), 

pessoas singulares ou colectivas que exerçam actividades de mediação imobiliária 

(artigo 5.º), entidades que exerçam a actividade de compra de imóveis para revenda 

(artigo 6.º), entidades que procedam a pagamentos a ganhadores de prémios de apostas 

ou lotarias, de montante igual ou superior a 1 000 000$ (artigo 7.º), entidades que 

comercializem pedras e metais preciosos, antiguidades, obras de arte, aeronaves, barcos 

ou automóveis (artigo 8.º), estando previstas, no Capítulo IV, contra-ordenações para as 

primeiras entidades no artigo 11.º e para as segundas no artigo 12.º, competindo a 

aplicação das coimas e das sanções acessórias ao Ministro do Comércio e Turismo 

(artigo 15.º, n.º 2).         
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    Em 7 de Dezembro de 1995, data da entrada em vigor do Decreto-Lei 325/95, os 

diplomas anteriores, a saber, o Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de Janeiro e o Decreto-Lei 

n.º 313/93, de 15 de Setembro (este referido no DL 325/95, de forma expressa nos artigos 3.º 

e 11.º, e segundo o artigo 14.º, subsidiariamente aplicável, com as devidas adaptações, à 

responsabilização individual e colectiva pelas contra-ordenações previstas no Capítulo IV) não 

foram revogados, mantendo-se em vigor, em simultâneo, quanto ao regime do crime de 

branqueamento de capitais, dois diplomas legais – o do DL 15/93 e o do DL 325/95 – 

não concêntricos, com resoluções ora paralelas, ora secantes, ou de aproximação, não 

necessariamente conflituante, com articulação nem sempre fácil. 

    Entre 7 de Dezembro de 1995, data da entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 325/95, 

de 2 de Dezembro de 1995 (início de vigência determinado de acordo com o artigo 2.º, n.º 1, 

da Lei n.º 6/83, de 29 de Julho (Lei formulária), publicada no Diário da República, I Série, n.º 

173, de 29 de Julho de 1983), e 1 de Abril de 2004, data da entrada em vigor da Lei n.º 

11/2004, de 27 de Março de 2004, que revogou aquele diploma, bem como o artigo 23.º 

do Decreto-Lei n.º 15/93 (início de vigência determinado de acordo com o artigo 2.º, n.º 2 e 4, 

da Lei n.º 74/98, de 11 de Novembro, actualmente republicada pela Lei n.º 42/2007, de 24 de 

Agosto, que operou a 3.ª alteração da anterior), durante mais de oito anos e três meses, 

vigoraram no ordenamento jurídico português dois diplomas avulsos a prever o crime 

de branqueamento de capitais, praticamente idênticos na sua estrutura, diferenciando-se 

apenas na maior abrangência introduzida pela lei posterior quanto aos crimes base.   

    Tal similitude não impediu assimetrias, como a verificada ao nível de previsão da 

perda de bens a favor do Estado, com o regime especial estabelecido nos artigos 35.º a 

39.º do Decreto-Lei n.º 15/93 e não previsto no Decreto-Lei n.º 325/95, ficando esta 

consequência jurídica do facto sujeita neste particular ao regime geral do artigo 109.º do 

Código Penal (de 1995, entrado em vigor em 1 de Outubro). 

    Neste contexto, ao branqueamento que tivesse como antecedente tráfico de droga era 

aplicável o artigo 37.º relativo a “bens transformados, convertidos ou misturados”, mas 

o mecanismo de substituição ou de cálculo aí previsto não tinha lugar face a 

transformação, conversão ou mistura de bens re...tantes de outras infracções 

subjacentes.   
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    A regra do artigo 49.º do Decreto-Lei n.º 15/93, relativa a “aplicação da lei penal 

portuguesa” era aplicável ao crime de branqueamento previsto no artigo 23.º, ou seja, 

enquanto vigorou o artigo 23.º, aplicava-se aquele preceito quando o branqueamento 

tivesse por antecedente trafico de droga, mas já não quando tivesse outros antecedentes 

previstos no Decreto-Lei n.º 325/95. 

    A disposição premial do artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 15/93 - atenuação ou dispensa 

de pena - prevendo especificamente o crime do artigo 23.º, não era aplicável aos casos 

de  branqueamento com facto antecedente diverso de tráfico de estupefacientes. 

    De igual forma se passavam as coisas no que tange à pena acessória de expulsão de 

estrangeiro, especificamente prevista no artigo 34.º do Decreto-Lei 15/93 e assim 

confinada aos casos de branqueamento de dinheiro gerado no tráfico. 

    A protecção de direitos de terceiros de boa fé estava expressamente prevista no artigo 

17.º do diploma de 1995, enquanto para o branqueamento, tendo como crime base o 

tráfico de estupefacientes, o Decreto-Lei n.º 15/93 nada previa, regendo então o artigo 

110.º do Código Penal, o que aconteceu até à entrada em vigor da Lei n.º 45/96, de 3 de 

Setembro, que pelo artigo 2.º aditou a este DL o artigo 36.º - A, que passou a regular 

sobre defesa de direitos de terceiros de boa fé.   

 

    O Decreto-Lei n.º 325/95, de 2 de Dezembro, veio a sofrer/beneficiar a/da primeira 

alteração pela Lei n.º 65/98, de 2 de Setembro, que introduziu a quarta alteração ao 

Código Penal. 

    Pelo artigo 5.º, foi alterado o n.º 1 do artigo 2.º, acrescentando aos crimes designados 

como elemento de branqueamento, o lenocínio e tráfico de menores e o tráfico de 

pessoas, passando o n.º 1 do artigo 2.º, a estabelecer:  

    1 – Quem, sabendo que os bens ou produtos são provenientes da prática, sob qualquer 

forma de comparticipação, de crimes de terrorismo, tráfico de armas, extorsão de 

fundos, rapto, lenocínio, lenocínio e tráfico de menores, tráfico de pessoas, corrupção 

ou das demais infracções referidas no n.º 1 do artigo 1.º da Lei n.º 36/94, de 29 de 

Setembro.  

    [Em realce as inovações]. 
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    Entretanto, o Decreto-Lei n.º 48/95, de 15 de Março, entrado em vigor em 1 de 

Outubro seguinte, que introduziu a terceira alteração ao Código Penal, no preâmbulo, 

ponto 7, versando as modificações do Código na Parte Especial, no parágrafo 8.º, afirma 

a opção excludente da inserção de certos crimes no Código Penal, nestes termos: 

    “Optou-se por deixar de fora do Código Penal a punição de muitas condutas cuja 

dignidade penal é hoje pacífica e consensual, mas que razões de técnica legislativa 

aconselham que constituam objecto de legislação extravagante. É o que sucede, para 

além das condutas que devam ser imputadas às pessoas colectivas enquanto tais, em 

matérias como a criminalidade informática, o branqueamento de capitais ou os 

atentados contra a integridade e identidade genéticas”. (Realce nosso). 

 

    Com a Estratégia nacional de luta contra a droga, aprovada pela Resolução 

Conselho de Ministros n.º 46/99, de 22 de Abril de 1999 (Diário da República, Série I-B, 

n.º 122, de 26 de Maio de 1999), procurou reforçar-se o combate ao branqueamento de 

capitais oriundos do tráfico ilícito de drogas, no caso como necessário prolongamento 

do combate a esse tráfico. 

    Reconhecendo que a dimensão do fenómeno do branqueamento de capitais constituía 

já então uma reconhecida ameaça para a integridade, confiança e estabilidade dos 

próprios sistemas financeiros e comerciais, quando não do próprio sistema 

constitucional e democrático dos Estados, refere o documento que esse reforço não 

passará tanto por novas medidas legislativas mas, essencialmente, por uma maior 

eficácia dos sistemas de controlo e dos mecanismos de cooperação internacional, com 

particular enfoque no documento «Luta contra o branqueamento de capitais», aprovado 

na 20.ª Sessão Especial das Nações Unidas, em Junho de 1998, supra referido.    

 

    A já citada Lei n.º 13/2001, de 4 de Junho (Diário da República, I Série-A, n.º 129, de 4 

de Junho de 2001), altera o regime jurídico dos crimes de tráfico de influência e de 

corrupção, transpondo para o direito interno a Convenção sobre a Luta contra a 

Corrupção de Agentes Públicos Estrangeiros nas Transacções Comerciais 

Internacionais, aprovada em Paris, a 17 de Dezembro de 1997, sob a égide da OCDE - 

Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Económico (aprovada pela Resolução 

da Assembleia da República n.º 32/2000, em 2-12-1999 (sic) e ratificada por Decreto do 
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Presidente da República n.º 19/2000, assinado em 10 de Março de 2000 e referendado em 22 

seguinte, e publicadas no Diário da República, I Série - A, n.º 77, de 31 de Março de 2000).      

    Pelo artigo 1.º foi aditado o artigo 41.º-A ao Decreto-Lei n.º 28/84, de 20 de Janeiro 

(Regime dos crimes contra a economia e contra a saúde pública), definindo o crime de 

corrupção activa com prejuízo do comércio internacional. 

    E no artigo 2.º sob a epígrafe “Branqueamento de capitais e combate à corrupção e 

criminalidade económico-financeira” estabeleceu: 

    “A conduta descrita no artigo anterior é qualificada como crime de corrupção para 

efeitos do disposto no artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 325/95, de 2 de Dezembro, e da 

alínea a) do n.º 1.º da Lei n.º 36/94, de 29 de Setembro”. 

    E sobre aplicação no espaço dispõe o artigo 3.º “Sem prejuízo do regime geral de 

aplicação da lei penal no espaço e do estabelecido em matéria de cooperação judiciária 

internacional, o disposto no artigo 1.º da presente lei aplica-se a actos cometidos por 

cidadãos portugueses ou estrangeiros que sejam encontrados em Portugal, 

independentemente do local onde tais actos tenham sido praticados”.   

    [Esta Lei foi revogada pela Lei n.º 20/2008, de 21 de Abril – artigo 11.º].  

 

    A Lei n.º 104/2001, de 25 de Agosto (primeira alteração à Lei n.º 144/99, de 31 de 

Agosto, in Diário da República, I Série-A, n.º 203, de 31 de Agosto de 1999, que aprovou a Lei 

da cooperação judiciária internacional em matéria penal e terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 

325/95, de 2 de Dezembro), publicada no Diário da República, I Série - A, n.º 197, de 25 

de Agosto de 2001, pelo artigo 3.º, revoga o artigo 61.º do Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 

de Janeiro e o artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 325/95, de 2 de Dezembro, que havia 

considerado aplicável ao branqueamento a medida de entregas controladas prevista 

naquele preceito para o tráfico de droga.  

 

    A igualmente já citada Lei n.º 108/2001, de 28 de Novembro (publicada no Diário da 

República, I Série - A, n.º 276, de 28 de Novembro de 2001), surge por força da já aludida 

Acção Comum 98/742/JAI, de 22 de Dezembro de 1998 (que definiu a corrupção activa 

e passiva no sector privado) e da ratificação da Convenção Penal sobre a Corrupção, do 

Conselho da Europa, feita em Estrasburgo em 27 de Janeiro de 1999, e assinada a 30 de 

Abril de 1999 (aprovada para ratificação pela Resolução da Assembleia da República n.º 
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68/2001, de 20 de Setembro de 2001, e ratificada pelo Decreto do Presidente da República n.º 

56/2001, assinado em 16 de Outubro de 2001 e referendado no dia seguinte, publicados no 

Diário da República, I – A Série, n.º 249, de 26 de Outubro de 2001), alterando o regime 

jurídico dos crimes de tráfico de influência e de corrupção. 

    A Lei, entrada em vigor em 1 de Janeiro de 2002, conforme o artigo 4.º, procedeu à 

décima primeira alteração ao Código Penal – artigos 335.º, 372.º, 373.º e 386.º –, 

primeira alteração à Lei n.º 34/87, de 16 de Julho – artigos 3.º, 16.º, 17.º, 18.º e 19.º – e 

sétima alteração ao Decreto-Lei n.º 28/84, de 20 de Janeiro, introduzindo pelo artigo 3.º 

aditamentos no regime das infracções anti-económicas, como a previsão de corrupção 

no sector privado – artigos 41.º - B (passiva) e 41.º - C (activa), entretanto revogados 

pelo artigo 11.º da Lei n.º 20/2008, de 21 de Abril]. 

  

    A Lei n.º 5/2002, de 11 de Janeiro (Diário da República I - A Série, n.º 9, rectificada 

pela Declaração de Rectificação n.º 5/2002, Diário da República I - A Série, n.º 31, de 6 de 

Fevereiro), estabeleceu medidas de combate à criminalidade organizada e económica-

financeira e procedeu à segunda alteração à Lei n.º 36/94, de 29 de Setembro 

(revogando o artigo 5.º) e à quarta alteração ao Decreto-Lei n.º 325/95, de 2 de 

Dezembro (revogando o artigo 19.º), estabelecendo um regime especial de recolha de 

prova, quebra do segredo profissional e perda de bens a favor do Estado relativamente a 

vários crimes, nomeadamente – artigo 1.º, alínea e) – “Branqueamento de capitais”. 

    Pelo artigo 7.º, n.º 1, é estabelecida a presunção legal de que, em caso de condenação 

por qualquer dos crimes do catálogo, constitui vantagem da actividade criminosa a 

diferença entre o valor do património do arguido e aquele que seja congruente com o 

seu rendimento lícito.  

    [Esta Lei a que aludiremos noutro contexto, foi alterada pela Lei n.º 19/2008, de 21 

de Abril, que no seu artigo 2.º aditou ao artigo 1.º. n.º 1 - alíneas d), e) f) e g) - os crimes 

de tráfico de influência, corrupção activa e passiva, peculato e participação económica 

em negócio e alterou a redacção do n.º 2; pelo Decreto-Lei n.º 317/2009, de 30 de 

Outubro, entrado em vigor em 1 de Novembro de 2009 (artigo 11.º) – que pelo artigo 

8.º, altera a redacção do artigo 2.º, n.º 1 e n.º 5, corpo, e alíneas b) e c); do artigo 3.º, n.º 

s 1, 2 e 6; do artigo 4.º, n.º s 1 e 2; do artigo 13.º, n.º 1; e do artigo 14.º, n.º 1; pelo 

Decreto-Lei n.º 242/2012, Diário da República, I Série, n.º 215, de 07-11-2012, pelo 
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artigo 6.º, são alterados os mesmos artigos, e pela Lei n.º 60/2013, de 23 de Agosto, 

Diário da República, 1.ª série, n.º 162, de 23 de Agosto de 2013 (que operou a 30.ª 

alteração ao Código Penal), foi alterado o artigo 1.º, n.º 1, incluindo na alínea m), o 

lenocínio e lenocínio de menores, e na alínea n), o tráfico de pessoas, passando a alínea 

o) a conter o teor da anterior alínea n), bem como o n.º 2]. 

     

    Na esteira das recomendações do GAFI re...tantes da revisão operada em 1996, da 

Acção Comum do Conselho da UE, de 3 de Dezembro de 1998 relativa ao 

branqueamento de capitais e da Directiva 2001/97/CE, de 4 de Dezembro de 2001, a 

reformulação do catálogo, com novo alargamento dos crimes designados no crime de 

branqueamento, é introduzida com a Lei n.º 10/2002, de 11 de Fevereiro (publicada no 

Diário da República, I Série - A, n.º 35, de 11 de Fevereiro de 2002, complementada com a 

Declaração de Rectificação n.º 11/2002, in Diário da República de 14 de Março de 2002).  

    O diploma aperfeiçoa as disposições legais destinadas a prevenir e punir o 

branqueamento de capitais provenientes de actividades criminosas e procede à 5.ª 

alteração ao Decreto-Lei n.º 325/95, de 2 de Dezembro, modificando a redacção dos 

artigos 2.º, n.º 1 (corpo) e 10.º, n.º 1, e aditando novos quatro artigos, no que respeita a 

medidas preventivas.  

    Incluem-se agora como infracções principais o tráfico de produtos nucleares, o 

tráfico de órgãos ou tecidos humanos, pornografia envolvendo menores, tráfico de 

espécies protegidas, a fraude fiscal, e demais crimes punidos por lei com pena de prisão 

cujo limite máximo seja superior a 5 anos. 

        

    O n.º 1 (corpo) do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 325/95, em 2002, passou a 

estabelecer: 

    1 – Quem, sabendo que os bens ou produtos são provenientes da prática, sob qualquer 

forma de comparticipação, de crimes de terrorismo, tráfico de armas, tráfico de 

produtos nucleares, extorsão de fundos, rapto, lenocínio, tráfico de pessoas, tráfico de 

órgãos ou tecidos humanos, pornografia envolvendo menores, tráfico de espécies 

protegidas, corrupção e demais infracções referidas no n.º 1 do artigo 1.º da Lei n.º 

36/94, de 29 de Setembro, fraude fiscal, e demais crimes punidos por lei com pena de 

prisão cujo limite máximo seja superior a 5 anos. 
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    [Em realce as inovações]. 

    a) ……..………………………………………………………………………………. 

    b) …..……………………………………………………………………………….… 

    c) ………..……………………………………………………………………………. 

    2 - .................................................................................................................................. 

    3 - …………………...………………………………………………………………… 

        

    O crime subjacente é determinado por um sistema misto, em função de catálogo de 

crimes e de uma cláu...a geral em função de penalidade, correspondente a criminalidade 

grave.  

      

     No sentido de que embora adoptando um critério diferente para a qualificação do 

crime como grave - duração superior a 5 anos de prisão do limite máximo - em termos 

práticos, a solução do diploma é praticamente equivalente ao definido na Decisão 

Quadro 2001/500/JAI, de 26 de Junho de 2001, que prevê limite mínimo com duração 

superior a 6 meses, veja-se Nuno Brandão, Branqueamento de capitais: O sistema 

comunitário de prevenção, Colecção Argumentum /11, Coimbra Editora, 2002, págs. 

66/7.  

     Pedro Caeiro, A Decisão-Quadro do Conselho, de 26 de Junho de 2001 e a relação 

entre a punição do branqueamento e o facto precedente: necessidade e oportunidade de 

uma reforma legislativa, no Liber Discipulorum para Jorge Figueiredo Dias, Coimbra 

Editora, 2003, ponto 3, págs. 1080/1 e republicado em Direito Penal Económico e 

Europeu, Textos Doutrinários, Coimbra Editora, 2009, III volume, ponto 3, pág. 388, 

afirma que podendo dizer-se que a obrigação de criminalização do branqueamento das 

vantagens de crimes graves imposta pela Decisão-quadro já se encontra 

tendencialmente cumprida, a verdade é que a adaptação literal e rigorosa do direito 

português àquele diploma implica a substituição do limiar máximo da moldura aplicável 

ao facto precedente, previsto no artigo 2.º do DL 325/95, por um limite de prisão de 

duração mínima superior a 6 meses, sendo certo que, na prática, essa alteração se 

revestirá de grande significado. (Seria esta a solução da Lei n.º 11/2004, de 27 de 

Março, com a redacção do artigo 368.º-A, n.º 1, parte final, do Código Penal - e dos 

factos ilícitos típicos puníveis com pena de prisão de duração mínima superior a 6 
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meses ou de duração máxima superior a 5 anos - e “explicada” na Exposição de 

Motivos supra aludida “Estende-se o conceito de crime subjacente aos factos ilícitos 

puníveis com pena de prisão de duração mínima superior a seis meses, em virtude do 

disposto na alínea b) do artigo 1.º da Decisão-Quadro do Conselho, de 26 de Junho de 

2001”.    

     

     Ao nível da prevenção, do dever de identificação, agora no plano meramente 

contra-ordenacional, foi alargado o leque das entidades de abrigo, estendendo a outras 

entidades não financeiras (como vimos, já previstas nos artigos 4.º a 8.º do Decreto-Lei 

325/95, de 2 de Dezembro) as obrigações de controlo. 

     Foram aditados, pelo artigo 2.º, os artigos 8.º-A (abrangendo agora os Técnicos de 

contas, auditores externos e transportadores de fundos), 8.º-B (Outras entidades - 

notários, conservadores de registos, outras entidades que intervenham na compra e 

venda de bens imóveis (…) abertura ou gestão de contas bancárias de poupança ou de 

valores mobiliários), 8.º-C (Transacções à distância) e 8.º-D (Obrigação especial de 

identificação).  

     Na nova redacção do artigo 10.º (Autoridades de vigilância), n.º 1, estabelece-se que 

a fiscalização do cumprimento das obrigações previstas nos artigos 4.º e 7.º cabe à 

Inspecção-Geral de Jogos e das previstas nos artigos 5.º, 6.º, 8.º, 8.º-A e 8.º-B à 

Inspecção-Geral das Actividades Económicas. 

      

     A Lei n.º 11/2004, de 27 de Março (Diário da República, I Série-A, n.º 74, de 27 de 

Março de 2004, rectificada pela Declaração de Rectificação n.º 45/2004, Diário da República, I 

Série-A, n.º 132, de 5 de Junho de 2004, com relevo assinalado infra quanto ao teor do n.º 2 do 

artigo 368.º-A do Código Penal), estabeleceu o regime de prevenção e repressão do 

branqueamento de vantagens de proveniência ilícita, transpondo a Directiva n.º 

2001/97/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de Dezembro de 2001, que 

alterou a Directiva n.º 91/308/CEE, do Conselho, de 10 de Junho, relativa à prevenção 

da utilização do sistema financeiro para efeitos de branqueamento de capitais, 

procedendo à 16.ª alteração ao Código Penal e à 11.ª alteração ao Decreto-Lei n.º 15/93, 

de 22 de Janeiro (aqui apenas alterando o corpo do artigo 24.º, quanto a medida da pena do 
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tráfico agravado, reduzindo o aumento da agravação, que era de 1/3, imposto pela Lei n.º 45/96, 

de 3 de Setembro, para 1/4).  

     A nível preventivo, o diploma começa por definir os deveres em geral nos artigos 

2.º a 12.º, seguindo-se os deveres das entidades financeiras previstos nos artigos 13.º a 

19.º e os das entidades não financeiras no artigo 20.º, passando a incluir os revisores 

oficiais de contas, transportadores de fundos, con...tores fiscais, sociedades, notários, 

conservadores de registos, advogados, solicitadores e outros profissionais 

independentes, que intervenham ou assistam, por conta de cliente ou noutras 

circunstâncias, em operações, que vão desde compra e venda de bens imóveis, 

estabelecimentos comerciais e participações sociais, de abertura e gestão de contas 

bancárias de poupança e de valores mobiliários, a alienação e aquisição de direitos sobre 

praticantes de actividades desportivas profissionais, com a especificação de deveres 

constante dos artigos 21.º a 31.º, no Capítulo III, contra-ordenações artigos 34.º a 49.º, 

no Capítulo V, infracções praticadas por advogados e solicitadores, prevendo no artigo 

52.º a defesa de direitos de terceiros de boa fé, dirigida a apreensões em processo penal 

por infracção relativa ao branqueamento de vantagens de proveniência ilícita. (Com a 

revogação do artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 15/93, a norma do artigo 36.º-A deste 

diploma passou a restringir-se a apreensões relativas a infracções de tráfico de droga, 

únicas que passou a prever). 

     

     O artigo 53.º procede à unificação do tipo do branqueamento, dantes previsto em 

dois diplomas avulsos e, em exercício absolutamente inovador, procede à sua 

incorporação no Código Penal, aditando o artigo 368.º-A.      

     O artigo 54.º, como se viu, alterou o artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 15/93.  

     Pelo artigo 55.º, n.º 1, foram revogados:             

     a) O artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de Janeiro; 

     b) O Decreto-Lei n.º 313/93, de 15 de Setembro; 

     c) O Decreto-Lei n.º 325/95, de 2 de Dezembro.  

 

     Do catálogo precedente, “caíram” os crimes de terrorismo, de tráfico de produtos 

nucleares, rapto, tráfico de pessoas e de pornografia envolvendo menores, incluindo 

expressamente o crime tráfico de estupefacientes, face à revogação do artigo 23.º do 
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Decreto-Lei n.º 15/93, com lugar cativo, face a incontornável precedência no elenco dos 

crimes precedentes, por ter sido o primeiro e por algum tempo o único crime, a gerar 

receita susceptível de branqueamento, tendo sido incluídos, ex novo, os crimes de abuso 

sexual de crianças ou de menores dependentes e o crime de tráfico de influência (Lei n.º 

13/2001).  

     A Exposição de Motivos aponta a extorsão como novo crime, mas certo é que 

presente estava já a extorsão de fundos no elenco do artigo 2.º da Lei n.º 325/95.  

     E passou a referir factos ilícitos típicos puníveis com pena de prisão de duração 

mínima superior a 6 meses ou de duração máxima superior a 5 anos.  

 

    A Lei n.º 11/2004 foi alterada pela Lei n.º 27/2004, de 16 de Julho (Diário da 

República I-A Série, n.º 166, de 16 de Julho de 2004) alterando unicamente a alínea a) do n.º 

2 do artigo 48.º, que passou a dispor:  

2 - A aplicação das coimas e das sanções acessórias compete: 

a) No caso das entidades financeiras, dos revisores oficiais de contas e dos técnicos 

oficiais de contas, ao Ministro das Finanças. 

 

    Estabelece o Artigo 368.º-A sob epígrafe “Branqueamento”  

1 – Para efeitos do disposto nos números seguintes, consideram-se vantagens os bens 

provenientes da prática, sob qualquer forma de comparticipação, dos factos ilícitos 

típicos de lenocínio, abuso sexual de crianças ou de menores dependentes, extorsão, 

tráfico de estupefacientes e substâncias psicotrópicas, tráfico de armas, tráfico de órgãos 

ou tecidos humanos, tráfico de espécies protegidas, fraude fiscal, tráfico de influência, 

corrupção e demais infracções referidas no n.º 1 do artigo 1.º da Lei n.º 36/94, de 29 de 

Setembro, e dos factos ilícitos típicos puníveis com pena de prisão de duração mínima 

superior a 6 meses ou de duração máxima superior a 5 anos, assim como os bens que 

com eles se obtenham. 

2 – Quem converter, transferir, auxiliar ou facilitar alguma operação de conversão ou 

transferência de vantagens, obtidas (inclusão feita em rectificação operada pela Declaração 

de Rectificação n.º 45/2004, publicada no Diário da República I Série - A, n.º 132, de 5 de 

Junho de 2004) por si ou por terceiro, directa ou indirectamente, com o fim de dissimular 

a sua origem ilícita, ou de evitar que o autor ou participante dessas infracções seja 
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criminalmente perseguido ou submetido a uma reacção criminal, é punido com pena de 

prisão de 2 a 12 anos. 

3 – Na mesma pena incorre quem ocultar ou dissimular a verdadeira natureza, origem, 

localização, disposição, movimentação ou titularidade das vantagens, ou os direitos a 

ela relativos.  

4 – A punição pelos crimes previstos nos números 2 e 3 tem lugar ainda que os factos 

que integram a infracção subjacente tenham sido praticados fora do território nacional, 

ou ainda que se ignore o local da prática do facto ou a identidade dos seus autores. 

5 – O facto não é punível quando o procedimento criminal relativo aos factos ilícitos 

típicos de onde provêm as vantagens depender de queixa e a queixa não tenha sido 

tempestivamente apresentada, salvo se as vantagens forem provenientes dos factos 

ilícitos típicos previstos nos artigos 172.º e 173.º (Alterada em 2007).       

6 – A pena prevista nos n.ºs 2 e 3 é agravada de um terço se o agente praticar as 

condutas de forma habitual. 

7 – Quando tiver lugar a reparação integral do dano causado ao ofendido pelo facto 

ilícito típico de cuja prática provêm as vantagens, sem dano ilegítimo de terceiro, até ao 

início da audiência de julgamento em 1.ª instância, a pena é especialmente atenuada.  

8 – Verificados os requisitos previstos no número anterior, a pena pode ser 

especialmente atenuada se a reparação for parcial. 

9 – A pena pode ser especialmente atenuada se o agente auxiliar concretamente na 

recolha das provas decisivas para a identificação ou a captura dos responsáveis pela 

prática dos factos ilícitos típicos de onde provêm as vantagens. 

10 – A pena aplicada nos termos dos números anteriores não pode ser superior ao limite 

máximo da pena mais elevada de entre as previstas para os factos ilícitos típicos de onde 

provêm as vantagens.  

 

     A incriminação passa a ter em consideração um critério misto, pluridimensional, 

constituído por crimes de catálogo expresso, constituído por dez crimes, um outro 

catálogo, por remissão para lei avulsa e ainda uma cláu...a reportada a geral penalidade. 

  

     A nova lei suprimiu a punição de quem adquirisse ou rece...se os bens ou produtos a 

qualquer título, os utilizasse, detivesse ou conservasse, que constava da alínea c) do n.º 
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1 do artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de Janeiro e da alínea c) do n.º 1 do 

artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 325/95, de 2 de Dezembro.   

     Jorge Dias Duarte, em Lei n.º 11/2004, de 27 de Março, Revista do Ministério 

Público, Ano 25, n.º 98, Abril de 2004, págs. 137/8, manifesta surpresa com o facto de o 

legislador nacional se ter afastado de forma radical da Directiva transposta, que 

expressamente refere como conduta a punir “a aquisição, detenção ou utilização de 

bens, com conhecimento, aquando da sua recepção, de que provêm de uma actividade 

criminosa ou da participação numa actividade dessa natureza”, não prevendo agora tais 

modalidades de acção, anteriormente tipificadas, sendo agora eliminado, questionando-

se se o Estado português pode, de forma incólume, afastar-se da expressa orientação da 

Directiva, não incriminando condutas que a mesma explicitamente refere como devendo 

ser objecto de incriminação.    

     Paulo Pinto de Albuquerque, Comentário do Código Penal, Universidade Católica 

Editora, 2008, nota 16, pág. 869, entende que a intenção do legislador foi a de submeter 

estas condutas ao tipo de receptação, tipo que é manifestamente insuficiente para o 

efeito, por duas razões, que explicita, citando Jorge Dias Duarte, 2002, pág. 136, e 

defende que o artigo 368.º-A viola o artigo 3.º, n.º 1, alínea c) i) da Convenção de Viena 

e o artigo 6.º, n.º 1, alínea d) da Convenção de Estrasburgo. 

     Na edição da mesma obra de 2010, nota 16, pág. 958, defende o Autor que o citado 

artigo do Código Penal viola, para além dos preceitos citados, ainda o artigo 9.º, n.º 1, 

alínea c), da Convenção de Varsóvia. 

     Salvo o devido respeito, não se poderá defender que uma norma de 2004 possa violar 

outra norma, que só nasce no plano do direito internacional depois, concretamente em 

16 de Maio de 2005, data em que foi adoptada a Convenção, sendo que tal Convenção 

foi aprovada em 3 de Julho de 2009 pela Resolução da Assembleia da República n.º 

82/2009 e ratificada pelo Decreto do Presidente da República n.º 78/2009, publicadas no 

Diário da República, 1.ª Série, n.º 166, de 27 de Agosto de 2009.   

 

    Como se pode ler na Exposição de Motivos da Proposta de Lei n.º 73/IX, publicada 

no Diário da Assembleia da República, II Série - A, de 5 de Junho de 2003, a supressão 

foi apresentada como inovação no sentido de aperfeiçoamento do tipo objectivo de 

ilícito, procurando-se apurar o recorte fáctico das modalidades da conduta, por forma a 
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que, por um lado, aquelas reproduzam de modo mais consentâneo com a realidade 

aquilo que se pretende incriminar e, por outro, se evite a indesejável sobreposição de 

âmbitos de aplicação, que se observava na lei anterior, quer entre os diversos tipos de 

branqueamento de capitais, quer relativamente a outros tipos, como os de receptação, 

auxílio material ou favorecimento pessoal. 

     

    Vitalino Canas, O Crime de Branqueamento, 2004, a págs. 160/1, a propósito desta 

supressão diz: a eliminação deste segmento do tipo legal do crime de branqueamento é 

re...tado do esforço do legislador em recortar com nitidez as fronteiras entre o crime de 

branqueamento e o crime de receptação (Retoma o tema, a págs. 175). 

    Na nota 174, págs. 160-1, defende que a solução não ofende as Convenções de Viena 

– artigo 3.º 1, c) i) – e de Estrasburgo – artigo 6.º, n.º 1, alínea d) –, pois em ambos os 

casos, são ressalvados os princípios constitucionais e os conceitos fundamentais do 

sistema jurídico de cada Estado.  

    Terá, em seu pensamento, entendido o legislador, na sequência da proposta do 

Governo, que o tipo do branqueamento na sua nova redacção, em conjunto com o tipo 

da receptação tal como está previsto no Código Penal, satisfazem as obrigações 

internacionais do Estado português no que toca à punição da dissimulação dos produtos 

do crime.      

    Segundo Jorge Fernandes Godinho, Do Crime de «Branqueamento» de Capitais. 

Introdução e Tipicidade, 2001, pág. 203, a terceira alínea criminalizadora do 

branqueamento de capitais (da alínea c), do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 325/95), 

“parece ter carácter residual em relação às duas anteriores”, concluindo que a alínea, 

sem paralelo em termos comparados, era desnecessária. 

 

    A Lei n.º 59/2007, de 4 de Setembro, operou a 23.ª alteração do Código Penal e 

procedeu a republicação do mesmo, alterando pelo seu artigo 1.º a redacção do n.º 5 do 

artigo 368.º-A, que passou a estabelecer: 

5 – O facto não é punível quando o procedimento criminal relativo aos factos ilícitos 

típicos de onde provêm as vantagens depender de queixa e a queixa não tenha sido 

tempestivamente apresentada. 
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    (A alteração consistiu em eliminar a parte final “salvo se as vantagens forem provenientes 

dos factos ilícitos típicos previstos nos artigos 172.º e 173.º”). 

     

    A mesma Lei alterou a redacção do artigo 11.º do Código Penal, que versa sobre a 

“Responsabilidade das pessoas singulares e colectivas”, incluindo no novo n.º 2, o 

crime previsto no artigo 368.º - A do Código Penal no elenco de crimes por que são 

responsáveis as pessoas colectivas e entidades equiparadas, com excepção do Estado, de 

outras pessoas colectivas públicas e de organizações internacionais de direito público. 

     

    O corpo do n.º 2 do artigo 11.º do Código Penal foi alterado pela Lei n.º 60/2013, de 

23 de Agosto, que operou a 30.ª alteração ao Código Penal (Diário da República, 1.ª 

série, n.º 162, de 23 de Agosto de 2013, rectificada pela Declaração de Rectificação n.º 

39/2013, de 4 de Outubro, in Diário da República, 1.ª série, n.º 192, de 4 de Outubro, 

onde uma vez mais, releva o incontornável papel de uma vírgula, pois o que demanda a 

via correctiva é, nada mais nada menos, do que a supressão de uma indevida, 

excrecente, atrapalhadora vírgula, a seguir a artigo 166.º, passando a dever ler-se “nos 

artigos 163.º a 166.º sendo a vítima menor”, em vez do incorrecto, inapropriado, 

perturbador, segmento carente de correcção “nos artigos 163.º a 166.º, sendo a vítima 

menor”.  

    Atente-se que a alteração de 2013 nada de novo, rigorosamente, traz em relação à de 

2007, perfeitamente idêntica até nas vírgulas, a menos que pretendesse, como foi 

certamente o caso, eliminar a vírgula pré existente (presente em 2007), pretensão, pelo 

que se vê, ab initio frustrada, a carecer de nova e rectificativa intervenção legislativa … 

 

    Não obstante a revogação do artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 15/93 pela Lei n.º 

11/2004, de 27 de Março, subsiste norma que pressupunha o preceito revogado, 

tratando-se do artigo 28.º, n.º 4, do Decreto-Lei n.º 15/93, que contempla o crime de 

associação criminosa de branqueamento de bens ou produtos provenientes de 

actividades de tráfico de estupefacientes.   
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     Estabelece o artigo 28.º do Decreto-Lei n.º 15/93 (o preceito foi alterado pelo já 

aludido Decreto-Lei 45/96, de 3 de Setembro, mas apenas nos n.ºs 1 e 3, passando os 

limites máximos das penas de prisão aí previstas de 20 para 25 anos):  

     4 - Se o grupo, organização ou associação tiver como finalidade ou actividade a 

conversão, transferência, dissimulação ou receptação de bens ou produtos dos crimes 

previstos nos artigos 21.º e 22.º, o agente é punido:  

a) Nos casos dos n.ºs 1 e 3, com pena de prisão de 2 a 10 anos;  

b) No caso do n.º 2, com pena de prisão de um a oito anos.  

     Subsiste, pois, uma incriminação de associação criminosa para o branqueamento 

subsequente ao tráfico de estupefacientes, anotando-se que, para além do mais é uma 

incriminação especial, mantendo a base mínima do grupo nas duas pessoas, quando o 

artigo 299.º, n.º 5, do Código Penal, a partir de 15 de Setembro de 2007, passou a exigir 

o mínimo de três pessoas, indo de encontro ao mínimo estabelecido na definição de 

“Grupo criminoso organizado” dada pela alínea a) do artigo 2.º da Convenção das 

Nações Unidas contra a Criminalidade Transnacional, de 15 de Novembro de 2000, 

(Convenção de Palermo), aprovada pela Resolução da Assembleia da República n.º 

32/2004, de 2 de Abril de 2004 (Cfr. supra). 

     Para Paulo Pinto de Albuquerque, Comentário do Código Penal, Universidade 

Católica Editora, 2008, comentando o artigo 299.º (notas 20 e 21, a págs. 753/4 e na 2.ª 

edição de Outubro de 2010, a págs. 840/1), afirma que há uma relação de concurso aparente 

(especialidade) entre o crime previsto no artigo 299.º do CP e o crime previsto no artigo 

28.º do Decreto-Lei n.º 15/93, mas uma relação de concurso efectivo entre o crime 

previsto no artigo 28.º, n.º 4, do DL n.º 15/93 e os concretos crimes de branqueamento 

praticados pela associação, puníveis pelo artigo 368.º-A do CP.    

 

     A Lei n.º 20/2008, de 21 de Abril (Diário da República, 1.ª Série, n.º 78, de 21 de Abril 

de 2008), cria o novo regime penal de corrupção no comércio internacional e no sector 

privado, dando cumprimento à Decisão Quadro n.º 2003/568/JAI, do Conselho, de 22 

de Julho. 

     No Capítulo II sob a epígrafe “Crimes”, estão descritos no artigo 7.º: Corrupção 

activa com prejuízo do comércio internacional; no artigo 8.º: Corrupção passiva no 

sector privado e no artigo 9.º; Corrupção activa no sector privado 
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     No Capítulo III (Disposições gerais), sob a epígrafe “Branqueamento e combate à 

corrupção e criminalidade económico-financeira” estabelece o artigo 10.º: O 

comportamento descrito no artigo 7.º considera-se crime de corrupção para efeitos do 

disposto no artigo 368.º-A do Código Penal e na alínea a) do n.º 1 do artigo 1.º da Lei 

n.º 36/94, de 29 de Setembro (medidas de combate à corrupção e criminalidade 

económica e financeira). 

     Pelo artigo 11.º são revogados os artigos 41.º-A, 41.º-B e 41.º-C do Decreto-Lei n.º 

28/84, de 20 de Janeiro, e a Lei n.º 13/2001, de 4 de Junho, a qual introduzira o artigo 

41.º -A., tendo os restantes sido introduzidos pela já referida Lei n.º 108/2001, de 28 de 

Novembro, que procedeu à 11.ª alteração do Código Penal. 

      

                                                             ******   

 

     Noutra perspectiva, relevam igualmente com pertinência ao tipo legal em causa, 

outros diplomas, como os referentes a:   

    

     Lei(s) de Política Criminal 

 

     A Lei n.º 51/2007, de 31 de Agosto, define os objectivos, prioridades e orientações 

de política criminal para o biénio de 2007-2009, em cumprimento da Lei n.º 17/2006, 

de 23 de Maio, que aprovou a Lei Quadro da Política Criminal, sendo que entre os 

objectivos específicos, está prevenir, reprimir e reduzir a criminalidade violenta, grave 

ou organizada, incluindo o crime de branqueamento – artigo 2.º, alínea a) – figurando o 

mesmo entre os crimes de prevenção prioritária – artigo 3.º, alínea e) – e de 

investigação prioritária – artigo 4.º, alínea e).  

     O mesmo enquadramento está presente na Lei n.º 38/2009, de 20 de Julho, para o 

biénio 2009-2011.  

    A Resolução da Assembleia da República n.º 2/2010, publicada no Diário da 

República, I Série, n.º 3, de 6 de Janeiro de 2010, recomendou ao Governo a alteração à 

Lei n.º 38/2009, invocando o início de uma nova legislatura, de diversos aspectos da lei 

de política criminal, maxime, d) aditando um novo artigo para que o MP promova, nos 

crimes de corrupção, a aplicação dos mecanismos de atenuação especial,  dispensa da 
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pena e suspensão provisória do processo relativamente a corruptores que colaborem 

com a Justiça.  

     A partir daqui, tanto quanto pudemos apurar, não há notícia de nova lei…. 

       

     A Lei n.º 25/2008, de 5 de Junho (Diário da República, 1.ª Série, n.º 108, de 5 de Junho 

de 2008), estabelece as medidas de natureza preventiva e repressiva de combate ao 

branqueamento de vantagens de proveniência ilícita e ao financiamento do terrorismo, 

transpondo para a ordem jurídica interna as Directivas n.ºs 2005/60/CE, do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 26 de Outubro, e 2006/70/CE, da Comissão, de 1 de Agosto, 

relativas à prevenção da utilização do sistema financeiro e das actividades e profissões 

especialmente designadas para efeitos de branqueamento de capitais e de financiamento 

do terrorismo, procedendo à segunda alteração à Lei n.º 52/2003, de 22 de Agosto (Lei 

de combate ao terrorismo), e revogando a Lei n.º 11/2004, de 27 de Março, mas 

deixando intocado o artigo 368.º-A do Código Penal.    

     A Lei n.º 25/2008 foi alterada pelo Decreto-Lei n.º 317/2009, de 30 de Outubro, que 

estabelece o regime jurídico que regula o acesso à actividade das instituições de 

pagamento e a prestação de serviços de pagamento [pelo artigo 5.º, altera a redacção dos 

artigos 3.º, n.º 1, alínea l) e 24.º, n.º 1, corpo e alínea a), entretanto alterado e 

republicado pelo Decreto-Lei n.º 242/2012, de 7 de Novembro], pela Lei n.º 46/2011, de 

24 de Junho [Diário da República, 1.ª Série, n.º 120, de 24 de Junho, pelo artigo 15.º é 

alterado o artigo 57.º], pelo Decreto-Lei n.º 242/2012, de 7 de Novembro [Diário da 

República, I Série, n.º 215, de 7 de Novembro de 2012, pelo artigo 3.º altera os artigos 

3.º, 24.º e 25.º], e pelo Decreto-Lei n.º 18/2013, de 6 de Fevereiro [Diário da República, 

I Série, n.º 26, de 6 de Fevereiro de 2013, cujo artigo 9.º altera os artigos 2.º e 64.º e o 

artigo 10.º adita o artigo 40.º-A]. 

 

     A Lei n.º 88/2009, de 31 de Agosto (Diário da República, I Série, n.º 168, de 31de 

Agosto de 2009), aprova o regime jurídico da emissão e execução de decisões de perda 

de instrumentos, produtos e vantagens do crime, transpondo para a ordem jurídica 

interna a Decisão Quadro n.º 2006/783/JAI do Conselho, de 6 de Outubro, relativa à 

aplicação do princípio do reconhecimento mútuo às decisões de perda, com a redacção 
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que lhe foi dada pela Decisão Quadro n.º 2009/299/JAI, do Conselho, de 26 de 

Fevereiro. 

     Sob a epígrafe “Âmbito de aplicação”, estabelece o artigo 3.º: 

1 – São reconhecidas e executadas, sem controlo da dupla incriminação do facto, as 

decisões de perda que respeitem às seguintes infracções, desde que, de acordo com a lei 

do Estado de emissão, estas sejam puníveis com pena privativa de liberdade de duração 

máxima não inferior a 3 anos:   

(…) 

i) Branqueamento de produtos do crime.              

                         

                                                               ******* 

       

     Entretanto, a nível de direito processual penal, são de anotar algumas normas que 

tiveram em conta o novo fenómeno de criminalização. 

     O Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de Janeiro, para além do referido artigo 51.º, relativo 

a “legislação processual penal”, continha preceito especial sobre “prisão preventiva” - 

artigo 54.º - estabelecendo então o n.º 3, a respeito da duração daquela, que quando o 

procedimento se reportasse a um dos crimes referidos no n.º 1 (tráfico de droga, desvio 

de precursores, branqueamento de capitais e associação criminosa), era aplicável o 

disposto no n.º 3 do artigo 215.º do Código de Processo Penal (então na redacção 

originária de 1987, Decreto-Lei n.º 78/87, de 17 de Fevereiro, em que a elevação dos 

prazos pressupunha que o procedimento se revelasse de excepcional complexidade, 

devido, nomeadamente, ao número de arguidos ou de ofendidos ou ao carácter 

altamente organizado do crime). Então o artigo 209.º do CPP (alterado pela Lei n.º 

59/98, ficando com previsão anódina para este efeito), referido no n.º 1 do artigo 54.º 

contemplava apenas na alínea d) do n.º 2, a produção e tráfico ilícitos de droga, e não 

obviamente branqueamento que apenas surge exactamente com o diploma de 1993…      

     A propósito deste n.º 3 colocou-se a questão de saber se a elevação dos prazos de 

duração máxima deveria ter lugar apenas em caso de excepcional complexidade, como 

o impunha o n.º 3 do artigo 215.º, ou independentemente da verificação desta. 
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     A questão foi resolvida pelo acórdão de uniformização de jurisprudência (AUJ) n.º 

2/2004, de 11 de Fevereiro de 2004, prolatado no processo n.º 261/00-3.ª, e publicado 

no Diário da República, I Série-A, n.º 79, de 2 de Abril de 2004, nestes termos:  

«Quando o procedimento se reporte a um dos crimes referidos no n.º 1 artigo 54.º do Decreto-

Lei n.º 15/93, de 22 de Janeiro, a elevação dos prazos de duração máxima da prisão preventiva, 

nos termos do n.º 3 do artigo 215.º do Código de Processo Penal, decorre directamente do 

disposto no n.º 3 daquele artigo 54.º, sem necessidade de verificação e declaração judicial da 

excepcional complexidade do procedimento». 

     Já antes, o Tribunal Constitucional, pelo acórdão n.º 246/99, de 29 de Abril de 1999, 

proferido no processo n.º 283/97-2.ª, e publicado no BMJ n.º 486, pág. 96, decidira não 

ser inconstitucional a norma re...tante da conjugação do n.º 3 do artigo 54.º do DL 15/93 

e do n.º 3 do artigo 215.º do CPP, na interpretação de que quando o procedimento 

respeita aos aludidos crimes, os prazos máximos da prisão preventiva são, ope legis, os 

referidos no n.º 3 do artigo 215.º do CPP, sem necessidade da qualificação do processo, 

por despacho judicial, como de excepcional complexidade. 

     Este artigo 54.º foi revogado pela Lei n.º 48/2007, de 29 de Agosto (Diário da 

República, I Série, n.º 166, de 29 de Agosto de 2007), que procedeu à 15.ª alteração do 

Código de Processo Penal – artigo 5.º alínea b). 

         

     A partir de 1 de Janeiro de 1999, data da entrada em vigor da quarta alteração (e 

republicação) do Código de Processo Penal, introduzida com a Lei n.º 59/98, de 25 de 

Agosto, o crime de branqueamento passa a incluir o catálogo dos crimes que elevam os 

prazos de duração máxima da prisão preventiva.  

     No artigo 215.º, n.º 2, do CPP, o crime é tido em consideração para efeitos de 

elevação de prazos da duração da prisão preventiva, pois os prazos do n.º 1 são elevados 

nos casos de vários crimes, incluindo na alínea e): 

     e) De branqueamento de capitais, bens ou produtos provenientes de crime. 

     Com a 15.ª alteração, operada pela Lei n.º 48/2007, de 29 de Agosto, manteve-se a 

referência ao crime em referência, sendo substituída por nova expressão:   

     e) De branqueamento de vantagens de proveniência ilícita.    

     [As subsequentes alterações ao Código de Processo Penal, de 2008 (Decreto-Lei n.º 

34/2008, de 26 de Fevereiro, Lei n.º 52/2008, de 28 de Agosto), de 2009 (Lei n.º 115/2009, de 
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12 de Outubro), de 2010 (Lei n.º 26/2010, de 30 de Agosto) e a 20.ª alteração (Lei n.º 20/2013, 

de 21 de Fevereiro), não modificaram a redacção].   

 

 

      Competência para investigação criminal 

 

      A Lei n.º 21/2000, de 10 de Agosto, aprova a Organização da investigação criminal 

(Diário da República, I Série-A, n.º 184, de 10 de Agosto de 2000).        

      Segundo o artigo 3.º, n.º 1, alínea a), a Polícia Judiciária é um dos órgãos de polícia 

criminal de competência genérica, tal como a GNR e a PSP. 

      Segundo o artigo 4.º “Competência reservada em matéria de investigação criminal”, 

é da competência reservada da Polícia Judiciária a investigação de vários crimes, entre 

os quais: 

      r) Branqueamento de capitais, outros bens ou produtos. 

      O diploma foi alterado pelo Decreto-Lei n.º 305/2002, de 13 de Dezembro, nos 

artigos 3.º e 4.º, mas sem interferência nos pontos focados. 

      [Revogado pelo seguinte]. 

 

      A Lei n.º 49/2008, de 27 de Agosto (Diário da República, 1.ª Série, n.º 165, de 27 de 

Agosto), aprovou a Lei de Organização de Investigação Criminal, que no artigo 7.º sob a 

epígrafe “Competência da Polícia Judiciária em matéria de investigação criminal” no n.º 

2 diz ser da competência reservada da Polícia Judiciária, entre outros: i) 

“Branqueamento”, mas de acordo com o n.º 3 é ainda da competência reservada da 

Polícia Judiciária a investigação de outros crimes, incluindo a alínea i) os relativos ao 

tráfico de estupefacientes e de substâncias psicotrópicas, tipificados nos artigos 21.º, 

22.º, 23.º, 27.º e 28.º do Decreto-Lei n.º 15/93, ou seja, inclui o crime previsto no artigo 

23.º, revogado há mais de 4 anos, pelo artigo 55.º, n.º 1, alínea a), da Lei n.º 11/2004, de 

27 de Março. 

      [Este diploma, entrado em vigor em 26 de Setembro de 2008 (artigo 22.º), pelo artigo 21.º, 

revogou a Lei n.º 21/2000, de 10 de Agosto, alterada pela Decreto-Lei n.º 305/2002].  
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      A Lei n.º 73/2009, de 12 de Agosto, estabelece as condições e os procedimentos a 

aplicar para assegurar a interoperabilidade entre sistemas de informação dos órgãos de 

polícia criminal Lei n.º 74/2009, de 12 de Agosto.  

       

      O Decreto-Lei n.º 275-A/2000, de 9 de Novembro (com as modificações introduzidas 

pela Lei n.º 103/01, de 25 de Agosto, e pelos Decreto-Lei n.º 304/2002, de 13 de Dezembro e n.º 

43/2003, de 13 de Março) - Lei Orgânica da Polícia Judiciária – no seu artigo 5.º relativo 

a “Competências em matéria de investigação criminal”, no  n.º 2 estabelecia ser da 

competência reservada da Polícia Judiciária a investigação de vários crimes, entre eles, 

segundo a alínea r): Branqueamento de capitais, outros bens ou produtos. 

        

      A Lei n.º 37/2008, de 6 de Agosto (Diário da República, 1.ª Série, n.º 151, de 6 de 

Agosto), que aprova a Orgânica da Polícia Judiciária (com a alteração introduzida no artigo 

12.º pelo artigo 3.º da Lei n.º 26/2010, de 30 de Agosto, in Diário da República, 1.ª Série, n.º 

168, de 30 de Agosto, que procedeu à 19.ª alteração ao CPP), alterou pelo artigo 57.º o artigo 

84.º do Decreto-Lei n.º 275-A/00 e pelo artigo 58.º revogou os artigos 1.º a 61.º, 70.º, 

112.º a 117.º, 129.º e 173.º a 175.º do mesmo Decreto-Lei. 

      De acordo com o artigo 2.º, n.º 2, a Polícia Judiciária prossegue as atribuições 

definidas na presente lei, nos termos da Lei de Organização de Investigação Criminal e 

da Lei Quadro da Política Criminal.  

      E segundo o artigo 5.º, n.º 1, relativo a investigação criminal, as competências da PJ 

respeitantes à investigação criminal são as definidas na Lei de Organização de 

Investigação Criminal.  

      À data da entrada em vigor da Lei n.º 37/2008, o que ocorreu em 5 de Setembro de 

2008 (artigo 59.º - 30 dias a contar da publicação da lei), estava em vigor a Lei de 

investigação criminal de 2000 (Lei n.º 21/2000, de 10 de Agosto), passando a 

investigação criminal a ser orientada de acordo com a nova lei a partir de 26-09, data da 

entrada em vigor da Lei n.º 49/2008, conforme o artigo 22.º, a qual pelo artigo 21.º 

revogou a Lei n.º 21/2000, de 10 de Agosto, alterada pela Decreto-Lei n.º 305/2002.  

            

      A Lei n.º 101/2001, de 25 de Agosto (Diário da República, I Série-A, n.º 197, de 25 de 

Agosto de 2001), que estabelece o regime jurídico das acções encobertas para fins de 
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prevenção e investigação criminal inclui o branqueamento de capitais na lista de crimes 

a propósito dos quais são admissíveis aquelas acções.  

     O artigo 2.º, relativo ao âmbito de aplicação, estabelece que as acções encobertas são 

admissíveis no âmbito da prevenção e repressão dos seguintes crimes:  

l) Branqueamento de capitais, outros bens ou produtos. 

  

      [Revoga os artigos 59.º (Conduta não punível) e 59.º-A (Protecção de funcionário e de 

terceiro infiltrados) do Decreto-Lei n.º 15/93 e o artigo 6.º da Lei n.º 36/94]. 

      [O artigo 2.º desta Lei foi alterado pelo artigo 3.º da Lei n.º 60/2013, de 23 de Agosto (30.ª alteração 

ao Código Penal), que introduziu na alínea e) o tráfico de pessoas]. 

 

      A Lei n.º 65/2003, de 23 de Agosto (Diário da República, I Série-A, n.º 194, de 23 de 

Agosto de 2003), aprova o regime jurídico do mandado de detenção europeu (em 

cumprimento da Decisão Quadro n.º 2002/584/JAI, do Conselho, de 13 de Junho) 

    Estabelece o Artigo 2.º - Âmbito de aplicação 

 2 - Será concedida a extradição com origem num mandado de detenção europeu, sem 

controlo da dupla incriminação do facto, sempre que os factos, de acordo com a 

legislação do Estado membro de emissão, constituam as seguintes infracções, puníveis 

no Estado membro de emissão com pena ou medida de segurança privativas de 

liberdade de duração máxima não inferior a 3 anos: 

(…)  

i) Branqueamento dos produtos do crime.   

 

     Por outro lado, com a Lei n.º 48/2007, de 25 de Agosto, que introduziu a 15.ª 

alteração ao CPP, é modificada a redacção do artigo 1.º do CPP, incluindo-se o 

branqueamento na definição de criminalidade altamente organizada.   

      O artigo 1.º passou a estabelecer:  

      “Para efeitos do disposto no presente Código considera-se: 

      «m) `Criminalidade altamente organizada` as condutas que integrarem crimes de 

associação criminosa, tráfico de pessoas, tráfico de armas, tráfico de estupefacientes ou 

de substâncias psicotrópicas, corrupção, tráfico de influência ou branqueamento». 
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      Com a nova redacção conferida pela Lei n.º 26/2010, de 30 de Agosto, que operou 

a 19.ª alteração do CPP, passou o artigo 1.º, alínea m), a estabelecer: 

      «m) `Criminalidade altamente organizada` as condutas que integrarem crimes de 

associação criminosa, tráfico de pessoas, tráfico de armas, tráfico de estupefacientes ou 

de substâncias psicotrópicas, corrupção, tráfico de influência, participação económica 

em negócio, ou branqueamento». 

       (A novidade está apenas no aditamento ao elenco do crime de participação económica em 

negócio). 

 

      Contra a inclusão do crime de tráfico de influência pronunciou-se Paulo Pinto de 

Albuquerque, Comentário do Código de Processo Penal, Universidade Católica 

Editora, 2008, nota 10, págs. 41/2, e págs. 48/9, na 2.ª edição, que considera 

inconstitucional a alínea m) por violar o conceito constitucional de criminalidade 

altamente organizada previsto no artigo 34.º, n.º 3, da CRP, na medida em que inclui os 

crimes de corrupção e de tráfico de influência, considerando igualmente  inconstituc a 

inclusão de participação económica em negócio.  

 

      A Lei n.º 45/2011, de 24 de Junho (Diário da República, 1.ª Série, n.º 120, de 24 de 

Junho), cria, na dependência da polícia Judiciária, o Gabinete de Recuperação de 

Activos, em cumprimento da Decisão Quadro n.º 2007/845/JAI, do Conselho, de 6 de 

Dezembro, relativa à cooperação entre os gabinetes de recuperação de bens dos Estados 

membros no domínio da detecção e identificação de produtos ou outros bens 

relacionados com o crime. 

      [Alterado o artigo 17.º, n.º 2, alínea c), pela Lei n.º 60/2013, de 23 de Agosto].  

 

      Na perspectiva preventiva releva o segredo bancário. 

  

  

      O segredo bancário foi regulado expressamente pelo Decreto-Lei n.º 2/78, de 9 de 

Janeiro (Diário da República, I Série, n.º 7, de 9 de Janeiro de 1978), o qual veio a ser 

revogado pelo artigo 5.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 298/92, de 31 de Dezembro [Diário da 

República, I-A Série, de 31 de Dezembro de 1992, n.º 301, (6.º Suplemento)], que aprovou o 
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Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras (RGICSF), passando 

a estar regulado nos artigos 78.º a 84.º do Capítulo II com a epígrafe “Segredo 

profissional” do Título VI, dedicado a “Regras de conduta”.    

     O diploma prevê no artigo 200.º o crime de recepção ilícita de depósitos, inalterado 

nas subsequentes treze alterações ao diploma, operadas pelo Decreto-Lei n.º 246/95, de 

14 de Setembro (Diário da República, I Série -A, n.º 213); Decreto-Lei n.º 232/96, de 5 de 

Dezembro de 1996 (Diário da República, I Série -A, n.º 281), o qual transpôs para a ordem 

jurídica interna a Directiva n.º 95/26/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 

de Junho de 1995, relativa ao esforço de supervisão prudencial, geralmente conhecida 

por «Directiva Post - BCCI»; Decreto-Lei n.º 222/99, de 22 de Junho; Decreto-Lei n.º 

250/00, de 13 de Outubro, alterando os artigos 81.º e 82.º do RGICSF; Decreto-Lei n.º 

285/01, de 3 de Novembro (artigo 4.º-q); Decreto-Lei n.º 201/2002, de 26 de Setembro 

(Diário da República, I Série-A, n.º 223), tendo em Anexo uma “Versão consolidada” do 

RGICSF; Decreto-Lei n.º 319/2002, de 28 de Dezembro (Diário da República, I Série-A, 

n.º 300) alterando pelo artigo 51.º, os artigos 6.º e 101.º, n.º 3; Decreto-Lei n.º 252/2003, 

de 17 de Outubro; Decreto-Lei n.º 145/2006, de 31 de Julho; Decreto-Lei n.º 104/2007, 

de 3 de Abril; Decreto-Lei n.º 357-A/2007, de 31 de Outubro; Decreto-Lei n.º 1/2008, 

de 3 de Janeiro; Decreto-Lei n.º 126/2008, de 21 de Julho; Decreto-Lei n.º 211-A/08, de 

3 de Novembro; Lei n.º 28/2009, de 19 de Junho, Diário da República, I Série, n.º 117 

(aqui sendo alterado o artigo 200.º); Decreto-Lei n.º 162/2009, de 20 de Julho; Lei n.º 

94/2009, de 1 de Setembro; Decreto-Lei n.º 317/2009, de 30 de Outubro (Diário da 

República, I Série, n.º 211, de 30 de Outubro); Decreto-Lei n.º 52/2010, de 26 de Maio; 

Decreto-Lei n.º 71/2010, de 18 de Junho; Lei n.º 36/2010, de 2 de Setembro; Decreto-

Lei n.º 140-A/2010, de 30 de Dezembro; Decreto-Lei n.º 46/2011, de 24 de Junho 

(Diário da República, 1.ª Série, n.º 120, de 24-06); Decreto-Lei n.º 88/2011, de 20 de Julho; 

Decreto-Lei n.º 119/2011, de 26 de Dezembro; Decreto-Lei n.º 31-A/2012, de 10 de 

Fevereiro; Decreto-Lei n.º 242/2012, de 7 de Novembro (altera a Lei n.º 25/2008); Lei 

n.º 64/2012, de 20 de Dezembro; Decreto-Lei n.º 18/2013, de 6 de Fevereiro (altera a 

Lei n.º 25/2008); Decreto-Lei n.º 63-A/2013, de 10 de Maio. 

      Sobre o tema podem ver-se José Luís Saldanha Sanches, A situação actual do 

sigilo bancário: A singularidade do regime português, in Estudos de Direito bancário, 

(FDUL), Coimbra Editora, 1999, págs. 361 a 373, Maria Fernanda Palma, 
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Perspectiva constitucional em matéria de segredo bancário, e Paulo Sousa Mendes, A 

orientação da investigação para a descoberta dos benefícios económicos e o sigilo 

bancário, sendo ambos os trabalhos produzidos no âmbito do 2.º Congresso de 

Investigação Criminal, Aula Magna da Reitoria da Universidade de Lisboa, em 25 e 26 

de Março de 2009, organizado por ASFIC/PJ e IDPCC/FDUL, publicado por Edições 

Almedina, SA, Outubro de 2010, respectivamente, a págs.189 e ss. e pág. 201 e ss. 

 

      Sobre o crime de recepção ilícita de depósitos, previsto no RGICSF. 

 

      Como se referia no preâmbulo do Decreto-Lei n.º 298/92, de 31 de Dezembro, que 

como vimos, aprovou o Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades 

Financeiras (RGICSF), no plano penal, foi tipificado como crime, punido com prisão 

até três anos, o exercício não autorizado de recepção, do público, por conta própria ou 

alheia, de depósitos ou outros fundos reembolsáveis.  

      O artigo 8.º rege sobre o princípio da exclusividade, e de acordo com o n.º 1, só as 

instituições de crédito podem exercer a actividade de recepção, do público, de depósitos 

ou outros fundos reembolsáveis, para utilização por conta própria. 

      No Título XI - Sanções, Capítulo I - Disposição penal – o artigo 200.º, sob a 

epígrafe “Actividade ilícita de recepção de depósitos e outros fundos reembolsáveis” 

estabelecia:  

      “Aquele que exercer actividade que consista em receber do público, por conta 

própria ou alheia, depósitos ou outros fundos reembolsáveis, sem que para tal exista a 

necessária autorização, e não se verificando nenhuma das situações previstas no n.º 3 do 

artigo 8.º, será punido com prisão até 3 anos”. 

      O preceito foi alterado pela Lei n.º 28/2009, de 19 de Junho (Diário da República, I 

Série, n.º 117), que operou a 14.ª alteração ao RGICSF, entrado em vigor em 20 de Junho 

conforme artigo 11.º, n.º 1, passando a estabelecer:  

      “Aquele que exercer actividade que consista em receber do público, por conta 

própria ou alheia, depósitos ou outros fundos reembolsáveis, sem que para tal exista a 

necessária autorização, e não se verificando nenhuma das situações previstas no n.º 3 do 

artigo 8.º, é punido com pena de prisão até 5 anos”. 
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      Em substância a alteração traduziu-se em aumentar o limite máximo da moldura de 

3 para 5 anos de prisão. 

 

 

        Aplicação da lei penal no espaço 

        Princípio da territorialidade 

        Extra territorialidade - Facto praticado fora do território nacional  

        O lugar do cometimento do facto ilícito típico precedente  

   

        

         Sendo indubitável a competência do tribunal português para conhecer do crime de 

branqueamento cometido em território nacional, como ocorre no caso presente, em que 

as infracções (ilícitos típicos) subjacentes, os crimes precedentes foram praticados intra 

muros, o problema que se coloca é o da competência do tribunal nacional nos casos em 

que o crime subjacente é praticado no exterior, como acontece muitas vezes, atento o 

carácter transnacional do crime posterior, isto é, a questão é a de saber se a competência 

abrange a cognição do crime precedente, independentemente do local da sua prática.        

      Estamos, como vimos, perante uma nova forma de criminalidade sem fronteiras, o 

que redunda na revisão dos critérios tradicionais de aplicação da lei no espaço, em 

desvios ao princípio-regra da territorialidade, “a pedra de toque de toda a problemática 

da aplicação da lei penal no espaço”, como refere José Faria Costa, preponderante num 

tempo em que os Estados delimitavam fronteiras.  

      É de acentuar a preocupação de que o legislador - e não só o português - se dá conta 

no sentido de punir intra muros infracções, mesmo que perpetradas fora do território 

nacional. Assim, Rodrigo Santiago, RPCC, Ano 4.º, 1994, ao versar “Problemas de 

aplicação no espaço”, pág. 557 e, por outro lado, a ingente necessidade de cooperação 

jurídica internacional nesta sede para assegurar a aplicação do direito e a sua 

«execução».  

      Sem embargo de surgirem casos sem qualquer conexão internacional, assumindo 

carácter interno, um cariz absolutamente doméstico, em que o branqueamento e também 

o(s) crime(s) subjacente(s) tem (têm) lugar no território nacional, de que são exemplo os 

versados nos acórdãos deste Supremo Tribunal de 1996, 1997, 2000, 2002, 2004 e 
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2008, citados noutro local, bem como o presente caso, em que a única conexão com o 

exterior, mas sem relevo neste particular, é a aquisição do apartamento de Islantilla, Ilha 

Cristina, Espanha, analisar-se-á este tema na perspectiva mais ampla no seio da 

criminalidade transnacional, até porque uma tal abordagem, porque mais ampla e 

compreensiva, não poderá deixar de entender-se e valer como um “acquis” cognitivo 

para melhor compreensão da envergadura, abrangência e dinâmica supra nacional de 

que o fenómeno do branqueamento se reveste, na máxima configuração, de modo 

diverso do facto doméstico com carácter intra muros, do caso sub judice.     

     Como assinala Jorge Fernandes Godinho, Do Crime de «Branqueamento» de 

Capitais, Almedina 2001, em sede de conclusões, pág. 251, “Em termos criminológicos, 

verifica-se que a problemática do branqueamento de capitais está sobretudo ligada à 

criminalidade organizada, em especial se se entender esta como a que desenvolve uma 

actuação ilícita permanente, com intuito lucrativo, v. g. em termos de ciclo económico - 

embora a prática de crimes isolados possa também gerar a necessidade de dissimular a 

origem ilícita de bens”.  

      Numa perspectiva mais lata, Alberto Silva Franco, em “Globalização e 

criminalidade dos poderosos”, texto que serviu de base à conferência proferida pelo 

Autor em 25 de Março de 2000 no encerramento do III Curso de Pós-Graduação em 

Direito Penal Económico e Europeu na Faculdade de Direito da Universidade de 

Coimbra, publicado na Revista Portuguesa de Ciência Criminal, Ano 10, Fasc. 2.º, 

Abril-Junho 2000, afirma a págs. 206/7 “não se poder deixar de reconhecer que o 

modelo globalizador produziu novas formas de criminalidade que se caracterizam, 

fundamentalmente, por ser uma criminalidade supranacional, sem fronteiras limitadoras, 

por ser uma criminalidade organizada, e por ser uma criminalidade que permite a 

separação tempo-espaço entre a acção das pessoas que actuam no plano criminoso e a 

danosidade social provocada. Tal criminalidade, desvinculada do espaço geográfico 

fechado de um Estado, espraia-se por vários outros e se distancia nitidamente dos 

padrões de criminalidade que tinham sido até então objecto de consideração penal.  

      A criminalidade económica, a criminalidade das drogas, a criminalidade ecológica, 

a criminalidade organizada etc., enfim, os crimes of the powerful, dependem em face 

das várias fases de sua operacionalidade, de um número elevado de acções delituosas, 

que podem até ser devidamente caracterizadas; no entanto, enquanto expressão de 
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criminalidade montada na base de um sistema reticulado, não se sabe, ao certo, o lugar 

de sua realização e nem se mostra descomplicada a identificação dos seus autores”.  

      José de Faria Costa aborda o tema em O Fenómeno da Globalização e o Direito 

Penal Económico, estudo elaborado com a explícita finalidade de fazer parte do livro 

Estudos em homenagem ao Prof. Doutor Rogério Soares, publicado pela Coimbra 

Editora, 2001, págs. 531 e ss., igualmente na Revista Brasileira de Ciências Criminais, 

Ano 9, n.º 34, Abril-Junho de 2001, págs. 9 a 25, e ainda mais tarde, em Direito Penal 

Económico e Europeu, Textos Doutrinários, Volume III, Coimbra Editora, 2009, págs. 

95 a 111.  

      Começa o Autor, a págs. 99/100 (obviamente, da última edição), por caracterizar a 

criminalidade económica, como sendo um tipo de criminalidade que é levada a cabo 

dentro de um espaço económico global, que tem cada vez menos um espaço, um 

território nacional, onde se desenvolva e perpetre, uma criminalidade que deixou de se 

desenvolver em plúrimos territórios, como aconteceu até aos anos oitenta, e hoje, está, 

cada vez mais em lugar nenhum, que tem a qualidade ou característica de não ter locus 

delicti, pelo menos na interpretação clássica que a dogmática nos dá de local do crime.   

     Versando a questão da aplicação da lei penal no espaço (ponto 4.3.1, págs. 106/7, ainda da 

mesma última edição de 2009 do citado trabalho de 2001), começa o Autor por referir que “O 

princípio da territorialidade constitui, dentro da nossa actual civilização jurídico-

cultural, a pedra de toque de toda a problemática da aplicação da lei penal no espaço”, 

axioma que é integrado por outros princípios – v. g., defesa dos interesses nacionais, do 

pavilhão, da nacionalidade, do princípio da aplicação universal – o que permite que, 

mesmo quando não possa funcionar o princípio da territorialidade, a lei penal nacional 

se aplique, desde que se verifique um conjunto de circunstâncias consagrado 

explicitamente pelo legislador, aumentando-se o âmbito da lei penal nacional e 

respondendo, também deste modo, a duas atitudes essenciais que se devem ter nesta 

área: a) punir ou expulsar (punire aut dedere) e b) evitar a todo o custo que uma 

infracção fique sem punição”. 

    Defende ainda o Autor o aumento dos casos em que funcione a cláu...a complementar 

ou adjuvante do princípio da territorialidade, que se sustenta no princípio da aplicação 

universal, não apenas para infracções pertencentes ao Código Penal, mas também outras 

a merecer essa dignidade, ou seja, merecedoras da consideração como infracções que 
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integram o princípio da aplicação universal, as que pertençam ao direito penal acessório 

ou secundário. (Ao tempo do escrito – 2001 – e daí a premência/acutilância da proposta de extensão da 

consideração - não se desenhava ainda no horizonte normativo nacional a codificação e o que viria a ser 

plasmado no n.º 4 do artigo 368.º-A do Código Penal).  

 

        Passando por algumas previsões sobre o tema no direito europeu. 

       

        O artigo 305.º-bis, do Código Penal suíço, aditado pela lei de 23 de Março de 

1990, tendo por epígrafe “Blanchissage d  argent” estabelece no n.º 3 que “L´auteur sera 

également puni lorsque l´infraction principale a été commise à l´étranger et qu´elle est 

aussi punissable dans l´Etat où elle a éte perpétrée”, traduzida assim: “O agente será 

punido mesmo nos casos em que a infracção principal tenha sido perpetrada no 

estrangeiro, quanto tal infracção seja também punida no Estado em que tenha sido 

cometida”.  

      O novo Código Penal espanhol de 1995, aprovado pela Ley Orgánica 10/1995, de 

23 de Novembro, consagrando uma regulamentação uniforme, pôs fim à duplicidade 

legislativa anterior e incluiu o “blanqueo” no artigo 301.º, provindo a redacção quase 

directamente do anterior artigo 344.º bis h).  

      Acolhendo o princípio de justiça universal, dispõe o n.º 4 do artigo 301.º “o agente 

será punido mesmo nos casos em que o(s) delito(s) de que provêm os bens ou os actos 

anteriormente referidos (de branqueamento), tenha(m) sido cometido(s), total ou 

parcialmente, no estrangeiro”.  

     Por seu turno, o artigo 23.º, n.º 4, i), da Ley Orgánica del Poder Judicial, após a 

reforma operada pela Ley Orgánica de 19 de Novembro de 2007, estabelece a 

competência da jurisdição espanhola para conhecer dos delitos cometidos por espanhóis 

ou estrangeiros fora do território nacional, como genocídio, terrorismo, narcotráfico, 

falsificação de moeda estrangeira ou mutilação genital feminina, ou que segundo os 

tratados ou convenções internacionais devam ser perseguidos em Espanha, como é o 

caso do blanqueo.   

       No Código Penal alemão, no que toca aos crimes precedentes praticados fora do 

território nacional, conforme o § 261 (8) “Se os fundos têm origem externa, só é punível 
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o branqueamento de capitais se as actividades que os geraram forem também puníveis 

nessa jurisdição”.  

       Referindo-se a esta norma, Pedro Caeiro, A Decisão-quadro do Conselho, pág. 

1099/403, das duas publicações referidas, afirma que a norma subordina expressamente a 

punição do branqueamento à relevância penal do facto precedente perante a lex loci 

delicti; por outras palavras, a qualificação do facto precedente como ilícito-típico para 

efeitos do preenchimento do tipo do branqueamento deve depender, ao menos, do juízo 

concordante da lex loci delicti.  

 

      Sobre aplicação da lei penal no espaço, a norma matriz do artigo 4.º do Código 

Penal, que constitui o princípio básico, estabelece, sob a epígrafe “Aplicação no espaço: 

princípio geral”:  

       «Salvo tratado ou convenção internacional em contrário, a lei penal portuguesa é aplicável 

a factos praticados:  

a) Em território português, seja qual for a nacionalidade do agente; ou 

b) A bordo de navios ou aeronaves portugueses». 

        

       Segundo Paulo Albuquerque, Comentário do Código Penal, UCE, 2.ª edição, 

2010, pág. 64, as fontes da disposição são o artigo 53.º, n.º s 1 e 2, do Código Penal de 

1886 e os §§ 3.º e 4.º do StGB alemão, na redacção anterior à revisão de 1998, que 

reproduziram os §§ 3.º e 4.º do projecto governamental de 1962.  

      A aplicação espacial do direito penal assenta nos seguintes princípios: o princípio da 

territorialidade, o princípio da nacionalidade, o princípio da defesa dos interesses 

nacionais, o princípio da universalidade, o princípio da administração supletiva da lei 

nacional e o princípio da aplicação convencional.   

     O primeiro princípio está consagrado no artigo 4.º, os demais no artigo 5.º.  

     Nos termos do princípio da territorialidade - princípio básico consagrado no artigo 

4.º - o Estado aplica o direito penal a todos os factos juridicamente relevantes cometidos 

no seu território, independentemente da nacionalidade do agente.         

     Segundo este princípio-regra basilar, que continua a dominar a aplicação da lei penal 

no espaço, a legislação penal do Estado pune todas as infracções cometidas no seu 

território (definido no artigo 5.º da Constituição da República), cometidas por qualquer 
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cidadão, entendendo-se território nacional com a extensão conferida pelo princípio 

corolário daquele, o chamado princípio da bandeira ou do pavilhão, podendo ver-se o 

caso de alargamento da aplicação no espaço das leis penal e contra-ordenacional 

portuguesas, a casos de ilícitos cometidos a bordo de aeronaves civis em voos 

comerciais, constante do Decreto-Lei n.º 254/2003, de 18-10. 

     O princípio - regra da territorialidade, por não assegurar, só por si, eficaz protecção 

visada pelo ordenamento penal, é completado por outros princípios que funcionam 

subsidiariamente, concretamente, pelos princípios da protecção dos interesses 

nacionais, da nacionalidade - da nacionalidade activa e da nacionalidade passiva – da 

administração supletiva da lei nacional, da aplicação convencional da lei penal nacional, 

da pluralidade da prática do crime, também designado de princípio da competência ou 

da aplicação universal ou princípio do direito mundial (segundo este último princípio, 

o Estado pune todos os crimes cometidos segundo o seu próprio direito, 

independentemente do lugar onde tenham sido praticados, de quem os cometeu, ou de 

quem é o ofendido) - sobre estas distinções, cfr. Maia Gonçalves, Código Penal 

Português Anotado, 12.ª edição, em anotação aos artigos 4.º e 5.º, Código Penal, de 

Victor Sá Pereira, 1988, Livros Horizonte, e Manuel António Lopes Rocha, A 

Aplicação da Lei Criminal no Tempo e no Espaço, in Jornadas de Direito Criminal, 

edição do CEJ, 1983, págs. 118 e ss. (exprime a ideia de que o tribunal do lugar onde se 

encontra o delinquente é o competente para conhecer da infracção, seja qual for o lugar 

da sua prática, seja qual for a nacionalidade do agente ou da vítima), Paulo Pinto 

Albuquerque, Comentário do Código Penal, 2.ª edição actualizada, 2010, págs. 66-8, 

em que afirma que a aplicação espacial do direito penal a factos cometidos fora do 

território nacional, assenta em cinco princípios (da nacionalidade - passiva e activa -, da 

defesa dos interesses nacionais, da aplicação universal ou da universalidade, da 

administração supletiva da lei nacional e o da aplicação convencional da lei penal 

nacional).   

      (A este propósito podem ver-se o acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 7 de 

Setembro de 1995, proferido no processo n.º 48601, BMJ n.º 449, pág. 229 e ainda os 

de 30 de Março de 2010, processo especial MDE n.º 75/10.4YRLSB.S1 e de 2 de 

Janeiro de 2008, processo especial MDE n.º 4850/07 e aclaração de 29 seguinte, os dois 

últimos por nós relatados, este relativo a lugar da prática do crime (artigo 7.º do Código 
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Penal) e perfectibilização do crime de burla, com referência ao artigo 9.º do Código 

Penal da RFA e às doutrinas da actividade, teoria do evento e doutrina da ubiquidade).          

      Estes princípios mostram-se consagrados no artigo 5.º do mesmo Código Penal, 

prevendo-se os casos em que ainda é aplicável a lei penal portuguesa a factos cometidos 

fora do território nacional, com as restrições previstas no artigo 6.º. 

 

      Estabelece o artigo 5.º do Código Penal com a epígrafe “Factos praticados fora 

do território português”:  

1. Salvo tratado ou convenção internacional em contrário, a lei penal portuguesa é ainda 

aplicável a factos cometidos fora do território nacional: 

a)  a  g)  ………………………………………………………………………………………….. 

2. A lei penal portuguesa é ainda aplicável a factos cometidos fora do território nacional 

que o Estado Português se tenha obrigado a julgar por tratado ou convenção 

internacional. 

 

       O artigo 5.º do Código Penal sofreu alteração introduzida pelo artigo 10.º da Lei n.º 

52/2003, de 22 de Agosto (Lei de combate ao terrorismo, tendo como objecto a previsão 

e a punição dos actos e organizações terroristas, em cumprimento da Decisão-Quadro 

n.º 2002/475/JAI, do Conselho, de 13 de Junho, relativa à luta contra o terrorismo - 12.ª 

alteração ao Código de Processo Penal e 14.ª alteração ao Código Penal), rectificada 

pela Declaração de Rectificação n.º 16/2003, in Diário da República, I Série-A, n.º 251, 

de 29 de Outubro. 

      Altera especificamente a alínea a) do n.º 1 do artigo 5.º, que passa a dispor: 

      1. …………………………………………………………………………………….. 

      a) Quando constituírem os crimes previstos nos artigos 221.º, 262.º a 271.º, 308.º a 

321.º e 325.º a 345.º; 

     Na mesma lei o artigo 8.º “Aplicação no espaço” contém normas específicas 

relativas a organizações terroristas.  

     A Lei n.º 31/2004, de 22 de Julho opera a 17.ª alteração ao Código Penal e adapta a 

legislação penal portuguesa ao estatuto do Tribunal Penal Internacional, tipificando as 

condutas que constituem crimes de violação do direito internacional humanitário, 

alterando a redacção da alínea b) do n.º 1 do artigo 5.º do Código Penal. 
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      (O artigo 5.º da Lei penal relativa às violações do direito internacional humanitário, 

publicada em Anexo, contém norma especial relativa a “Aplicação no espaço: factos 

praticados fora do território português”). 

     A Lei n.º 59/2007, de 4 de Setembro, pelo artigo 1.º deu nova redacção às alíneas b) 

a g) do n.º 1 do artigo 5.º do Código Penal e alterou os n.ºs 2 e 3 do artigo 6.º e artigo 

11.º do Código Penal, pelo artigo 4.º adita a Lei n.º 31/2004, DL n.º 15/93 e Lei n.º 

32/2006, de 26 de Julho e pelo artigo 5.º alterou o artigo 6.º da Lei n.º 52/2003, relativo 

a responsabilidade penal das pessoas colectivas e equiparadas.    

     A Lei n.º 25/2008, de 5 de Junho – segunda alteração à Lei n.º 52/2003 – adita o 

artigo 5.º - A, relativo a “Financiamento do terrorismo”. 

 

 

      O tipo de criminalidade ora em causa, em relação genética com o novo fenómeno da 

globalização, ou se se quiser, com o surgimento desta nova/moderna globalização 

(havendo por primeiro ensaio do fenómeno, a globalização de quinhentos, 

protagonizada por antepassados nossos), tem/assume um carácter internacional, interage 

num domínio transnacional, sem fronteiras (leia-se, sem limites de ordem geográfica), o 

que potencia a sua perigosidade, pois que são aproveitadas a economia de escala, as 

insuficiências e os defeitos de harmonização na legislação europeia, a superlativa (super 

sónica) mobilidade de meios, a utilização da Internet, sendo o ciber-espaço, o espaço 

ampliador/amplificador de conhecimentos e, concomitantemente, de formatações 

conducentes às margens, passe o pleonasmo, da marginalidade.  

       Por isso, ultrapassada a definição do locus commissi delicti tradicional, prevê-se 

que a punição pelos crimes de branqueamento abranja expressamente os casos em que 

os factos que integram a infracção principal tenham sido praticados fora do território 

nacional, como aconteceu com o disposto nos seguintes diplomas nacionais:  

       Artigo 23.º, n.º 3, do Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de Janeiro 

       3 - A punição pelos crimes previstos no n.º 1 tem lugar ainda que os factos referidos 

nos artigos 21.º, 22.º, 24.º e 25.º hajam sido praticados fora do território nacional. 

       Artigo 2.º, n.º 3, do Decreto-Lei n.º 325/95, de 2 de Dezembro 

       3 - A punição pelos crimes previstos no n.º 1 tem lugar ainda que os factos que 

integram a infracção principal tenham sido praticados fora do território nacional.  
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      Lourenço Martins, Droga e Direito. Legislação. Jurisprudência. Direito 

comparado. Comentários, Colecção Commentarium, Aequitas, Editorial Notícias, 

Lisboa, 1994, a propósito do princípio da territorialidade, à face do artigo 23.º do 

Decreto-Lei n.º 15/93, afirmava, pág. 133: “o disposto no n.º 3 tem por finalidade 

esclarecer que à punição pelo branqueamento dos capitais, em qualquer das 

modalidades previstas no artigo 23.º, é indiferente o lugar da prática da infracção de 

tráfico, que se situe a montante”, e mais à frente – pág. 138 – “As dificuldades que aqui 

se podem levantar respeitam à prova do cometimento da infracção principal no 

estrangeiro, já que se mostra incindivelmente ligada ao crime «secundário». Se já existe 

decisão de um tribunal, ainda que não revista nem confirmada em Portugal, parece 

poder ser invocada como meio de prova dessa infracção, nos termos do n.º 3 do artigo 

234.º do CPP. 

       Se não existe, então cair-se-á no domínio da suficiência do processo penal, bem 

acentuada na reforma do CPP de 1987 - «O processo penal é promovido 

independentemente de qualquer outro e nele se resolvem todas as questões que 

interessarem à decisão da causa» ( n.º 1 do artigo 7.º).” 

 

       A propósito da questão em apreciação e então comentando o disposto no n.º 3 do 

artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 325/95, de 2 de Dezembro, José de PP Ascensão, 

Branqueamento de capitais: Reacção criminal, Estudos de direito bancário, Coimbra 

Editora, 1999, pág. 341, referia que poderia reprimir-se unicamente o branqueamento de 

capitais provenientes de factos delituosos praticados no território nacional. 

       Mas – adiantava – isso seria desconhecer o carácter internacional da criminalidade 

em causa, que potencia a sua perigosidade. 

        Et pour cause, concluía o Professor: “Por isso, o art. 2/3 do Dec.-Lei n.º 325/95 

abrange expressamente os casos em que os factos que integram a infracção principal 

tenham sido praticados fora do território nacional. Já ia nesse sentido o art. 23/3 do 

Dec.-Lei n.º 15/93”.  

        Pedro Caeiro, A decisão-quadro do Conselho, de 26 de Junho de 2001, (…), 

aborda a questão no campo da “relevância típica das vantagens provenientes de factos 

praticados no estrangeiro” no ponto 3. (3.1 a 3.7), págs. 1094 a 1101, na edição da 



S. R. 
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 

3007 
 

colectânea Liber discipulorum, Coimbra Editora, 2003, e a págs. 399 a 405, na inserção 

na colectânea Direito Penal Económico e Europeu, Textos Doutrinários, na edição de 

2009, volume III, versa a norma do n.º 3 do artigo 2.º do Decreto-Lei 325/95, então com 

a versão introduzida pela Lei n.º 10/2002, de 11-02, mas que neste particular nada 

alterou, sendo tal norma, de resto, idêntica ao artigo 23.º, n.º 3, do DL 15/93, disposição 

que, em seu entender, carece de algumas explicações, porque a sua expressão literal 

poderia fazer crer que se trata de uma (nova) conexão de competência extra-territorial 

da lei portuguesa, quando, na verdade, a hipótese da norma se liga tão-só à 

configuração do bem jurídico protegido (e consequentemente, à tipificação das 

condutas branqueadoras), se bem que nesta intervenham alguns critérios usualmente 

ligados à organização da competência “espacial” da lei penal. 

        Acompanhando Rodrigo Santiago, ob. cit., pág. 558 e Jorge Fernandes Godinho, 

ob. cit., pág. 181, afirma que a disposição em causa não se prende com a aplicação 

espacial das normas portuguesas que prevêem e punem o crime de branqueamento, não 

importando, nomeadamente, uma extensão das regras da aplicação extra-territorial da 

lei. E acrescenta: “Com efeito, o facto precedente só integra o tipo do branqueamento 

enquanto fonte geradora das vantagens, pelo que os factos empíricos em que se 

consubstancia a sua prática não são elementos do “facto” de branqueamento, na acepção 

dos artigos 4.º e seguintes do CP. A conclusão é obrigatória, sob pena de, podendo o 

facto precedente ser praticado por pessoa diversa do branqueador, termos de admitir 

uma responsabilidade penal por facto alheio”. Deste ponto de vista, a aplicação espacial 

da lei portuguesa não difere da que cabe, v. g., ao crime de receptação  

      Ao contrário, o artigo 49.º do DL 15/93 consagra uma verdadeira regra de 

competência universal relativamente aos crimes punidos por esse diploma.  

     As regras de aplicação espacial da lei penal portuguesa permanecem intocadas, 

sendo necessário que a conduta branqueadora (a conversão, a transferência, a ocultação, 

etc.) ocorra, ao menos parcialmente, em território nacional ou a bordo de navio ou 

aeronave portugueses (artigos 7.º e 4.º do CP), ou que, ocorrendo no estrangeiro, o 

agente seja de nacionalidade portuguesa (artigo 5.º, n.º1, alínea c)) ou haja sido pedida a 

sua extradição e esta não possa ser concedida (artigo 5.º, n.º1, alínea e)).  

     Após determinar a função da disposição contida no artigo 2.º, n.º 3, do DL 325/95, 

que é dar execução à injunção ínsita no artigo 6.º, n.º 2, alínea a), da Convenção do 
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Branqueamento (leia-se, Convenção de Estrasburgo de 1990, STE n.º 141), a qual impõe para efeitos 

da tipificação do branqueamento, a irrelevância da competência da lei penal estadual 

relativamente ao facto precedente, esclarece que tal significa que esta norma implica 

para os Estados Partes, uma obrigação de ampliar, não as regras de competência 

espacial das suas leis, mas sim o próprio objecto de tutela: cada Estado Parte não pode 

limitar-se a proteger, através  da incriminação do branqueamento, a sua pretensão à 

perda das vantagens ilicitamente obtidas (a realização da sua justiça), devendo antes 

proteger também as pretensões análogas de outros Estados. 

     Por outras palavras: de acordo com a norma da ConvBr, o que deve ser irrelevante 

para a punição do branqueamento é, não a “extra-territorialidade” do facto precedente, 

mas, mais amplamente, a incompetência da lei interessada em punir o branqueamento 

(lex fori) para conhecer do facto precedente. E é neste sentido que deve ser lida a norma 

interna, não sendo admissível uma sua interpretação que restringisse os factos 

cometidos no estrangeiro aos factos precedentes de que a lei portuguesa pode conhecer 

de acordo com a sua competência extra-territorial.  

      Desta forma, os Estados Partes comprometeram-se a não fazer depender a punição 

do branqueamento da competência da sua lei para conhecer do facto precedente.  

      Conclui o Autor, no ponto 3.7 (pág. 1101/405), afirmando: Só preenchem o tipo do 

branqueamento as vantagens procedentes de factos, que integrando um (ou vários) 

ilícito(s)-típico(s) indicado(s) no artigo 2.º, n.º 1, do DL 325/95 ou nos artigos 21.º, 22.º, 

24.º e 25.º do DL 15/93, sejam da competência da lei penal de um Estado Parte na 

ConvBr (aí se incluindo o Estado Português), pois só nesses casos existe uma pretensão 

estadual relevante e digna de protecção, seja devido à consideração da realização da 

justiça portuguesa, seja por força da obrigação assumida por Portugal, naquela 

Convenção, de proteger, em termos análogos, a realização da justiça dos restantes 

Estados Partes contra o branqueamento. 

 

      Neste contexto há que atender igualmente à Lei n.º 13/2001, de 04 de Junho (Diário 

da República, I Série-A, n.º 129, de 04-06-2001), que alterou o regime jurídico dos crimes de 

tráfico de influência e de corrupção, transpondo para o direito interno a Convenção 

sobre a luta contra a corrupção de agentes públicos estrangeiros nas transacções 

comerciais internacionais, aprovada em Paris, a 17 de Dezembro de 1997, sendo certo 
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constituírem um e outro crimes de catálogo, precedentes, sendo o primeiro desde 2001 e 

o segundo desde 7 de Dezembro de 1995. 

     Sobre aplicação da lei no espaço dispunha o artigo 3.º: “Sem prejuízo do regime 

geral de aplicação da lei penal no espaço e do estabelecido em matéria de cooperação 

judiciária internacional, o disposto no artigo 1.º da presente lei aplica-se a actos 

cometidos por cidadãos portugueses ou estrangeiros que sejam encontrados em 

Portugal, independentemente do local onde tais actos tenham sido praticados”.   

 

      A referida Lei n.º 13/2001, de 4 de Junho, veio a ser revogada pelo artigo 11.º da Lei 

n.º 20/2008, de 21 de Abril (Diário da República 1.ª Série, n.º 78, de 21 de Abril), a qual criou o 

novo regime penal de corrupção no comércio internacional e no sector privado, dando 

cumprimento à Decisão Quadro n.º 2003/568/JAI, do Conselho, de 22 de Maio, tratando 

– se de diploma em conexão com o crime de branqueamento, atento o disposto no artigo 

10.º, segundo o qual o comportamento descrito no artigo 7.º (Corrupção activa com 

prejuízo do comércio internacional) considera-se crime de corrupção para efeitos do 

disposto no artigo 368.º-A do Código Penal e na alínea a) do n.º 1 do artigo 1.º da Lei 

n.º 36/94, de 29 de Setembro. 

     Sobre aplicação no espaço rege o artigo 3.º “Sem prejuízo do regime geral de 

aplicação da lei penal no espaço e do estabelecido em matéria de cooperação judiciária 

internacional, a presente lei é aplicável ainda: 

a) No caso de incriminação prevista no artigo 7.º, a factos praticados por portugueses ou 

por estrangeiros que sejam encontrados em Portugal, independentemente do local onde 

tenham sido praticados”;  

b) (…).   

 

    Finalmente a partir de 1 de Abril de 2004, no Código Penal, o artigo 368.º-A, que no 

n.º 4 estabelece:  

4 – A punição pelos crimes previstos nos números 2 e 3 tem lugar ainda que os factos 

que integram a infracção subjacente tenham sido praticados fora do território nacional, 

ou ainda que se ignore o local da prática do facto ou a identidade dos seus autores. 

 

       No plano internacional 
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        Em vários instrumentos internacionais vem prevista a aplicação da lei no espaço, 

realçando-se os seguintes por dizerem respeito directamente ao branqueamento ou por 

estarem em causa questões conexas com tal tipo de criminalidade.   

         Assim: 

        - Artigo 6.º, n.º 2, alínea a), da Convenção de Estrasburgo de 1990 (Convenção do 

Branqueamento, STE n.º 141) 

         2 - Para fins de execução ou de aplicação do n.º 1 do presente artigo (que define as 

infracções de branqueamento): 

         a) O facto de a infracção principal ser ou não da competência das jurisdições 

penais da Parte não é tomado em consideração”.  

       - Artigo 1.º da Directiva 91/308/CEE, de 10 de Junho de 1991 

         Existe branqueamento de capitais mesmo que as actividades que estão na origem 

dos bens a branquear se localizem no território de outro Estado-membro ou de um país 

terceiro. 

        Do mesmo modo no mesmo artigo 1.º na redacção dada pela Directiva 

2001/97/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de Dezembro de 2001 

(publicada no Jornal Oficial das Comunidades Europeias L 344, de 28 de Dezembro de 2001):   

       Existe branqueamento de capitais independentemente de as actividades que estão na 

origem dos bens a branquear se localizarem no território de outro Estado-Membro ou de 

um país terceiro. 

      Ou seja, o mesmo com alterações de pormenor, como “independentemente de” em 

vez de “mesmo que” e “localizarem” em vez de “localizem”. 

       - Artigo 6.º, n.º 2, alínea c), da Convenção das Nações Unidas contra a 

Criminalidade Organizada Transnacional aprovada pela Resolução da Assembleia Geral 

da ONU n.º A/RES/55/25, de 15 de Novembro de 2000, e aberta à assinatura na 

Conferência de Palermo de 12 a 15 de Dezembro de 2000, aprovada pela Resolução da 

Assembleia da República n.º 32/2004, publicada em 2 de Abril de 2004, relembrando-se 

que o artigo 6.º tem por epígrafe “Criminalização do branqueamento do produto do 

crime”: 
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      “Para efeitos da alínea b) – configuração das infracções principais –, as infracções 

principais deverão incluir as infracções cometidas tanto dentro como fora da jurisdição 

do Estado Parte em causa”.  

      Acrescenta que “No entanto, as infracções cometidas fora da jurisdição de um 

Estado Parte só constituirão infracção principal quando o acto correspondente constitua 

infracção penal à luz do direito interno do Estado em que tenha sido praticada e 

constitua infracção penal à luz do direito interno do Estado Parte que aplique o presente 

artigo se o crime aí tiver sido cometido”.  

      Convenção das Nações Unidas contra a corrupção, adoptada pela Assembleia Geral 

em 31 de Outubro de 2003, aprovada pela Resolução da Assembleia da República n.º 

47/07, de 19 de Julho de 2007 e ratificada pelo Decreto do Presidente da República n.º 

97/07, de 21 de Setembro (Diário da República, 1.ª Série, n.º 183, de 21-09-2007) - Em registo 

semelhante ao da Convenção de Palermo de 2000, no artigo 23.º, sob a epígrafe 

“Branqueamento do produto do crime”, n.º 2, estabelece a alínea c): “Para efeitos da 

alínea b), as infracções subjacentes deverão incluir as infracções praticadas dentro e fora 

da jurisdição do Estado Parte em causa. No entanto, as infracções praticadas fora da 

jurisdição de um Estado Parte só deverão constituir infracção subjacente quando o acto 

correspondente constitui infracção penal à luz do direito interno do Estado em que é 

praticado e constituiria infracção penal à luz do direito interno do Estado Parte que 

aplique o presente artigo caso aí tivesse sido cometido”.  

        - Artigo 9.º, n.º 2, alínea a), da Convenção de Varsóvia de 16 de Maio de 2005 

     2 - Para fins de execução ou de aplicação do n.º 1 do presente artigo (que define as 

infracções de branqueamento) 

      a) O facto de as Partes poderem exercer ou não a sua jurisdição relativamente à 

infracção subjacente não será tido em consideração.  

 

      Das disposições citadas no que importa ao branqueamento de capitais re...ta que o 

facto precedente pode ter sido praticado em qualquer local.    

      

      Uma tal solução não representa uma excepção ao disposto no artigo 4.º do Código 

Penal (Aplicação no espaço - Princípio geral), princípio base da territorialidade, pois 

que o branqueamento em si é realizado em Portugal, o elemento de extraterritorialidade 



S. R. 
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 

3012 
 

existe em relação à infracção precedente que pode ter sido praticada fora do território 

nacional, em qualquer ignota parte do planeta, punindo-se o branqueamento, 

independentemente do lugar onde tenha tido lugar o facto criminoso prévio.  

     É irrelevante o local do cometimento do crime precedente, pois a punição tem lugar 

mesmo que o facto precedente tenha sido cometido fora do território nacional ou se 

desconheça o local do seu cometimento, diz Paulo Albuquerque, Comentário do Código 

Penal, 2.ª edição actualizada, 2010, nota 10, pág. 957, citando o artigo 9.º, n.º 2, alínea 

a), da Convenção de Varsóvia, tal como o artigo 6.º da Convenção do Conselho da 

Europa de 1990, mas diferentemente o artigo 23.º da Convenção das Nações Unidas 

contra a corrupção, de 2003, que exige o requisito da dupla incriminação. 

      Acrescenta o Autor: “Para fundar a competência dos tribunais nacionais é suficiente 

que uma das fases do processo de branqueamento tenha lugar no território nacional ou 

ocorra através de instituições instaladas no território nacional. Mas se o facto precedente 

for cometido fora do território e não for punível no país onde foi cometido, o 

branqueamento fica impune, como prevê o artigo 6.º, n.º 2, al. c) da Convenção das 

Nações Unidas contra a criminalidade transnacional organizada, de 15-11-2000 

(concordando, Jorge Godinho, 1999: 181).   

 

      A aplicação do princípio da territorialidade pressupõe resolvida a questão da sede do 

crime. 

      E neste aspecto o branqueamento tem como locus delicti o território nacional, com a 

excepção até 1 de Abril de 2004, como veremos já de seguida, para o branqueamento 

tendo como subjacente o crime de tráfico de droga, atenta a aplicação do disposto no 

artigo 49.º do DL n.º 15/93.  

           

       Lei extraterritorial 

 

      A aplicação extraterritorial da lei penal justifica-se quando estão em causa bens ou 

interesses que não admitem a impunidade da respectiva ofensa, entrando-se no campo 

do princípio da universalidade ou da aplicação universal, que tem na cooperação 

internacional a sua mais lídima expressão, e daí a ressalva dos tratados e convenções, 

procurando-se com a mesma garantir a tutela de interesses ou bens que importam a toda 
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a Humanidade e partilhando outros interesses com alguns ou todos os demais Estados, 

em termos de se justificar, a propósito, a punição dos crimes correlativos, sejam quais 

forem os seus agentes.  

      Escreveu a propósito, Hans Heinrich Jesheck, em Tratado de Direito Penal - Parte 

Geral, tradução espanhola, 1981, I, pág. 229: «O princípio do direito universal 

(princípio universal), entendido em sentido amplo, faculta ao Estado que intervenha 

com todo o seu poder punitivo em todos os casos sem para nada ter em conta a 

nacionalidade do lugar da comissão do delito nem a do seu autor. Neste sentido amplo, 

o princípio do direito universal é “cientificamente insustentável e praticamente 

irrealizável”, porque então o poder punitivo dos Estados seria ilimitado. O princípio do 

direito universal só se justifica, nacional e internacionalmente, quando o facto se dirige 

contra bens jurídicos de valor supranacional, em cuja protecção existe um interesse 

comum a todos os Estados (…). Só em casos deste tipo se trata da “solidariedade do 

mundo cultural frente ao delito” e da “ luta contra a criminalidade internacional 

perigosa”, ideias que podem justamente invocar-se para fundamentar o princípio 

universal. O princípio do direito universal encontra-se frequentemente em convenções 

internacionais, nas quais os Estados se uniram para defender através do Direito Penal 

interesses culturais comuns».  

     Jorge Fernandes Godinho, Do Crime de «Branqueamento» de Capitais, Almedina 

2001, págs. 180/1, versando sobre “o lugar do cometimento do delito precedente”, 

refere que a regra do artigo 23.º do DL 15/93 e artigo 2.º, n.º 3, do DL 325/95 (dupla 

incriminadora então em vigor), de que re...tava que o facto precedente podia ter sido 

praticado em qualquer local, não representava uma excepção às regras gerais sobre a 

aplicação da lei penal no espaço, no que ao branqueamento de capitais respeita. 

    O elemento de extraterritorialidade existe sim em relação à infracção precedente, que 

como dispõe a lei, pode ter sido praticada «fora do território nacional», ou seja, em 

qualquer parte do mundo. 

    A excepção constava (a utilização do pretérito imperfeito justificava-se não porque o 

artigo 49.º tenha sido revogado, mas porque o crime de branqueamento do artigo 23.º 

implodiu a partir de Abril de 2004), então do artigo 49.º do Decreto-Lei n.º 15/93, de 

22 de Janeiro, sob a epígrafe “Aplicação da lei penal portuguesa” (uma verdadeira 
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excepção, pois que abrangendo o crime de branqueamento mesmo que praticado fora do 

território nacional). 

    Estabelece o preceito que: 

    “Para efeitos do presente diploma, a lei penal portuguesa é ainda aplicável a factos 

cometidos fora do território nacional: 

a) Quando praticados por estrangeiros, desde que o agente se encontre em Portugal 

e não seja extraditado,  

b) Quando praticados a bordo de navio contra o qual Portugal tenha sido autorizado 

a tomar as medidas previstas no artigo 17.º da Convenção das Nações Unidas 

contra o tráfico ilícito de estupefacientes e de substâncias psicotrópicas de 1988. 

       

        A alínea a) do preceito justifica-se em execução do artigo 4.º, n.º 2, alínea b), da 

Convenção de Viena (Cada Parte: (…) Pode igualmente adoptar as medidas necessárias para 

estabelecer a sua competência em relação às infracções que tipificou de acordo com o n.º 1 do artigo 3.º, 

quando o presumível agente se encontre no seu território e a referida Parte o não extradite para o território 

de uma outra Parte), e contém um caso adicional de aplicação extraterritorial das previsões 

sobre os crimes de tráfico de drogas e de branqueamento de capitais oriundos deste 

tráfico. (Assim, Jorge Godinho, ibid. pág. 17).  

     Terminava Jorge Godinho, dizendo na pág. 181 que “Dever-se-á entender que se o 

crime precedente, como tal elencado no «catálogo» da lei portuguesa referente ao 

branqueamento de capitais, não for considerado crime no local onde foi praticado, o 

branqueamento de capitais re...tantes dessas condutas não pode ser punido em 

Portugal”. 

      A norma especial foi aplicável ao branqueamento de capitais oriundos do tráfico de 

estupefacientes até à revogação do artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 15/93, ou seja, até 1 de 

Abril de 2004, data da entrada em vigor da Lei n.º 5/2004, de 27 de Março. 

    Este alargamento de aplicação no espaço da lei penal nacional já não abrangia os 

casos de branqueamento tendo por base outros crimes, o que como sabido é, teve lugar a 

partir de Dezembro de 1995. 

    Rodrigo Santiago, “O branqueamento de capitais e outros produtos do crime”, 

RPCC, Ano 4, 4.º, Outubro-Dezembro 1994, pág. 558, comentando a única norma então 

existente relativa a branqueamento neste domínio – n.º 3 do artigo 23.º do DL 15/93 – 
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afirmava “Bem vistas as coisas, a regra em apreço, não coenvolve qualquer excepção ao 

disposto no art. 4.º do Código Penal, pois o respectivo âmbito se restringe ao 

branqueamento, realizado em Portugal, onde quer que tenha tido lugar o facto 

criminoso prévio”, não deixando de chamar a atenção em nota de rodapé para o disposto 

no artigo 6.º do Código Penal (Restrições à aplicação da lei portuguesa … a factos 

praticados fora do território nacional).  

     Versando de seguida o artigo 49.º do Decreto-Lei 15/93, pág. 559, na nota 134, 

acentua o Autor que a norma – alínea a) do artigo 49.º, com inspiração imediata na alínea b) do 

n.º 2 do art. 4.º da Convenção de Viena – é emanação do princípio da competência universal, 

o qual segundo Manuel António Lopes Rocha, Aplicação da lei criminal no tempo e no 

espaço, Jornadas de Direito Criminal, CEJ, 1983, “exprime a ideia de que o tribunal do 

lugar onde se encontra o delinquente é o competente para conhecer da infracção, seja 

qual for o lugar da sua prática, seja qual for a nacionalidade do agente ou da vítima”. 

     E a págs. 560 afirma: “As duas alíneas do artigo 49.º parecem coenvolver 

concretizações do princípio geral decorrente do n.º 2 do art. 5.º do Código Penal”. 

       Jorge Duarte, em Lei n.º 11/2004, de 27 de Março, O novo crime de 

branqueamento de capitais, consagrado no artigo 368.º-A do Código Penal, Revista do 

Ministério Público, Ano 25, n.º 98, Abril/Junho 2004, págs. 138/9, comentando o n.º 4 

do novo preceito, afirma ser expressamente cometida aos tribunais portugueses, mesmo 

nos casos em que os crimes subjacentes tenham sido integralmente praticados fora do 

território nacional, desde que, bem entendido, o processo de branqueamento tenha 

decorrido – total ou parcialmente – em território nacional, e subscrevendo a posição de 

Lourenço Martins em Droga e Direito (supra citada), quanto a eventual dificuldade na 

produção da prova em tais casos.  

 

 

         Fases do branqueamento 

 

         A designação mais comum para significar as fases, etapas, ou possíveis operações 

de branqueamento de capitais, é a adoptada pelo GAFI, que distingue três etapas, 

designadas na terminologia inglesa habitualmente usada por placement, layering e 
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integration, tendo inspirado a Convenção de Viena e em consequência o legislador 

português, que como vimos, seguiu aquela de muito de perto. 

        A bipartição money laundering / recycling usada até finais dos anos oitenta, foi 

consagrada pelo legislador italiano em 1990, conforme Jorge Godinho, a seguir citado, 

nota 231, pág. 103, e entre nós por Rodrigo Santiago.         

         Jorge Patrício Paul, A Banca perante o branqueamento de capitais, Revista da 

Banca, n.º 26, Abril/Junho 1993, págs. 47/8, refere: O branqueamento de capitais visa 

responder às seguintes finalidades cumulativas: ocultar a verdadeira propriedade e 

origem do dinheiro; manter o controlo sobre ele; transformar a forma do dinheiro, 

dando-lhe a aparência de legalidade. Distingue três fases principais: Colocação dos 

capitais ilegais no circuito financeiro (o chamado «placement stage»); Transformação, 

em que se realizam sucessivas operações, destinadas a ocultar ou a disfarçar a origem 

criminosa dos capitais («layering stage») e a Integração, na qual se processa a 

reintrodução dos capitais já branqueados nos circuitos económicos e financeiros 

normais, uma vez que aparentam já uma plena legalidade («integration stage»), sendo 

os meios usados para o efeito os mais variados, como as sociedades - fantasma 

(«sociétés-écran», «shell companies»), legalmente constituídas, mas sem actividade real 

e que procedam à venda de bens imóveis, ou à emissão de facturas falsas; o reembolso 

por empresas filiais de empréstimos fictícios aparentemente concedidos pelas suas 

sedes; a revenda de activos anteriormente adquiridos; etc.” 

        Rodrigo Santiago, O «Branqueamento» de capitais e outros produtos do crime, 

RPCC, 1994, págs. 501/2, o branqueamento passa, ou pode passar, por dois momentos: 

um primeiro, conhecido por money laundering, e um outro chamado recycling.  

        “O money laundering constitui o núcleo essencial do branqueamento. Pretende-se, 

através das operações que visam alcançá-lo, que as vantagens ou incrementos 

patrimoniais, re...tantes do facto criminoso anterior, sejam rapidamente libertadas dos 

vestígios da respectiva origem criminosa. Normalmente, neste momento, as referidas 

«vantagens» são ainda constituídas por dinheiro em numerário, e o respectivo 

branqueamento concretiza-se em negócios de curto prazo, os quais visam, como se 

referiu, dissimular não só a sua origem, como a respectiva identificação. 

        É normalmente, o que se passa através da troca do dinheiro «sujo» por outros 

valores monetários, designadamente por notas de maior valor, ou pela troca desse 
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dinheiro por outros bens facilmente transportáveis, como sejam jóias, metais e pedras 

preciosas, títulos de participação, abertura de contas bancárias noutros países, de 

preferência em nome de pessoas colectivas, negócios de Bolsa, aquisição de lotaria 

premiada, etc. 

        Já a recycling, quando chega a ter lugar, se concretiza em operações ou 

«manipulações» através das quais os incrementos referidos, já previamente «lavados», 

vão ser objecto de «tratamentos» de forma a que ganhem a aparência de se tratar de 

objectos de proveniência lícita, com a sua consequente reentrada no normal circuito 

económico. O que sucede, por via de regra, com a aplicação do dinheiro em grandes 

negócios, como pizarias e salas de espectáculos, ou através da ligação a negócios 

bancários ou de sociedades financeiras”. 

       Jorge Duarte, Branqueamento de capitais, Porto 2002, págs. 35 a 38, distingue as 

três etapas, ou fases da colocação (ou «placement stage»), circulação também chamada 

por vezes de acumulação («empillage»), ou ainda «estratificação» («layering stage») e a 

integração (ou «integration»).  

       Luís Goes Pinheiro, O Branqueamento de capitais e a globalização (Facilidades 

na reciclagem, obstáculos à repressão e algumas propostas de política criminal), 

Revista Portuguesa de Ciência Criminal, Ano 12, N.º 4. Outubro-Dezembro 2002, 

Coimbra Editora, pág. 607, aborda as fases de colocação, circulação e de integração. 

      Na primeira, o delinquente procura desembaraçar-se do dinheiro em notas, 

introduzindo-o no sistema financeiro; a segunda consiste em inúmeras transacções, se 

possível de natureza internacional, nas quais o dinheiro circula por várias contas de 

forma a que se perca o rasto da sua origem; finalmente surge a fase da integração, em 

que o dinheiro de fonte aparentemente legal é investido ou utilizado na aquisição de 

bens e serviços.  

      Jorge Fernandes Godinho, Do crime de «branqueamento» de capitais, 2001, 

aborda as fases no segmento A fenomenologia do branqueamento de capitais, a págs. 39 

a 42, afirmando:  

      A primeira fase – placement – consiste na colocação dos capitais no sistema 

financeiro, seja em instituições financeiras tradicionais ou noutras. Os capitais que aqui 

se têm em vista consistem especialmente em quantias em numerário, estando o 

branqueador antes de mais interessado em se desfazer do papel-moeda, convertendo-o 
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noutra forma mais fácil de manusear. O caso paradigmático é o dos volumes de notas 

re...tantes dos pagamentos das compras e vendas feitas no âmbito do tráfico de droga; 

este faz-se basicamente através de pagamentos em numerário, de onde re...ta 

inclusivamente que o volume de papel-moeda obtido com as vencias da droga pode ser 

muito maior do que o volume das próprias drogas. Daí a necessidade de, antes de mais, 

converter os fundos em outra forma mais facilmente manuseável — para posteriormente 

se poder ocultar a sua verdadeira origem, ocultar a identidade do proprietário e criar a 

percepção de que os fundos provêm de actividades lícitas, para poderem ser investidos 

abertamente. O placement pode ser por exemplo o mero depósito ou a compra de títulos 

ao portador. 

      Esta fase do branqueamento de capitais só tem portanto cabimento quando 

efectivamente haja numerário que, antes de mais, importe converter. (…). 

      De um ponto de vista de investigação, é esta a fase em que mais facilmente se 

poderá detectar operações de branqueamento de capitais. Actualmente, com a 

multiplicação de meios de pagamento, a liquidação de transacções com papel-moeda é 

cada vez menos frequente, sendo crescentemente suspeita a utilização de largos volumes 

de numerário. Neste sentido, a recomendação nº 25 do GAFI sugere aos Estados que 

estimulem a utilização de métodos de pagamento que não o numerário, já que em 

princípio todos eles deixam um paper trail que permitirá reconstituir as transacções 

efectuadas caso seja necessário. 

      A segunda fase — layering — consiste na realização de várias transacções, com 

vista a criar várias «camadas» (layers) entre a origem real e a que se pretende visível, 

para assim dissimular a origem dos fundos. O objectivo é o de interromper o chamado 

paper trail, ou seja, o conjunto de elementos documentais que permitem à reconstrução 

dos movimentos financeiros efectuados. Trata-se por exemplo de realizar transferências 

para contas bancárias anónimas ou pertencentes a entidades anónimas, designadamente 

situadas em jurisdições que de alguma forma facilitem o sucesso da operação (seja 

designadamente pela admissão de contas bancárias anónimas, pelo facto de o 

branqueamento de capitais não ser criminalizado ou por falta de controlo das 

autoridades). O branqueamento de capitais faz-se a maior parte das vezes através de 

vários sistemas jurídicos, v.g. por via da transferência electrónica de fundos, com vista a 

dificultar as investigações. 
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      A terceira fase — integration — é o investimento (ou, na terminologia dos autores 

italianos, o «emprego» dos fundos), já «lavados», nas mais variadas operações 

económicas (p. ex., a compra de imóveis ou metais preciosos), numa perspectiva 

designadamente de longo prazo. Já não se trata aqui de dissimular a origem dos fundos 

mas sim de os fazer «aparecer» ou «reaparecer» nos circuitos económicos, sob um 

manto de licitude, de forma visível — designadamente ao fisco. 

      A integration, em bom rigor, já não é uma questão de branqueamento de capitais 

porque, repita-se, não está já em causa a dissimulação da origem. O investimento dos 

capitais pode obviamente ser feito sem que antes se tenham «tomado precauções» no 

sentido da dissimulação da sua origem. (…)  

     O destino prevalentemente apontado pelo terceiro termo da tripartição, a integration, 

é o investimento em actividades lícitas, designadamente aquisição de bens. 

Entende que o branqueamento de capitais corresponde, em termos criminológicos, às 

duas fases anteriormente assinaladas (e em especial a segunda), mas já não à terceira, a 

integration. 

      E concluindo, na pág. 254, afirma: “A estruturação do tipo faz-se conforme a 

Convenção de Viena, em três alíneas. 

      A melhor compreensão da articulação das três alíneas é que as duas primeiras 

representam estádios do processo de branqueamento de capitais, a saber, o placement e 

o layering. O branqueamento de capitais consiste, no essencial, no segundo momento, 

pelo que o tipo fundamental é a alínea b), um crime de empreendimento e de perigo 

concreto. A alínea a), um tipo de perigo abstracto, consiste em termos materiais numa 

tipificação autónoma do primeiro estádio do branqueamento de capitais. Já alínea c) 

deverá ser entendida como consagrando situações de comparticipação”. 

 

                                                          ********** 

 

       Definição do bem jurídico tutelado na incriminação do branqueamento de 

vantagens  
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       Começar-se-á pela difícil, controversa e muito discutida questão da definição do 

bem jurídico protegido pela norma penal, em geral, tarefa iniciada em 1834 com o 

penalista alemão Birnbaum, e depois no específico campo que nos ocupa. 

       Como reconhece Jorge Figueiredo Dias, Temas básicos da doutrina penal, 

Coimbra Editora, 2001, pág. 43, “a noção de bem jurídico não pôde, até ao momento 

presente, ser determinada – e talvez jamais o venha a ser – com uma nitidez e segurança 

que permita convertê-la em conceito fechado e apto à subsunção, capaz de traçar, para 

além de toda a dúvida possível, a fronteira entre o que legitimamente pode e não pode 

ser criminalizado”.     

      Segundo Hans Heinrich Jescheck, Tratado de Derecho Penal, Barcelona, Bosch, 

1981, págs. 306 e 315, “Ao Direito Penal é cometida a missão de proteger bens 

jurídicos. A toda a norma jurídico-penal subjazem juízos de valor positivo sobre bens 

vitais imprescindíveis para a convivência humana em sociedade que são, por isso, 

merecedores de protecção através do poder coactivo do Estado representado pela pena. 

(…) Uma acção é materialmente ilícita em função do desrespeito que supõe ao bem 

jurídico protegido pela norma correspondente”. Sintetiza: “o bem jurídico constitui o 

ponto de partida e a ideia que preside à formação do tipo”. 

     Wolfgang Naucke, Introdução à parte especial do Direito Penal, em Materiais para 

o estudo da parte especial do Direito Penal, Estudos monográficos: 1, Associação 

Académica da Faculdade de Direito de Lisboa, 1989, tradução de Augusto Silva Dias, 

conclui a págs. 37: “A concepção de que os factos puníveis da parte especial constituem 

lesões ou colocações em perigo de bens jurídicos é uma chave para compreender a 

prática actual e a evolução do Direito Penal. Os factos puníveis da parte especial podem 

explicar-se satisfatoriamente como lesão ou colocação em perigo de bens jurídicos. A 

frase «o Direito Penal é protecção de bens jurídicos» exprime de forma clara o que hoje 

se espera do Direito Penal. O bem jurídico protegido por qualquer prescrição penal da 

parte especial e do Direito Penal complementar é um auxiliar prático da interpretação 

em casos duvidosos”. 

 

     A construção do crime parte do pressuposto de que a função – rectius, uma das 

funções do direito penal – se traduz na protecção de bens jurídicos-penais, o que ficou 

muito claro com a reforma do Código Penal de 1995, operada pelo Decreto-Lei n.º 
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48/95, de 15 de Março – 3.ª alteração do Código Penal –, entrado em vigor em 1 de 

Outubro seguinte, ao verter no artigo 40.º, n.º 1 (reputado por Figueiredo Dias em Estudos 

em homenagem ao Prof. Doutor Rogério Soares, 2001, pág. 584, o preceito mais importante de 

todo o diploma), em consonância com o artigo 18.º, n.º 2, da Constituição da República, 

como uma das finalidades das penas e medidas de segurança, exactamente, a protecção 

de bens jurídicos, prescrevendo que “A aplicação de penas e de medidas de segurança 

visa a protecção de bens jurídicos e a reintegração do agente na sociedade”.  

 

     O tipo legal de crime apresenta-se não como uma entidade abstracta, mas, antes, 

como entidade concreta, portadora de um concreto juízo de censura, sendo, portanto, o 

interposto da valoração jurídico-criminal, ante o qual se acham colocados o tribunal e o 

intérprete – assim, Eduardo Correia, in A teoria do concurso em Direito Criminal, 2.ª 

Reimpressão, Almedina, Colecção Teses, 1996, pág. 90.   

     O mesmo Eduardo Correia, em Direito criminal, I, com a colaboração de 

Figueiredo Dias, Reimpressão, Almedina 1968/1971, págs. 278/9, afirmava: Os 

conceitos de interesses, de bens jurídicos, compreendem-se (…) como aqueles valores 

que, num dado sistema jurídico, quando negados por um comportamento humano, 

colocam este na esfera das actividades criminosas. São, pois, conceitos do plano 

normativo, que de modo algum se podem confundir com interesses ou bens dos 

indivíduos singulares, materiais ou morais, que daqueles são apenas um possível 

substracto, apenas seus possíveis portadores noutro plano. Após citar Honig para quem 

o conceito de bem jurídico só deve entender-se como síntese categorial, através da qual 

o pensamento jurídico se esforça por compreender em fórmulas mais curtas o sentido e 

o fim dos diversos preceitos criminais, afirma que o conceito de bem jurídico exprime 

numa síntese todos os elementos que intervêm na modelação do tipo legal de crime.      

 

     Manuel da Costa Andrade, A nova lei dos crimes contra a economia (Dec.-Lei n.º 

28/84, de 20 de Janeiro) à luz do conceito de «bem jurídico», in Direito Penal 

Económico Europeu, Volume I, Problemas gerais, Coimbra Editora, 1998, pág. 389, 

afirma que no plano dogmático continua a apelar-se ao bem jurídico como critério 

fundamental duma interpretação teleológica, como base de um sistema classificatório da 

parte especial, como suporte do tipo e fundamento da ilicitude material e ainda como 
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princípio de solução de controvérsias em domínios como o concurso, as causas de 

justificação, etc.  

     Após percorrer a história do bem jurídico desde 1834 - págs. 391 a 398 - conclui a 

págs. 397 que: “Quanto ao direito penal ordinário, não cremos que careça de 

demonstração a afirmação de que o Código Penal vigente assenta num claro princípio 

de bem jurídico, como fundamento da ilicitude material, critério de interpretação e 

classificação e elemento imprescindível da construção dogmática da infracção 

criminal”. 

     Manuel da Costa Andrade, A «Dignidade Penal» e a «Carência de Tutela Penal» 

como referências de uma doutrina teleológico-racional do crime, in Revista Portuguesa 

de Ciência Criminal, Ano 2, 2.º. Abril- Junho 1992, págs. 173 a 205, define a dignidade 

penal (pág. 184), como a expressão de um juízo qualificado de intolerabilidade social, 

assente na valoração ético-social  de uma conduta, na perspectiva da sua criminalização 

e punibilidade. 

     No plano transistemático, a dignidade penal assegura eficácia ao mandamento 

constitucional de que só os bens jurídicos de eminente dignidade de tutela 

(Schutzwürdigkeit) devem gozar de protecção penal. Nesta medida e com este alcance, o 

conceito e o princípio da dignidade de tutela dão já guarida ao princípio constitucional 

de proporcionalidade. 

     Em segundo lugar, e no plano axiológico-teleológico, o juízo de dignidade penal 

privilegia dois referentes materiais: a dignidade de tutela do bem jurídico e a potencial e 

gravosa danosidade social da conduta, enquanto lesão ou perigo para os bens jurídicos. 

     Por último, e no plano jurídico-sistemático, a dignidade penal mediatiza e actualiza o 

postulado segundo o qual o ilícito penal se distingue e singulariza face às demais 

manifestações de ilícito conhecidas da experiência jurídica. E isto posta entre parêntesis 

a questão de saber se a distinção releva do qualitativo ou apenas do meramente 

quantitativo. Ou, talvez mais correctamente, se em causa não estará antes aquela 

«qualitativa diferença de quantidade» (qualitative Quantitätsunterschied) de que falava 

já Goldschmidt.  

     Segundo Figueiredo Dias, Jornadas de Direito Criminal, Revisão do Código Penal, 

I volume, 1995, pág. 30 “Todo o direito penal é (e é só), segundo a sua função, um 
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direito de tutela subsidiária de bens jurídicos, isto é, de substratos de interesses 

socialmente relevantes e como tal juridicamente reconhecidos”. 

     Escrito na formulação final na Primavera de 1982, antes da publicação do Código 

Penal aprovado pelo Decreto-Lei n.º 400/82, de 23 de Setembro, Figueiredo Dias versa 

o tema em Os novos rumos da Política Criminal, publicado na Revista da Ordem dos 

Advogados, Ano 43, Janeiro-Abril 1983, págs. 5 a 40. 

     O Autor apresenta três proposições fundamentais de política criminal, respeitando a 

primeira, que ora aqui importa, ao quê da punibilidade, à sua extensão e aos seus limites 

e, assim, mesmo ao cerne dos temas eternos da função do direito penal e da definição do 

comportamento criminal, explicitando-a assim: uma Política Criminal que se queira 

válida para o presente e o futuro próximo e para um Estado de Direito Material, de cariz 

social e democrático, deve exigir do direito penal que só intervenha com os seus 

instrumentos próprios de actuação ali, onde se verifiquem lesões insuportáveis das 

condições comunitárias essenciais de livre realização e desenvolvimento da 

personalidade de cada homem – pág. 13. 

     Num Estado de Direito material deve caber ao direito penal uma função exclusiva de 

protecção dos bens fundamentais da comunidade, das condições sociais básicas 

necessárias à livre realização da personalidade de cada homem e cuja violação constitui 

o crime. 

     Após afirmar que função do direito penal só pode ser a protecção de bens jurídicos, 

não a decisão de controvérsias morais, o reforço de normas morais ou, em suma, a tutela 

de qualquer moral, afirma, a págs. 15/16, impor-se uma visão funcional do bem 

jurídico, que o vê “como unidade de aspectos ônticos e axiológicos através da qual se 

exprime o interesse, da pessoa ou da comunidade, na manutenção ou integridade de um 

certo estado, objecto ou bem em si mesmo socialmente relevante e por isso «valioso»”, 

surgindo esta noção, não como imanente ao sistema jurídico-penal e dele re...tante, mas 

antes como “noção transcendente àquele e, só assim, como seu padrão crítico”, ou seja, 

afirma-se o conceito transistemático e crítico do bem jurídico. 

     Considerando que num Estado de Direito material, toda a actividade estadual se 

submete à Constituição, “então também a ordem dos bens jurídicos há-de constituir uma 

ordenação axiológica como aquela que preside à Constituição. Entre as duas ordens se 

verificará pois uma relação, que não é por certo de identidade, ou sequer de recíproca 
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cobertura, mas de analogia substancial, fundada numa essencial correspondência de 

sentido; a permitir afirmar que a ordem de valores jurídico-constitucional constitui o 

quadro de referência e, simultaneamente, o critério regulativo do âmbito de uma 

aceitável e necessária actividade punitiva do Estado”.  

     Distinguindo-se o direito penal clássico ou de justiça, por um lado, e o direito penal 

administrativo, extravagante, secundário, ou económico-social, por outro, tanto num 

como noutro, trata-se da lesão de bens jurídicos e, portanto, de uma ordem legal análoga 

à ordem axiológica constitucional. Só que os bens jurídicos do direito penal de justiça se 

relacionam com o livre desenvolvimento da personalidade de cada homem como tal, 

enquanto os do direito penal secundário se relacionam com a actuação do homem 

enquanto fenómeno social, em comunidade e em dependência recíproca dela. Por isso 

os primeiros se devem considerar concretizações dos valores constitucionais ligados aos 

direitos, liberdades e garantias fundamentais, e os segundos concretizações dos valores 

ligados aos direitos sociais e à organização económica contidos na Constituição. 

     Demarca-se desta posição, entendendo que o bem jurídico tem necessariamente 

associado um referente pessoal, Augusto Silva Dias, in «Delicta in se» e «Delicta mere 

prohibita», Coimbra Editora, 2008, págs. 655/6 e nota 1427. 

     Ainda Figueiredo Dias, Temas básicos da doutrina penal, Coimbra Editora, 2001, 

pág. 43, retomando a posição citada, afirma que poderá definir-se bem jurídico como “a 

expressão de um interesse, da pessoa ou da comunidade, na manutenção ou integridade 

de um certo estado, objecto ou bem em si mesmo socialmente relevante e por isso 

juridicamente reconhecido como valioso”.  

     A definição estava já presente em O Problema da Consciência da Ilicitude em 

Direito Penal, 2.ª edição, Coimbra Editora, 1978, nota 53, a págs. 85, e de novo 

constante em Direito Penal, Parte Geral, Tomo I, Questões Fundamentais. A Doutrina 

Geral do Crime, Coimbra Editora, 2007, pág. 114, sendo ambas as obras do mesmo 

Autor.  

     O conceito é citado no Acórdão de Uniformização de Jurisprudência n.º 13/2007, 

infra mencionado.  

     (O acórdão deste Supremo Tribunal de Justiça, de 27 de Janeiro de 1999, proferido 

no processo n.º 1369/98, publicado no BMJ n.º 483, pág. 140, após afirmar que a 

determinação do conceito material de bem jurídico capaz de se opor à vocação 
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totalitária do Estado, continua sendo uma das preocupações prioritárias da doutrina, 

invoca Figueiredo Dias que, como outros prestigiados autores, entende que, na 

delimitação dos bens jurídicos carecidos de tutela penal, haverá que tomar-se, como 

referência, a própria lei fundamental e citando Os novos rumos da Política Criminal, 

publicado na Revista da Ordem dos Advogados, Ano 43, Janeiro-Abril 1983, pág. 15, 

transcreve a definição supra citada: “unidade de aspectos ônticos e axiológicos, através 

da qual se exprime o interesse, da pessoa ou da comunidade, na manutenção ou 

integridade de um certo estado, objecto ou bem em si mesmo socialmente relevante e 

por isso valioso”). 

     Refere o Autor, a págs. 48, que os bens jurídicos protegidos pelo direito penal devem 

considerar-se concretizações dos valores constitucionais expressa ou implicitamente 

ligados aos direitos e deveres fundamentais, sendo por esta via que os bens jurídicos se 

“transformam” em bens jurídicos dignos de tutela penal ou com dignidade jurídico-

penal.  

     Após referir a págs. 45, que o bem jurídico tem a função de direcção do legislador 

nas decisões de incriminação, de padrão crítico de normas constituídas ou a constituir, 

só assim podendo ter a pretensão de se arvorarem em critério legitimador do processo 

de criminalização e de descriminalização, acentua a págs. 51 que o bem jurídico-penal é 

“apenas” o padrão crítico insubstituível e irrenunciável com o qual se deve aferir a 

legitimação da função do direito penal no caso concreto.  

       

    Susana Aires de Sousa, in Os Crimes Fiscais, Coimbra Editora, 2006, dedica boa 

parte do trabalho ao tema no Capítulo I da Parte II “Sobre o bem jurídico-penal”, de 

págs. 171 a 239, começando por afirmar que “A determinação do bem jurídico tutelado 

através da criminalização de determinadas condutas constitui um prius, um critério 

legitimador da intervenção punitiva que se projecta na restrição de direitos 

fundamentais. Daí que se reconheça ao conceito de bem jurídico-penal, enquanto padrão 

da incriminação, uma função crítica, mas se assinale igualmente uma função dogmática, 

enquanto substracto material necessário à espessura da ofensa, de forma a graduá-la 

como de lesão ou de perigo, e ainda uma função interpretativa e sistemática, cumprida 

na ordenação das normas incriminadoras contidas na Parte Especial do Código Penal” – 

pág. 172.  
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     Assinala as dificuldades e tentativas várias realizadas pela doutrina para definir um 

conceito de bem jurídico, afirmando - pág. 174 - que o conjunto e a diversidade das 

noções apresentadas permitem demonstrar a impossibilidade de apontar um conceito 

definitivo, acabado e positivo que possa servir, de forma segura, como critério de 

incriminação.       

     A mesma Autora, Susana Aires de Sousa, versa o tema em “Sobre o bem jurídico-

penal protegido nas incriminações fiscais”, in Direito Penal Especial, Processo Penal e 

Direitos Fundamentais, Visão Luso-Brasileira, Editora Quartier Latin do Brasil, São 

Paulo, Outono de 2006, págs. 485 a 516, onde procura identificar o objecto de tutela das 

incriminações fiscais.  

     Susana Aires de Sousa abordara o tema em Direito penal das sociedades 

comerciais. Qual o bem jurídico?, publicado na Revista Portuguesa de Ciência 

Criminal, Ano 12, n.º 1, Janeiro-Março 2002, págs. 49 a 77 e republicado em 2009 em 

Direito Penal Económico e Europeu, Textos Doutrinários, volume III, págs. 435 a 455. 

     A noção de bem jurídico constitui o marco que delimita os extremos daquilo que 

legitimamente pode e não pode ser criminalizado. Para a política criminal, é a tutela dos 

bens jurídicos que simultaneamente define a função do direito penal e marca os limites 

da legitimidade da sua intervenção, constituindo o critério de uma interpretação 

teleológica e o fundamento da ilicitude material. 

     A Autora aborda o tema no contexto do direito penal económico (o qual veio 

segundo Klaus Tiedemann pôr em evidência bens jurídicos supra-individuais, sociais ou 

colectivos) e do direito penal societário.    

      

     José de Faria Costa, em Direito Penal Económico, edição da Quarteto Editora, 

Coimbra, Setembro de 2003 (correspondendo a trabalho escrito em Julho de 2002, conforme 

nota 30, na pág. 67), afirma a págs. 38: “A primeira forma consequente de nos 

aproximarmos à valoração (qualificação) de um tipo legal de crime faz-se, seguramente, 

pela análise e estudo do bem jurídico que essa mesma norma incriminadora quer tutelar. 

É assim claro para todos que o bem jurídico assume uma importância primordial para o 

correcto enquadramento de uma qualquer área incriminadora. Isto é: a qualificação do 

bem jurídico que a norma incriminadora quer tutelar vai determinar, de certa maneira, a 

própria norma incriminadora. Assim, uma coisa é dizer-se que a norma incriminadora 
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protege um bem jurídico individual e de recorte concretamente material (…) ou um bem 

jurídico individual mas de recorte indesmentivelmente imaterial (…) e outra sustentar 

que a norma quer defender um bem jurídico supra-individual (a segurança interna ou 

externa do Estado, o património em geral, as boas regras do mercado), concluindo, a 

págs. 40, que o direito penal económico é um direito protector de bens jurídicos supra-

individuais.     

    A págs. 41/2, depois de afirmar que “face ao grau de complexidade dos mecanismos 

económicos e financeiros, mas não só, a protecção penal não se pode quedar nos 

clássicos crimes de furto, abuso de confiança ou burla”, refere “Comportamentos há 

que, não obstante não prejudicarem ou ofenderem directamente uma concreta pessoa, 

lesam indiscriminadamente todos os membros da comunidade económica”, dando como 

exemplos o branqueamento de capitais e o abuso de informação privilegiada (insider 

trading), concluindo que “a ordenação dominial merece dois níveis de tutela penal”, e a 

partir daí, distinguindo entre o clássico direito penal patrimonial inserido no Código 

Penal (expressando-se em crimes que visam a defesa do património, através da forma de 

crimes de re...tado de dano-violação) e o direito penal económico em legislação avulsa, 

determinado por uma agudização da sensibilidade e da densificação da consciência 

ético-jurídica, de matriz supra-individual, na área do direito penal secundário ou 

acessório em que por força da fragmentaridade de 2.º grau, se sente a tendência para se 

constBBrem crimes de perigo. De perigo concreto e sobretudo de perigo abstracto”.  

     José de Faria Costa, em Direito Penal e Globalização, Coimbra Editora, 2010, pág. 

33, refere que o tipo legal de crime narra, descreve, comportamentos que o legislador 

considera como penalmente reprováveis, por isso os descreve dizendo que, quem, no 

futuro, os vier a praticar sofre uma sanção, uma pena criminal. 

     Ainda o mesmo Autor, José de Faria Costa, em Noções fundamentais de Direito 

Penal (Fragmenta Iuris Poenalis), Coimbra, 1999, (apud Susana Aires de Sousa, Os 

Crimes Fiscais, pág. 173) avançava com proposta de definição de bem jurídico nestes 

termos: “pedaços da realidade que se afirmam como valores numa teia de relações 

axiológicas e não só que se refractam (…) nos crimes contra a vida, a integridade física, 

a honra, o património, a segurança interna e externa do Estado”.  

     Augusto Santos Silva, «Delicta in se» e «Delicta mere prohibita», Coimbra Editora, 

2008, págs. 641/3, após estabelecer as diferenças entre direitos fundamentais e bens 



S. R. 
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 

3028 
 

jurídico-penais, afirma que o bem jurídico (na noção de Binding) é hoje ainda 

dominantemente considerado o principal critério de legitimidade, de sistematização e 

interpretação dos tipos legais.  

     José António Barreiros, Crime de Peculato, Labirinto de Letras, Editores, Março 

de 2013, pág. 23, começa por afirmar, em sede de razão de criminalização, que para se 

compreender a razão de criminalização de uma conduta é essencial compreender-se qual 

o interesse jurídico a que a lei quis dar tutela, aquilo a que se chama o bem jurídico, 

realidade que traduz valores com protecção constitucional e que o Direito Criminal 

defende como último recurso de protecção legal. 

     Acrescenta na definição da compreensão: “O bem jurídico é não só o fundamento da 

legitimidade da incriminação, como é o seu limite: sem ele, a norma penal não tem 

razão, ofendendo a regra constitucional da necessidade; criminalizando para além dele, 

o Direito Criminal ofende a regra igualmente constitucional da tipicidade”.     

     Sobre o tema e de novo, Figueiredo Dias, O Direito penal entre a “sociedade 

industrial” e a “sociedade do risco”, in Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor 

Rogério Soares, Coimbra Editora, 2001, págs. 583 a 613 e em Revista Brasileira de 

Ciência Criminal, ano 9, São Paulo, 2001.  

     Versa o topos que, na esteira do sociólogo Ulrich Beck se tornou conhecido em 1986 

como o da “sociedade do risco”, independentemente de saber se e como o fenómeno da 

globalização se correlaciona e interage com a sociedade do risco ou se o topos se inclui 

na problemática mais vasta da pós-modernidade ou se com ela se confunde (interacção 

e e inclusão assumida em 2007). 

     A ideia da sociedade do risco suscita ao direito penal problemas novos e 

inescapáveis; o tópico, nas suas implicações com a matéria penal, quer pôr em evidência 

uma transformação radical da sociedade em que vivemos e que seguramente se 

acentuará exponencialmente no futuro próximo. 

    Uma tal ideia anuncia o fim de uma sociedade industrial em que os riscos para a 

existência, individual e comunitária, ou provinham de acontecimentos naturais (para 

tutela dos quais o direito penal é absolutamente incompetente) ou derivavam de acções 

humanas próximas e definidas, para contenção das quais era bastante a tutela dispensada 

a clássicos bens jurídicos como a vida, o corpo, a saúde, a propriedade, o património, 

para contenção das quais, numa palavra, era bastante o catálogo puramente 
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individualista dos bens jurídicos penalmente tutelados e, assim, o paradigma de um 

direito penal liberal e antropocêntrico. 

     Aquela ideia anuncia o fim desta sociedade e a sua substituição por uma sociedade 

exasperadamente tecnológica, massificada e global, onde a acção humana, as mais das 

vezes anónima, se revela susceptível de produzir riscos também eles globais ou 

tendendo para tal, susceptíveis de serem produzidos em tempo e em lugar largamente 

distanciados da acção que os originou ou para eles contribuiu e de poderem ter como 

consequência, pura e simplesmente, a extinção da vida. 

     Como lutar contra os mega-riscos que ameaçam a subsistência da humanidade é 

questão que convoca a função do direito penal.  

     A tutela dos novos ou grandes riscos típicos da sociedade de risco deve continuar a 

fazer-se também e subsidiariamente por intermédio do direito penal sem que se torne 

necessária uma mudança radical do paradigma penal, fazendo dobrar os sinos pela 

noção de bem jurídico – págs. 601, 606, 612 –, reafirmando a págs. 605 a 

dispensabilidade de qualquer novo paradigma penal. 

     Ao lado dos bens jurídicos individuais ou dotados de referente individual e ao 

mesmo nível de exigência tutelar autónoma, existem autênticos bens jurídico-sociais, 

trans-individuais, trans-pessoais, colectivos, focando ao lado da responsabilidade penal 

individual o princípio da responsabilidade penal dos entes colectivos como solucionador 

de questões colocadas no “direito penal do risco”. 

     Conclui, dizendo que – pág. 612 – o novo século e o novo milénio devem assistir à 

persistência da função do direito penal de exclusiva tutela subsidiária de bens jurídico-

penais tanto individuais e pessoais, como sociais e trans-pessoais. 

     O tema fora já versado pelo mesmo Figueiredo Dias, em Algumas reflexões sobre o 

Direito Penal na “sociedade de risco”, no Colóquio Internacional de Direito Penal em 

Homenagem a Claus Roxin, Lisboa, 17 e 18 de Março de 2000, publicado em 

Problemas Fundamentais de Direito Penal, com coordenação de Maria da Conceição 

Valdágua, publicação de Universidade Lusíada Editora, Lisboa 2002, págs. 209 a 224 

(trabalho anotado pela referida coordenadora em relatório de síntese, na Revista 

Portuguesa de Ciência Criminal, Ano 10, Fasc. 3.º, 2000, pág. 495), e mais tarde de 

novo abordado por Figueiredo Dias em Direito Penal, Parte Geral, Tomo I, Questões 

Fundamentais. A Doutrina Geral do Crime, Coimbra Editora, 2007, págs. 133 a 154. 
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     Sobre o tema pronunciou-se recentemente Claus Roxin em O conceito de bem 

jurídico como padrão crítico da norma penal posto à prova, publicado na Revista 

Portuguesa de Ciência Criminal, Ano 23, n.º 1. Janeiro-Março 2013, págs. 7 a 43, com 

tradução de Susana Aires de Sousa, revista por Figueiredo Dias, abordando a 

caracterização do bem jurídico como padrão crítico da legislação e limite da intervenção 

penal, o princípio da subsidiariedade como complemento indispensável da ideia da 

protecção de bens jurídicos, a teoria dos delitos de conduta, enquanto proposta 

alternativa à doutrina do bem jurídico, defendida por Stratenwerth, para quem o 

fundamento da punição “não é a ofensa a determinados bens jurídicos, mas a não 

observância de normas de conduta fundamentais, consensualmente aceites pela 

sociedade”, posição que encontrou um novo partidário em Volk, que procura alargar o 

conceito de bem jurídico, nele incluindo também os sentimentos, concluindo que “o fim 

do direito penal é a protecção de sentimentos. (…)”, e considerando, a final, a especial 

relação que há-de estabelecer-se entre  bem jurídico, política criminal e Constituição. 

 

     Como se pode ler no acórdão deste Supremo Tribunal de 23 de Outubro de 2002, 

proferido no recurso n.º 2133/02, da 3.ª Secção, publicado na CJSTJ 2002, tomo 3, pág. 

217 “Como é sabido, o direito penal serve fins da comunidade politicamente 

organizada, destinando-se assim a acautelar valores que em cada momento histórico são 

por ela considerados fundamentais. Daí que a norma jurídico-penal se dirija à protecção 

de bens jurídicos essenciais e individualizáveis. A partir de tal se constroem, pois, os 

tipos legais de crime, que mais não são do que modelos ou padrões de aferimento, para 

se saber que condutas humanas são susceptíveis de agredir os bens jurídicos que 

importa tutelar”. (Realces do texto).   

 

     Versando o caso concreto do branqueamento. 

 

     Na altura em que o crime de branqueamento de capitais/vantagens (então, literalmente, 

de conversão, transferência ou dissimulação de bens ou produtos) era previsto no artigo 23.º 

do Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de Janeiro, discutia-se se o bem jurídico tutelado era o 

mesmo que o do tráfico de estupefacientes, por ser esse o paradigma, e mais do que 

isso, o núcleo, então único, de referência, ou se era antes o património em geral, ou 
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antes a concorrência, ou mais amplamente, a circulação de bens, ou antes, a 

administração da justiça. 

 

     Começar-se-á por analisar as posições da Doutrina a esse tempo e depois chamar a 

terreiro a posterior, quando o branqueamento passou a incidir sobre espectro criminal 

mais abrangente, salientando-se que a identificação do bem jurídico protegido está 

longe de ser inequívoca ou mesmo conseguir algum consenso.  

     Assim:  

     Rodrigo Santiago, O «Branqueamento» de capitais e outros produtos do crime: 

Contributos para o estudo do art. 23.º do Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de Janeiro, e do regime 

da prevenção da utilização do sistema financeiro no «branqueamento» (Decreto-Lei n.º 313/93, 

de 15 de Setembro). 

1.ª Parte: O Branqueamento de capitais e outros produtos do crime, face ao disposto no 

artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de Janeiro, trabalho publicado na Revista 

Portuguesa de Ciência Criminal, Ano 4, 4.º, Outubro-Dezembro 1994, págs. 497 a 560, 

e mais tarde inserto em Direito Penal Económico e Europeu, Textos Doutrinários, 

Volume II, Problemas Especiais, Coimbra Editora, 1999, págs. 363 a 409. 

     A págs. 529/531 na primeira publicação (e págs. 386/8 na segunda) – ponto 5.2.1. –, 

após referir que a saúde pública tutelada pela incriminação do consumo e tráfico de 

estupefacientes é bem jurídico que releva a montante da conduta objecto de proibição, 

afirma que o bem jurídico tutelado pelos três tipos de crime do n.º 1 do artigo 23.º do 

Decreto-Lei 15/93, é, ao menos de forma imediata, a prevenção do tráfico e do 

consumo, ou seja, a respectiva dissuasão.  

     Mais à frente, ponto 5.2.2., págs. 532/389, adianta que “releva também nestas 

incriminações, se bem que de forma mediata ou consequencial, o valor tutelado pelo 

facto prévio, a saber, o perigo que lhe anda conexo para a saúde pública. Assim, a tutela 

da saúde pública, bem jurídico tutelado pelas incriminações de consumo e tráfico de 

estupefacientes, sempre, da referida forma mediata, indirecta ou consequencial será 

posta também em causa pelas actividades branqueadoras”. 

    Lourenço Martins, Droga e Direito. Legislação. Jurisprudência. Direito 

comparado. Comentários, Colecção Commentarium, Aequitas, Editorial Notícias, 

Lisboa, 1994, pág. 137, ao comentar o artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 15/93, defendeu 
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que na nova incriminação era protegido um bem jurídico com autonomia em relação ao 

tráfico, no qual o interesse prevalecente é o da protecção da saúde pública, enquanto 

agora se visa a protecção da economia e das estruturas financeiras, onde é fundamental 

preservar a confiança dos cidadãos na idoneidade dos procedimentos. 

     Mais tarde, em Branqueamento de capitais: Contra-medidas a nível internacional e 

nacional (Texto baseado em intervenção proferida no Colóquio Parlamentar sobre o Tráfico de 

Droga e Branqueamento de Capitais, que teve lugar na Assembleia da República em 8 e 9 de 

Fevereiro de 1999, repetindo o que o Autor dissera em Coimbra em palestra de 6 de Março de 

1998), publicado na Revista Portuguesa de Ciência Criminal, Ano 9, Fasc. 3, Julho-

Setembro 1999, Coimbra Editora, págs. 449 a 487, reportando-se o texto ainda ao artigo 

23.º do Decreto-Lei n.º 15/93, o Autor, a págs. 453, na procura de definição do bem 

jurídico que a incriminação visava tutelar, afasta a protecção da saúde pública, como se 

ainda se prolongasse a actividade de tráfico de droga, face à ampliação da punição do 

branqueamento de dinheiro ou valores provenientes de outros crimes considerados 

suficientemente graves, sendo que, por outro lado, não se está perante um mero atentado 

ao património em geral, um qualquer crime patrimonial e daí a distinção da simples 

receptação. 

     Dando conta de que para uns estaria em primeira linha a protecção da administração 

da justiça, colocando outros o acento na protecção da ordem sócio-económica, um 

interesse de natureza supranacional, ou antes, segundo outros, mais precisamente, na 

circulação lícita dos bens do mercado, no tráfico lícito dos bens no comércio, defende o 

Autor, a págs. 453 (repetido a págs. 475), que, ao crime de branqueamento de capitais 

“subjaz essencialmente a protecção de interesses económicos e financeiros nos quais 

sobrelevam a preservação de uma sadia concorrência entre empresas e pessoas 

singulares, que sairia de todo desvirtuada pela circulação de capitais ilícitos, assim 

como a não contaminação das instituições financeiras que em qualquer Estado se 

querem credíveis e sólidas”, acrescentando, a págs. 454, que a administração da justiça 

aparece aqui na segunda linha da protecção.  

     António Henriques Gaspar, Branqueamento de capitais, in Droga e Sociedade - O 

Novo Enquadramento Legal, Seminário realizado no Centro de Estudos Judiciários em 

Março de 1993, edição do Gabinete de Planeamento e de Coordenação do Combate à 
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Droga, Ministério da Justiça, 1994, pág. 132, afirma: «O novo tipo é estruturalmente 

autónomo, mas materialmente relacionado com os crimes subjacentes. 

     O bem jurídico protegido, com efeito, é diverso do que é protegido na incriminação 

do tráfico. Enquanto com a punição do tráfico se pretende proteger a sociedade, a saúde 

física e psíquica e a liberdade dos virtuais consumidores, afectada pelo re...tado da 

actuação dos que fomentam o consumo e traficam droga, no branqueamento, para além 

de certa finalidade pragmática, perspectiva-se a protecção da sociedade e do Estado e 

das suas instituições contra o uso das fortunas ilicitamente acumuladas e que podem 

corromper e contaminar as próprias estruturas do Estado e as actividades comerciais e 

financeiras legítimas. 

     Mas é materialmente relacionado porque, na definição da lei, apenas se pune o 

branqueamento de bens ou produtos provenientes de infracções qualificadas como 

tráfico ilícito de substâncias estupefacientes». 

     O mesmo António Henriques Gaspar em comentário ao acórdão de 11 de 

Novembro de 1996, da 3.ª Vara Criminal do Porto, processo n.º 27/96, publicado em 

Droga - Decisões de Tribunais de 1.ª Instância - 1996, Comentários, edição da 

Presidência do Conselho de Ministros - Gabinete de Planeamento e de Coordenação do 

Combate à Droga, 1998, pág. 194, a propósito do crime de conversão ou dissimulação 

de bens ou produtos (branqueamento), previsto no art. 23.º, n.º 1, do DL 15/93, afirma 

que uma das componentes do bem jurídico protegido é a salvaguarda de economia e das 

actividades lícitas contra a contaminação por capitais contaminados e de ilícita 

proveniência. 

     XXX Pedrosa Machado, Decisões de Tribunais de 1.ª Instância, 1994, 

Comentários, publicação do GPCCD, 1997, Ministério da Justiça, em comentário 

elaborado em Set./Out. 1996, referia que “a nova legislação da droga, através da 

incriminação do denominado branqueamento de capitais (art. 23.º do Decreto-Lei n.º 

15/93), procede como que a uma reunião dos aspectos real e pessoal do encobrimento, 

unificando a tutela dupla (respectivamente entre os crimes contra o património e os 

crimes contra a realização da justiça) que a sua autonomização típica veio significar. 

Permitindo (ou mesmo sugerindo) que se venha a propor um tratamento dogmático 

unitário de questões de encobrimento – não já como a velha figura, vencida em 1982, da 

comparticipação geral por aderência, mas como a conjunção (de enormes vantagens no 
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plano probatório e do acompanhamento da aplicação prática do Direito) de 

incriminações especiais separadas pelos bens jurídicos imediatamente protegidos, mas 

institucionalizáveis em torno de bens jurídicos, do modo de acção e da própria 

motivação dos agentes”.  

     Para Juana Del Carpio Delgado, El Delito de Blanqueo de Biens en el Nuevo 

Código Penal, 1997, págs. 81 e ss., apud Pedro Caeiro, A Decisão-quadro do conselho 

(…), págs. 1084/391, o bem jurídico a proteger residiria na circulação lícita dos bens no 

mercado, no tráfico lícito dos bens no comércio, na “licitude dos bens que circulam no 

mercado”. 

     José de Oliveira Ascensão, Branqueamento de capitais: Reacção criminal, Estudos 

de direito bancário, Coimbra Editora, Agosto de 1999, começa por afirmar que o 

combate ao branqueamento de capitais é um meio complementar do combate a certas 

formas particularmente gravosas de criminalidade, não sendo o branqueamento de 

capitais o crime que se pretende atingir primacialmente, mas um crime teleologicamente 

subordinado a outras finalidades. 

     A págs. 338, após dizer que o branqueamento de capitais é um mal por si, afirma: “O 

combate ao branqueamento de capitais é decisivo, porque previne o envenenamento de 

todo o sistema económico-financeiro. 

     Numa altura em que está à vista a vulnerabilidade dos políticos, mesmo perante 

quantias pequenas, 

     a fome insaciável dos governos, esses mendicantes-ricos da era neo-liberal 

     e o apetite dos partidos, por mais nobres que sejam as causas que geram esse apetite  

     - os milhões da droga, que levam a potentados financeiros que ultrapassam muito os 

orçamentos de muitos países,  

     trazem o espectro da subordinação geral de um país ao domínio de organizações 

criminosas e à sua corrupção. 

     Conclui - pág. 341 - que a “defesa contra o «envenenamento da vida financeira»” dá 

por si base substancial para justificar a repressão penal.  

     Jorge Manuel Vaz Monteiro Dias Duarte, Branqueamento de capitais. O regime 

do D.L. 15/93, de 22 de Janeiro, e a Normativa Internacional, Publicações 

Universidade Católica (Porto), edição de Fevereiro de 2002. (Porém, como se colhe do 
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texto, maxime, da nota de rodapé 94, de pág. 54 e do § 3.º de pág. 55, o trabalho – Dissertação 

de Mestrado – foi realizado até Junho de 2000). 

     Após citar as três posições anteriores, começando por focar a finalidade pragmática 

de perda de bens, afirma que com a tipificação do crime de branqueamento o legislador 

de 1993 visou assegurar a defesa das estruturas do próprio Estado, assim como as 

actividades comerciais e financeiras legítimas e a própria sociedade a todos os seus 

níveis, acrescendo que com tal criminalização se tutela também, ainda que de forma 

mediata, a administração de justiça, na medida em que visa pôr cobro a condutas de 

ocultação, transformação ou transferência de bens praticadas com o objectivo de ocultar 

a respectiva proveniência criminosa, e consequentemente permitir a respectiva 

incorporação no normal circuito económico. Tais condutas são susceptíveis de 

entorpecerem a actividade da administração da justiça na investigação, identificação e 

punição dos agentes do respectivo crime-base, ou seja, do narcotráfico. Conclui por o 

branqueamento se caracterizar por ser um delito pluriofensivo, mas sobrelevando 

como bem jurídico protegido a própria ordem económica e social no seu todo, assim 

como, mais mediatamente, a própria protecção das diversas instituições do Estado 

(págs. 91 a 98, 106 e 109 – com realces do texto). 

     Esta posição é repetida mais tarde pelo mesmo Jorge Dias Duarte em 

Branqueamento de Capitais e Favorecimento Pessoal, in Revista do Ministério Público, 

Ano 23, Abril /Junho 2002, n.º 90, págs. 167 a 177, em anotação ao acórdão do 

Supremo Tribunal de Justiça, de 8 de Outubro de 1997, proferido no processo n.º 

356/97 da 3. ª Secção. 

     Jorge Alexandre Fernandes Godinho, Do Crime de «Branqueamento» de 

Capitais. Introdução e Tipicidade, Almedina, Maio de 2001 (com nota prévia datada de 

Florença em 6 de Novembro de 2000, tratando-se de Dissertação de Mestrado em Direito 

defendida em 3 de Novembro de 1999).  

     A este Autor se deve, segundo Pedro Caeiro (A Decisão – Quadro do Conselho, de 

26 de Junho de 2001…, pág. 1082/389, nota 46), a análise mais aturada do problema – 

como, aliás, de outros aspectos da punição do branqueamento – na doutrina portuguesa.   

     Ao que interessa, em vigor estava ao tempo o regime instituído pelo Decreto-Lei n.º 

325/95, de 2 de Dezembro, criminalizando o branqueamento de capitais para além dos 

provenientes do tráfico de drogas, com a alteração introduzida pela Lei n.º 65/98.   
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     Como o Autor refere na nota prévia, na discussão da tese a questão central no debate 

era saber qual o bem jurídico protegido pela incriminação. 

     Após afastar as soluções da tutela do bem jurídico protegido pelo crime precedente, e 

da ordem sócio económica, a págs. 125 e seguintes, afirma a pág. 141, que a 

criminalização do branqueamento de capitais é um novo meio de atingir o fim que é o 

confisco dos lucros do crime, ou na expressão de pág. 152 “visa conferir eficácia à 

pretensão estadual de confiscar os bens de origem ilícita”, insistindo a pág. 145, em que 

“a criminalização baseia-se na consideração de que, em face da sofisticação da 

economia moderna, é fácil dissimular a origem ilícita de quaisquer fundos e assim iludir 

a actuação das autoridades, tornado extremamente difícil a sua detecção, apreensão e 

confisco”.  

     Mais à frente, pág. 146, acentua: “A nosso ver, a criminalização do branqueamento 

de capitais desempenha um papel instrumental em face das regras sobre confisco dos 

lucros do crime constantes da parte geral, que constituem a sua conexão ou filiação 

material mais estreita. Trata-se de uma matéria que – sobretudo se o branqueamento de 

capitais se referir a toda e qualquer infracção – se coloca no desenvolvimento lógico e 

consequente das regras sobre confisco de bens re...tantes do crime, em termos de 

constituir uma tutela complementar”.  

     E nas conclusões, pág. 253, sintetiza: “O bem jurídico protegido é a pretensão 

estadual de confiscar os bens de origem ilícita, um interesse supra-individual, de 

realização da justiça, que é posto em perigo pelas condutas de branqueamento de 

capitais, na medida em que estas dissimulam a origem ilícita de um bem – de cuja prova 

depende a possibilidade de o confiscar e, como tal, de fazer valer o princípio segundo o 

qual «o crime não deve compensar».  

     Ao abordar a solução da administração da justiça, defende na nota 338, pág. 147, que 

a matéria do branqueamento de capitais deve ser reconduzida à problemática do direito 

penal clássico, ou “de justiça” e não à do direito penal económico, adiantando que a 

filiação de tal matéria na regra «o crime não compensa», que é claramente parte do 

direito penal clássico justifica a sua integração no Código Penal, onde deveria estar 

integrado no capítulo dos crimes contra a administração da justiça como sucede na 

Suíça. 
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     Mais à frente, nas sugestões de lege ferenda, a págs. 257, quanto a inserção 

sistemática, defende que a mais adequada visão do bem jurídico é a de que se trata de 

um crime contra a realização da justiça, que coloca o branqueamento de capitais em 

paralelo com o favorecimento pessoal, adiantando a inserção do tipo no capítulo 

respectivo (v.g., como artigo 368.º-A), seguindo-se o exemplo do Código Penal Suíço, 

como veio efectivamente a suceder em Março de 2004, com a Lei n.º 11/2004. 

     Mais tarde, já perante a formulação do artigo 368.º-A do Código Penal (introduzido 

pela Lei n.º 11/2004, de 27 de Março), o mesmo Jorge Alexandre Fernandes Godinho 

aborda o tema em Sobre a punibilidade do autor de um crime pelo branqueamento das 

vantagens dele re...tantes, trabalho de Fevereiro de 2009, incluído em Estudos em 

homenagem ao Prof. Doutor Jorge de Figueiredo Dias, Boletim da Faculdade de 

Direito, Universidade de Coimbra, STVDIA IVRIDICA, 100, Ad Honorem -5, Coimbra 

Editora, 2010, volume III, págs. 363 a 399. 

     No que respeita ao concreto ponto do bem jurídico, respiga-se do ponto 5. A questão 

da diversidade de bens jurídicos, págs. 380 a 384, o seguinte trecho, a págs. 382: A 

convocação do bem jurídico interesse na realização ou actuação da justiça penal, “no 

contexto das condutas criminalizadas a título de branqueamento de capitais, pressupõe, 

por definição, a verificação anterior de um outro ilícito-típico constante do «catálogo» 

fixado pela lei, de cuja prática foram obtidos proventos, cuja origem ilícita se procura 

encobrir. É devido a esta dependência genética desse outro ilícito que, neste sentido, o 

bem jurídico protegido pelo branqueamento de capitais se configura como secundário, 

subsequente ou instrumental, porque colocado ao serviço da actuação prática do 

monopólio estatal do ius puniendi, visando o efectivo confisco das vantagens ilícitas – e 

que, por isso, surge em termos temporais num estádio posterior à consumação, caso os 

pressupostos de facto se verifiquem. Assim se explica que o bem jurídico realização da 

justiça, no sentido específico que vive no branqueamento de capitais, não seja 

directamente equiparável ou comparável aos bens jurídicos «primários» ou «principais» 

hoc sensu (vida, integridade física, património, etc.), visando apenas assegurar a 

aplicação da reacção penal que é o confisco das vantagens do crime”.    

     Nuno Brandão, Branqueamento de Capitais: O sistema comunitário de prevenção, 

Argumentum 11, Coimbra Editora, Julho de 2002, a pág. 71, refere que “ (…) o 

branqueamento de capitais, só por si, independentemente dos crimes que lhe estão 
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subjacentes, é idóneo a ameaçar e lesar seriamente um conjunto significativo de bens 

jurídico-penais. (…) A definição limitada e casuística dos crimes subjacentes ao 

branqueamento ignora a tendência das organizações criminosas para diversificar as 

actividades delituosas em busca de tudo aquilo que possa gerar avultados lucros e 

propicia a existência de situações de branqueamento fortemente lesivas de bens 

jurídicos-penais que não são penalmente tuteladas”. 

     Jorge Almeida Cabral, O Crime de Branqueamento de Capitais, na colectânea 

Blanqueo de dinero y Corrupción en el sistema bancário, Vol. II, Ediciones Universidad 

de Salamanca, Novembro de 2002, pág. 79, inclina-se para a defesa da ordem 

económica-social na sua globalidade, acompanhando a posição de Lourenço Martins em 

Branqueamento de capitais: Contra – medidas…, RPCC 1999, Fasc. 3.º, supra citada.      

     José de Faria Costa, em Direito Penal Económico, edição de Quarteto Editora, 

Coimbra, Setembro de 2003 (correspondendo a trabalho escrito em Julho de 2002, 

conforme nota 30, na pág. 67), afirma a págs. 36: “Quando, por força de convenção 

internacional, os Estados se comprometeram a lutar contra o tráfico de droga foi-se 

afirmando como comportamento altamente desvalioso o chamado “branqueamento de 

capitais”. Assim, este tipo legal de crime que está geneticamente ligado ao tráfico de 

droga - e por isso distante, à primeira vista, do direito penal económico por mais lato 

que este se apresente, a não ser que se queira enfileirar, o que rejeitamos de imediato, 

pela ideia ingénua de que à economia tudo pertence - é chamado para a zona de 

influência do direito penal económico. De tal forma que a doutrina não se coíbe de 

afirmar que o bem jurídico tutelado pelo crime de branqueamento de capitais é nada 

mais nada menos que o bom funcionamento das regras do mercado”. 

     Mais à frente, págs. 41/2, afirma que comportamentos há que, não obstante não 

prejudicarem ou ofenderem directamente uma concreta pessoa, lesam 

indiscriminadamente todos os membros da comunidade económica, merecendo nesse 

caso a ordenação dominial tutela penal de matriz supra-individual, dando como 

exemplos o branqueamento de capitais e o abuso de informação privilegiada. 

     Pedro Caeiro, A Decisão-Quadro do Conselho, de 26 de Junho de 2001, e a relação 

entre a punição do branqueamento e o facto precedente: necessidade e oportunidade de 

uma reforma legislativa, in Liber Discipulorum para Jorge Figueiredo Dias, Coimbra 
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Editora, 2003, págs. 1067 a 1132, e mais tarde republicado em Direito Penal Económico 

e Europeu, Textos Doutrinários, Volume III, Coimbra Editora, 2009, págs. 377 a 431. 

     Como decorre do próprio título, o trabalho desenvolve-se após a Decisão-quadro de 

26 de Junho de 2001, estando então em vigor na ordem interna, quanto a 

branqueamento de capitais, o regime composto pelo artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 15/93 

e do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 325/95 (este na redacção dada pela Lei n.º 10/2002, de 

11 de Fevereiro), regime duplo extinto em 2004.  

     O Autor “coloca o dedo na ferida” ao referir uma verdade incontornável no segmento 

“B) Análise - II - A oportunidade da reforma: para uma racionalização da punição do 

branqueamento, equilibrando acessoriedade e autonomia”, afirmando a págs. 1081-

2/388-9 (primeira e segunda publicação, respectivamente), que “a repressão deste crime 

denota uma tendência expansiva na história recente das leis europeias, numa relação de 

mútua referência com a desorientação legislativa, jurisprudencial e doutrinal acerca do 

bem jurídico que assim se visa proteger. Por outras palavras: a ausência de um bem 

jurídico claramente identificado foi permitindo a dilatação do tipo, que, por sua vez, 

torna cada vez mais difícil a dilucidação daquela questão”. 

     Esta indefinição teleológica da incriminação do branqueamento, a seu ver, 

impossibilitava uma concatenação racional das opções que era necessário tomar a 

propósito de pontos concretos do regime, elencando os seguintes tópicos: 

- punição do branqueamento das vantagens provenientes de qualquer crime ou limitação 

do tipo através da selecção de factos precedentes relevantes (e inerentes critérios: 

catálogo, ou gravidade dos factos, ou ambos); 

- modo de relevância típica das vantagens provenientes de factos cometidos fora do 

território nacional; 

 - caracterização do facto precedente como ilícito típico ou como crime (stricto sensu); 

 - punição ou impunidade do autor do (e/ou do participante no) facto precedente;   

- configuração do tipo subjectivo, nomeadamente no que diz respeito à exigência de um 

dolo específico relativo à proveniência das vantagens e ao regime do erro; 

 - relevância da prescrição e das condições de procedibilidade do facto precedente;  

 - e limitação da pena concretamente aplicável ao branqueador pela moldura penal 

prevista para o facto precedente. 
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     Na nota de abertura, págs. 1067/377 (idem), destaca a possibilidade de um instituto 

pertinente às consequências jurídicas do crime se tornar socialmente tão relevante que 

mereça um lugar na constelação dos bens jurídico-penais protegidos pelo ordenamento 

português.      

     A propósito da definição do bem jurídico protegido pela punição do branqueamento, 

o Autor segue a posição de Jorge Fernandes Godinho. 

     Afasta a possibilidade de o bem jurídico protegido ser o mesmo que o atingido pelo 

facto precedente, acrescentando, a págs. 1083-4/390 (idem), não valer aqui o paralelo 

com a receptação, por duas razões básicas: em primeiro lugar, porque a ofensa ao 

património provocada pela receptação constitui, primacialmente, uma nova e autónoma 

ofensa (perpetuação da situação patrimonial antijurídica) ao bem jurídico concretamente 

atingido pelo facto referencial, e não uma protecção instrumental, a jusante, contra esse 

facto; depois por isso que o eventual efeito preventivo da punição da receptação sobre a 

prática, a montante, de crimes patrimoniais (“le réceleur fait le voleur) – invocado por 

vezes para justificar a punição do branqueamento à luz da protecção do bem jurídico 

ofendido pelo facto precedente – não pode ser levado à conta da protecção do 

património, mas antes de um bem jurídico supra individual (a segurança da comunidade 

na esfera dominial) que não é o bem jurídico ofendido pelo facto referencial. 

     Afasta igualmente, a págs. 1084/391, a concorrência como objecto de protecção, 

ficando como hipóteses de trabalho a “pureza da circulação dos bens”, tese afastada 

igualmente (págs. 1084-5/391) e a administração da justiça. 

     Acolhe a tese sustentada por Günther Arzt acompanhada, entre nós, por Jorge 

Fernandes Godinho, segundo a qual «a punição do branqueamento visa tutelar a 

“pretensão estadual ao confisco das vantagens do crime”, ou mais especificamente, o 

interesse do aparelho judiciário na detecção e perda das vantagens de certos crimes» 

(realce no original), mais dizendo ser a concepção que melhor se adapta ao quadro 

desenhado pelas obrigações internacionais assumidas pelo Estado português e ao 

sentido da evolução recente das leis europeias (ponto 1.5, págs. 1086-7/393).  

     A págs. 1107 - ponto 5.3 - refere: “… de acordo com a concepção que vimos 

desenvolvendo acerca do interesse protegido (que corresponde até, no essencial, ao 

pensamento de Jorge Fernandes Godinho), a repressão do branqueamento justifica-se, 

não pelo fim visado com as condutas – a conservação das vantagens ilicitamente 
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obtidas, em detrimento da pretensão estadual – mas sim, e apenas, pelo modo 

particularmente eficiente (e, portanto, perigoso) de o atingir, ínsito nas condutas 

branqueadoras”, afirmando que só este especial grau de perigosidade legitima a punição 

do branqueamento.  

     E no ponto 5.4, pág. 1108, afirma “Desde logo, não acompanhamos a ideia segundo 

a qual as condutas de branqueamento não ofendem um bem jurídico diverso do atingido 

no facto precedente” aqui invocando o acórdão de 20 de Junho de 2002, que referiremos 

de seguida; “ao invés, cremos que só a autonomia do interesse protegido permite 

legitimar, tanto quanto possível, a punição do branqueamento”. 

     E mais à frente – ponto 9.2, págs. 1030/429 – ao referir-se à teleologia da punição do 

branqueamento, afirma: “trata-se de proteger um bem jurídico instrumental (a pretensão 

estadual à perda de vantagens)”.   

    Luís Goes Pinheiro, O Branqueamento de capitais e a globalização, Revista 

Portuguesa de Ciência Criminal, Ano 12, N.º 4. Outubro-Dezembro 2002, págs. 603 a 

648, aborda o tema do bem jurídico protegido a propósito da definição das fronteiras do 

crime de receptação face ao de branqueamento de capitais, dizendo a págs. 642/3, tratar-

se de um crime lesivo de múltiplos bens jurídicos, sendo em primeira linha um crime 

contra a administração da justiça, pois visa dificultar a actuação sobre o agente do crime 

subjacente, pretendendo-se a protecção da administração da justiça, que se torna incapaz 

de perseguir os responsáveis pelos crimes subjacentes em virtude da actuação do 

branqueador, sendo tutelada igualmente a segurança geral da comunidade, pois de 

forma mediata, desincentiva-se a prática dos crimes primários, acabando por, em última 

análise, tutelar todos os bens jurídicos defendidos pelas proibições dos crimes 

subjacentes, embora de forma mediata, sendo ainda um crime que lesa a livre 

concorrência entre os agentes económicos e a economia em geral. 

     Conforme se consigna na nota de rodapé, a pág. 607, para Roberto Podval “O bem 

jurídico do delito de lavagem de dinheiro”, Revista Brasileira de Ciências Criminais n.º 

24, 1998, págs. 210-222, o bem jurídico protegido pela criminalização do 

branqueamento é, exclusivamente, a administração da justiça. 

     João Davin, O Branqueamento de capitais, Breves notas, in Revista do Ministério 

Público, Ano 23, Julho/Setembro 2002, n.º 91, a págs. 110/112, afirma:  
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     “Paulatinamente, ao longo do séc. XX, veio a reconhecer-se que a 

utilização/introdução do dinheiro “sujo” na economia (lícita) podia acarretar 

estrangulamentos, desvios e factores condicionantes que, em certos casos extremos, 

colocavam em crise a estabilidade económica, política e social. 

     A progressiva liberalização dos mercados financeiros criada (e pensada) para 

fomentar a liberdade de movimentos de capitais e, dessa forma, potenciar o 

desenvolvimento económico-social mundial foi rapidamente utilizada pela 

criminalidade organizada para potenciar os lucros obtidos com as suas actividades 

ilícitas. 

     Traçado este quadro de fundo pode concluir-se com apreciável segurança que no 

caso do branqueamento o bem jurídico tutelado não é a concorrência ou a credibilidade 

e confiança nas instituições financeiras, mas a protecção da transparência e a 

integridade do sistema económico-financeiro numa dupla vertente, nacional e 

internacional. 

     Assim sendo, a conduta de branqueamento de capitais lesa um outro bem jurídico 

autónomo e diverso daquele que é protegido pelo crime precedente, pelo que se 

justifica, desta forma, a sua punibilidade em concurso efectivo”. 

     Vitalino Canas, O crime de branqueamento: regime de prevenção e de repressão, 

Almedina, Junho 2004, obra escrita já na vigência do artigo 368.º -A do Código Penal 

introduzido com a Lei n.º 11/2004, conclui na pág. 19 que o branqueamento de capitais 

é um crime pluriofensivo (tal como Jorge Duarte), cuja tipificação visa a tutela de uma 

multiplicidade de bens. 

     Pela natureza transnacional, volumosa e altamente organizada que o fenómeno de 

branqueamento adquiriu, pode dizer-se que os bens protegidos são, à cabeça, o 

funcionamento dos sistemas políticos e dos sistemas económico-financeiros global e de 

cada Estado. 

     Mas o bem jurídico da boa administração da justiça não se tornou irrelevante neste 

contexto, sendo também mediata ou imediatamente tutelado. Por isso, o branqueamento 

realizado de forma esporádica e irrepetida por indivíduos isolados (o pequeno traficante 

de droga, o traficante de influências por conta própria, o funcionário corrupto) também 

é típico e ilícito, porque aí, mesmo que não se pretenda uma posterior utilização 
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perversa dos recursos financeiros, pretende-se esconder a sua origem, dificultando o 

funcionamento da justiça. 

     E não é de excluir que a tipificação do branqueamento possa ainda ostentar um ou 

outro traço que visa, através da perseguição deste crime, tutelar também, mediatamente, 

os bens jurídicos tutelados pela tipificação dos crimes subjacentes.  

     Adianta que esta multiplicidade de bens jurídicos tem alguma expressão no actual 

artigo 368.º -A, nos n.ºs 2 e 3. 

     Günter Stratenwerth, A luta contra o branqueamento de capitais por meio do 

direito penal: o exemplo da Suíça, Lusíada. Direito. Lisboa. Série II, n.º 3, 2005, págs. 

85 a 93 (comunicação apresentada no Colóquio Internacional de Direito Penal da Universidade 

Lusíada, Lisboa, 2002, tradução de Augusto Silva Dias), afirma: “Um tipo de crime de 

branqueamento de capitais não protege nenhum bem jurídico tangível. Ele dirige-se 

contra uma forma especialmente perigosa de criminalidade, mesmo contra a sua 

organização e aproveitamento através de associações criminosas, mas também contra 

um simples fenómeno concomitante: a tentativa de encobrir com os meios do mercado 

financeiro valores patrimoniais obtidos de forma criminosa, para os subtrair à 

intervenção das autoridades de investigação criminal”. 

     O Autor considera errado o caminho seguido de conceber o branqueamento como 

crime contra a realização da justiça (o art. 305.º bis do Código Penal suíço descreve o 

comportamento punível como realização de uma acção que é adequada para impedir a 

apreensão de valores patrimoniais que procedem de um crime), afirmando que a 

aplicação da disposição pela jurisprudência é prova disso mesmo.   

     Gonçalo Sopas de Melo Bandeira, «O crime de “branqueamento” e a 

criminalidade organizada no ordenamento jurídico português», Ciências Jurídicas, 

Almedina, 2005, págs. 278 a 291, partindo de uma aproximação ao crime de associação 

criminosa e o ponto de encontro que tal crime tem com o branqueamento na 

criminalidade altamente organizada, defende que o principal bem jurídico tutelado pela 

criminalização do branqueamento é o sufragado pela doutrina alemã e por Figueiredo 

Dias no Comentário Conimbricense do Código Penal em anotação ao artigo 299.º, ou 

seja, a paz pública será o interesse subjacente à punição do branqueamento. 

     Vicente Greco Filho, Tipicidade, bem jurídico e lavagem de valores, Direito Penal 

Especial, Processo Penal e Direitos Fundamentais, Visão Luso-Brasileira, Editora 
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Quartier Latin do Brasil, São Paulo, Outono de 2006, págs.147 a 169, após versar as 

quatro alternativas (crime contra o património, contra o sistema económico e financeiro, 

contra administração da justiça e da mesma natureza do crime antecedente), afirma que 

a existência do crime de lavagem tem razão de ser na tutela do bem jurídico do crime 

que gerou os recursos ilícitos; o crime de lavagem tem como bem jurídico nuclear o do 

crime antecedente e, portanto, participa de sua natureza jurídica – pág. 164 –, 

concluindo: “O crime de lavagem de valores comporta diversas interpretações quanto ao 

bem jurídico tutelado, mas a sua relação de complementaridade ao crime antecedente o 

torna crime de conteúdo variável à sua natureza, porque acompanha a tutela jurídica do 

crime antecedente, pois é esse que a lei visa coibir. O bem jurídico tutelado pelo crime 

de lavagem de valores, portanto, é o mesmo do crime antecedente sendo este periférico 

do anterior que é nuclear”.  

     E remata: “Em sendo assim, não há como imputar a quem pratica o crime 

antecedente também o crime de lavagem”. Por outras palavras, o crime de lavagem de 

valores, quando praticado pela pessoa que praticou o crime antecedente é exaurimento 

deste. 

     Germano Marques da Silva, Notas sobre branqueamento de capitais em especial 

das vantagens provenientes da fraude fiscal, Prof. Doutor Inocêncio Galvão Telles: 90 

anos /Homenagem da Faculdade de Direito de Lisboa, Almedina, 2007. 

     Como refere a pág. 452 (e repete a págs. 454 e 455), na lei portuguesa o bem jurídico 

tutelado pelo crime de branqueamento é a realização da justiça, conclusão que re...ta 

não apenas da inserção sistemática do artigo 368.º - A no Capítulo III, do Título V, do 

Livro II do Código Penal, mas também da análise dos próprios termos da incriminação. 

Mediatamente há outros bens jurídicos tutelados, desde logo os mesmos bens protegidos 

pelas incriminações designadas na norma incriminadora do branqueamento, que 

constituem co-fundamento da punição, mas o cerne da tutela do branqueamento é a 

realização da justiça. 

     Em geral, apontam-se como bens jurídicos protegidos pela incriminação do 

branqueamento os mesmos bens tutelados pelos crimes designados na incriminação, os 

chamados crimes antecedentes, a ordem económico-financeira e a realização da justiça.   
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     Mais adiante, a págs. 456, afirma: o crime de branqueamento acompanha o crime 

designado, dificultando a actuação da justiça, quer na sua descoberta e punição, quer na 

perda das vantagens do crime que é consequência da condenação (artigo 111.º do CP). 

     Mas o branqueamento não consiste simplesmente no aproveitamento das vantagens 

adquiridas com a prática do crime, é mais do que isso, é um facto praticado com o fim 

de dissimular a origem ilícita das vantagens ou de evitar que os agentes sejam 

perseguidos ou submetidos a uma reacção criminal, é, enfim, um facto praticado com o 

fim específico de dificultar a acção da justiça. 

     O simples aproveitamento das vantagens do crime não constitui ainda 

branqueamento, só o sendo quando os factos típicos são praticados com aquela intenção 

específica. Por isso que pode existir concurso real de crimes entre o crime designado e o 

crime de branqueamento, quando praticados pelo mesmo agente, porque são diversos os 

factos e diversos são os bens jurídicos protegidos pelas incriminações. 

     Mais à frente, pág. 459, reafirma que o crime de branqueamento é um crime contra a 

realização da justiça, na medida em que através da sua prática o agente persegue o fim 

de dissimular a origem ilícita dos bens a branquear ou «evitar que o autor ou 

participante dessas infracções seja criminalmente perseguido ou submetido a uma 

reacção criminal», sendo que dissimular a origem ilícita dos bens é uma forma de evitar 

a perseguição criminal. 

     O crime de branqueamento é praticado para ocultar ou garantir o proveito do crime 

antecedente, havendo entre eles uma conexão material de tal modo que o crime 

subjacente compõe a própria estrutura do branqueamento; no plano ontológico o crime 

de branqueamento é mais um elo na cadeia do crime subjacente e, por isso, que alguns 

entendem que ambos têm a mesma natureza. 

     Pela inserção sistemática Capítulo III (Dos crimes contra a realização da justiça) do 

Título V (Dos crimes contra o Estado) do Livro II (da Parte especial), o crime de 

branqueamento é crime contra administração da justiça.  

      Jorge Carlos Fonseca, abordando o tema «O crime de “lavagem de capitais”: uma 

perspectiva crítica dogmática e de política criminal, em especial a partir da 

experiência legislativa cabo-verdiana», trabalho apresentado no 2.º Congresso de 

Investigação Criminal, Lisboa, em 25 e 26 de Março de 2009, [organizado por Associação 

Sindical dos Funcionários de Investigação Criminal da Polícia Judiciária (ASFIC/PJ) e Instituto de 
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Direito Penal e Ciências Criminais da Faculdade de Direito de Lisboa (IDPCC/FDUL), inserido no Painel 

5.º, A Problemática dos circuitos económico-financeiros associados aos paraísos fiscais], publicado 

por Edições Almedina, SA, págs. 263 a 294, mostra-se crítico em relação à 

autonomização do crime a partir da sua concepção como um crime contra a justiça, 

dizendo estar a incriminação autónoma ao serviço de um bem jurídico também 

autonomizado, mas reconhecidamente instrumental.      

     Para Paulo Pinto Albuquerque, Comentário do Código Penal, 2.ª edição 

actualizada, Universidade Católica Editora, 2010, na nota prévia ao artigo 368.º-A, n.º 

4, pág. 951, o bem jurídico protegido pelo crime de branqueamento de capitais, nas suas 

diversas alíneas, é o da administração da justiça, o da perseguição e confisco pelos 

tribunais dos proventos da actividade criminosa, repetindo agora na nota 2 ao artigo, na 

pág. 955, que o bem jurídico protegido pela incriminação é a realização da justiça, na 

sua particular vertente da perseguição e do confisco pelos tribunais dos proventos da 

actividade criminosa. 

    Reale Júnior, Figura típica e objeto material do crime de “Lavagem de dinheiro”, 

Estudos em homenagem ao Prof. Doutor Jorge Figueiredo Dias, Boletim da Faculdade 

de Direito Coimbra, STVDIA IVRIDICA, 100, Ad Honorem-5, Coimbra Editora, 2010, 

volume III, afirma a págs. 566/7 que “O bem jurídico protegido primacialmente é o da 

Administração da Justiça, visando a que o crime não compense. Pune-se, então, as 

condutas que ao dar aparência de legalidade a um produto de crime, permitam que o 

autor do crime usufrua das vantagens financeiras oriundas da prática delituosa. De 

forma mediata, pode-se atingir a livre concorrência ou a ordem económica, mas em 

muitos casos tal não sucede, razão pela qual concorda com Pedro Caeiro e Podval, 

para os quais sobressai a tutela da administração da justiça”, concluindo, pág. 568, 

tratar-se de um crime pluriofensivo, mas sempre em uma combinação do bem jurídico 

“Administração da Justiça” com a ofensa a outro interesse.  

     Segundo informa o Autor a págs. 566, a tese da protecção da ordem sócio-económica 

é defendida no Brasil por António Pitombo, Willian Terra, Renato Silveira e Vivian 

Cristina Schorscher.  

      M. Miguez Garcia e J. M. Castela Rio, Código Penal. Parte geral e especial, 

2014, pág. 1215, referem que “o bem jurídico protegido pela incriminação é a realização 

da justiça quanto à adoção das medidas necessárias à perseguição e à eliminação dos 
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efeitos de determinadas atividades criminosas – de modo diferente, o crime de recetação 

do art. 231º, por ser crime patrimonial”. 

 

                                                        ********** 

 

     Como se pode ler na Exposição de motivos da Proposta de Lei n.º 73/IX, in Diário da 

Assembleia da República II Série-A, de 5 de Junho de 2003, sendo o branqueamento 

concebido, primacialmente, como um crime contra a realização da justiça, a punição do 

branqueamento visa “a protecção da administração da justiça, bem como a tutela de 

interesses económicos e financeiros e a segurança geral da comunidade” e mais à frente 

explica a razão da inserção sistemática escolhida, a qual ficou a dever-se ao facto de o 

branqueamento ser, em primeira linha, um crime contra a administração da justiça, na 

medida em que a actividade do branqueador dificulta a actuação da investigação 

criminal relativamente ao facto ilícito subjacente.  

                                                     

                                                          ********** 

 

     De seguida passamos a expor o sentido da jurisprudência a propósito da definição do 

bem jurídico tutelado, mas a verdade é que tal discussão arrasta uma outra conexa que 

consiste em saber se o agente do crime precedente pode figurar ele próprio como 

branqueador da conduta anterior, isto é, se pode entrar no círculo de autoria do 

branqueamento, em causa estando a possibilidade de punição do auto branqueamento e 

consequente punição do concurso como real, estando a alternativa em considerar a 

impunidade do autor, ou do comparticipante a qualquer título, do facto precedente. 

     Outra diversa questão que se suscita num ou noutro dos acórdãos a analisar prende-

se com a questão de saber se pode ou não ocorrer não punibilidade da conduta do 

branqueador por aplicação do n.º 5 do artigo 367.º do Código Penal.   

 

 

     O bem jurídico tutelado no crime branqueamento de capitais/vantagens na 

Jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça  
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     A definição dos contornos do bem jurídico tutelado pela punição do branqueamento 

foi versada a propósito da questão de saber se haveria concurso real com o crime 

precedente no caso de o branqueamento ser praticado pelo autor do crime base.   

     Assim, no acórdão de 30 de Maio de 1996, proferido no processo n.º 35/96, em caso 

em que na primeira instância a arguida M L foi condenada pela autoria de um crime de 

tráfico de estupefacientes agravado, p. p. pelos artigos 21.º e 24.º, alíneas b), c) e g) e 

um outro de conversão ou dissimulação de bens, p. p. pelo artigo 23.º, n.º 1, alínea a), 

como aqueles do Decreto-Lei n.º 15/93, e o tema do recurso era saber se havia concurso 

real ou aparente entre os dois crimes, a resposta foi no sentido de ser efectivo, por serem 

diferentes os bens jurídicos protegidos pelas duas incriminações, defendendo que 

enquanto no tráfico é protegida a saúde pública, no branqueamento protege-se a 

“legalidade económica e financeira”. 

     No acórdão de 8 de Outubro de 1997, proferido no processo n.º 356/97 da 3.ª Secção, 

o arguido JACB fora condenado por tráfico agravado, p. p. pelos artigos 21.º e 24.º, 

alíneas b), c) e j) e por branqueamento agravado, p. p. pelos artigos 23.º, n.º 1, alínea a) 

e 24.º, alíneas b), c) e j), como aquele do Decreto-Lei n.º 15/93. 

     O arguido em causa alegou violação do princípio ne bis in idem quanto à dupla 

agravação da alínea j) do artigo 24.º nas duas punições. 

     O acórdão colocou a questão de saber se o autor do crime de branqueamento pode ou 

não ter sido também autor ou cúmplice do delito de tráfico que ficou a montante, 

incorrendo em acumulação de infracções, a qual mereceu resposta afirmativa, com 

apoio na posição assumida por Lourenço Martins em Droga e Direito, págs. 136/8, 

concluindo pela existência de concurso real e mantendo o decidido. 

     Noutra perspectiva, relativamente ao arguido JAOC, avô de JACB, condenado por 

branqueamento agravado, p. p. pelos artigos 23.º, n.º 1, alínea a) e 24.º, alínea j), do 

Decreto-Lei n.º 15/93, discutindo-se a subsunção da conduta no artigo 367.º, n.º 5, 

alínea b), do Código Penal, foi dada resposta afirmativa, “contornando” o disposto no 

artigo 48.º do DL 15/93, que apenas permite a aplicação subsidiária das disposições da 

Parte Geral do Código Penal, concluindo pela não punibilidade e absolvição do arguido. 

      (A mesma solução quanto a tal crime foi dada relativamente aos arguidos CAB, 

MFC e JC, aquele pai e estes tios de JACB). 



S. R. 
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 

3049 
 

     Sobre a posição tomada relativamente ao arguido JAOC (avô de JACB) e relevância 

da respectiva relação familiar com o autor do crime-base, pronunciou-se, criticamente, 

Jorge Dias Duarte em Branqueamento de Capitais e Favorecimento Pessoal, Revista 

do Ministério Público, Ano 23.º, Abril/Junho 2002, n.º 90, págs. 167 a 177, concluindo 

pela verificação de lacuna jurídica na inexistência no Decreto-Lei n.º 325/95 de norma 

semelhante à do artigo 48.º do Decreto-Lei n.º 15/93.    

     No acórdão de 24 de Junho de 1998, proferido no processo n.º 543/98, da 3.ª Secção 

(cuja doutrina foi invocada no acórdão da primeira instância que constituiu a decisão recorrida 

no acórdão de 23 de Março de 2000 a seguir mencionado), o arguido MM na primeira 

instância foi condenado por tráfico agravado e por crime do artigo 23.º, n.º 1, do 

Decreto-Lei n.º 15/93, sendo por este na pena de 6 anos de prisão.  

     O condenado interpôs recurso para o STJ, invocando no fundo uma repetição de 

condenação, defendendo bastar a condenação pelo tráfico de estupefacientes para punir 

sem por em causa os fins das penas. 

     O Supremo entendeu assistir razão ao recorrente, alinhando os seguintes argumentos:  

     “Entendemos que agentes deste crime têm de ser pessoas diferentes dos traficantes e 

que sabendo que os bens ou produtos são provenientes da prática do crime de tráfico de 

estupefacientes praticam qualquer dos actos das alíneas a), b) e c) em seu proveito 

próprio ou em benefício do próprio traficante”.  

     “Se correcta fosse a incriminação assumida pelo Tribunal Colectivo todos os 

traficantes de estupefacientes incorriam na prática do crime do art. 23.º, n.º 1 do DL 

15/93, de 22 de Janeiro, pois de um modo geral com a venda de estupefacientes o agente 

consegue proventos económicos, proventos esses que não guarda intactos para serem 

apreendidos e declarados perdidos a favor do Estado, antes os gasta no seu sustento e na 

aquisição de bens e em depósitos bancários, muitas vezes uns e outros em nome de 

familiares ou terceiras pessoas, o que não impede a sanção respectiva, ou seja, a sua 

perda para o Estado nos termos do art. 36.º do DL 15/93”.   

     E finaliza: “Em nosso entendimento o recorrente não cometeu o crime em causa, 

pois envolvidos estavam só os proventos económicos, aliás avultados, que conseguiu 

com o tráfico de estupefacientes, impondo-se a sua absolvição”, em consequência do 

que ficou sem efeito a pena única aplicada por deixar de haver concurso real.     
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     No acórdão de 8 de Julho de 1998, processo n.º 344/98, da 3.ª Secção, por vezes 

citado como exemplo de opção por concurso efectivo em caso de auto branqueamento, 

não se colocou na realidade tal controvérsia, pois os arguidos CC e JM foram 

condenados por um crime de tráfico de estupefacientes, p. p. pelos artigos 21.º e 24.º, 

alínea c), do DL 15/93 e um crime de conversão e dissimulação de bens, p. p. pelo 

artigo 23.º, n.º 1, alínea a) do mesmo diploma, ambos sob a forma continuada, em 

concurso real, nas penas únicas de 9 anos e 6 meses de prisão e de 12 anos de prisão, 

mas nos recursos interpostos os condenados limitaram-se a suscitar questões 

processuais e a impugnar a medida das penas, não suscitando a questão do concurso real 

de tais crimes. 

     O acórdão negou provimento aos recursos, mas embora como se viu, a questão não 

integrasse o objecto do recurso, o terceiro subscritor, por sinal, relator do acórdão de 24 

de Junho de 1998, votou “vencido quanto à condenação do arguido JM como autor do 

crime do art. 23.º, n.º 1 do DL 15/93, de 22 de Janeiro, pois entendo que tal crime não 

pode ser praticado pelo próprio traficante em relação aos dinheiros e sua aplicação 

re...tantes do tráfico; a sanção está no art. 36.º do mesmo DL).  

     O acórdão de 23 de Março de 2000, processo n.º 972/99, da 3.ª Secção, CJSTJ 2000, 

tomo 1, pág. 227, confirmou deliberação de primeira instância que absolvera do crime 

de conversão os arguidos condenados por tráfico agravado, afirmando que os agentes do 

crime do artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 15/93 – conversão de bens provenientes da 

prática de crimes de tráfico de estupefacientes – não podem ser os próprios traficantes, 

mas aqueles que, com os propósitos normativamente definidos, convertem, transferem 

ou dissimulam bens ou produtos provenientes da prática de tráfico, o que envolve, a 

bem dizer, uma conivência ou um aproveitamento a posteriori, sendo, afinal, este 

prolongar de incidências do tráfico, mediante a acção de agentes que, directa e 

originariamente, não traficaram, que se visa com a incriminação. 

     Este acórdão adopta o entendimento de ser o mesmo o bem jurídico tutelado pelo 

crime precedente e pelo crime de branqueamento, defendendo que o agente do crime 

subjacente não deveria ser punível pelo branqueamento. 

     Nesta posição entendia-se que o bem jurídico tutelado pelo crime de branqueamento 

e pelo crime subjacente eram um só e o mesmo. 
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     No acórdão de 20 de Junho de 2002, proferido no processo n.º 472/02, da 5.ª Secção, 

in CJSTJ 2002, tomo 2, pág. 225, entende-se que no branqueamento (no concreto caso o 

previsto no artigo 23.º, n.º 1, alínea a) do Decreto-Lei 15/93) é protegida a ordem 

jurídica no seu todo, designadamente na perspectiva de que as enormes fortunas geradas 

pela criminalidade subjacente podem, se inseridas no circuito económico e financeiro 

«regular», corromper e contaminar toda a estrutura comercial e financeira legítimas, 

pondo em causa as próprias estruturas do Estado, e gerar novos fundos que, afinal, irão 

refinanciar as estruturas criminosas, dessa forma reforçando a respectiva capacidade de 

actuação, concluindo que o autor de um crime de tráfico de estupefacientes pode 

cometer, em concurso efectivo ou real com esse crime base, também um crime de 

branqueamento de capitais, obtidos em consequência daquela actividade. 

     Aí se afirma ainda: “ Sem esquecer que a tese contrária deixaria o sistema indefeso 

perante a colocação nos circuitos económico-financeiros de dinheiro sujo, desde que tal 

feito lograsse a autoria singular do autor do crime-base.  

     O que, reconheça-se, constituiria um rombo de vulto na sua estrutura, que, assim, 

seria permissiva com o usufruto das vantagens do branqueamento pelos que, afinal, 

constituem o centro das preocupações legais. 

     Para além de que, ressalvado o devido respeito, parece difícil conceber e sustentar, 

com base nos princípios gerais referidos, e da própria finalidade essencial de aplicação 

das penas «protecção de bens jurídicos» - art. 40.º n.º 1 do Código Penal - a tese algo 

artificiosa, aliás não suficientemente demonstrada, segundo a qual, «uma vez 

consumada a lesão do bem jurídico tutelado pelo crime precedente, surge em seu lugar o 

bem jurídico que é a realização da justiça».    

     No caso do acórdão de 13 de Maio de 2004, processo n.º 1408/04, igualmente da 5.ª 

Secção, a arguida M G fora absolvida na primeira instância do crime de conversão, 

transferência ou dissimulação de bens ou produtos, p. p. pelo artigo 23.º, n.º 1, alínea a) 

e n.º 2, do Decreto-Lei n.º 15/93, por ali se ter sido entendido, tal como no acórdão de 

23 de Março de 2000 que convoca, “não ser punível o branqueamento de capitais 

obtidos pelos próprios através das infracções precedentes”. (Como re...ta da leitura da 

matéria de facto dada por provada - § 3.º - a arguida fora condenada anteriormente pelo crime 

de tráfico de estupefacientes agravado, p. p. pelo artigo 24.º, alínea c), do Decreto-Lei n.º 15/93. 



S. R. 
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 

3052 
 

A anterior condenação por tráfico é igualmente referida na conclusão 4.ª do recurso do M.º P.º, 

embora se refira o artigo 21.º). 

     O M.º P.º interpôs recurso, colocando-se a questão de saber se havia concurso real 

entre os crimes dos artigos 21.º (aliás, 24.º) e 23.º do Decreto-Lei n.º 15/93. 

     Sufragando por completo o exposto no acórdão de 20 de Junho de 2002, foi 

declarada a existência de concurso real entre ambos os crimes, sendo os autos 

devolvidos à primeira instância para em audiência complementar se pronunciar sobre a 

medida da pena. 

     Deste acórdão foi interposto pela arguida recurso para o Tribunal Constitucional, 

invocando a inconstitucionalidade do artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 15/93, na 

interpretação dada pelo STJ, por violação do princípio “ne bis in idem”. 

     No processo n.º 675/04, da 1.ª Secção, foi proferida decisão sumária em 28 de Junho 

de 2004, que convocou o acórdão n.º 102/99, de 10 de Fevereiro de 1999, in Diário da 

República, II Série, n.º 77, de 01-04-1999 e Acórdãos do Tribunal Constitucional, 

volume 42.º, pág. 457, que apreciou a constitucionalidade dos artigos 21.º, 24.º e 28.º do 

Decreto-Lei n.º 15/93, interpretados em termos de entre eles se verificar uma relação de 

concurso real, considerando-o inteiramente transponível para o caso, apesar de, então, 

se pôr em causa um concurso do crime de tráfico de estupefacientes com outro crime, 

que não o de branqueamento, sendo certo que o acórdão recorrido assentava o 

fundamental da sua argumentação na circunstância de os bens jurídicos tutelados serem 

distintos nos crimes em presença, sendo inquestionável que eles são executados por 

actos também diversos, não tendo sido violado o princípio “ne bis in idem”.  

     A decisão sumária decidiu negar provimento ao recurso.    

     A recorrente reclamou desta decisão e pelo acórdão n.º 566/04, de 22 de Setembro 

de 2004, foi decidido indeferir a reclamação. 

     No acórdão de 20 de Abril de 2005, proferido no processo n.º 461/05, da 3.ª Secção, 

na primeira instância os arguidos EC, VF, AM, AC, LC e ST foram absolvidos da 

prática dos crimes de branqueamento de capitais, o arguido EC foi condenado por 

tráfico agravado, tendo sido decretada a reversão a favor do Estado do imóvel 

apreendido a EC e ST. 

     Interposto recurso pelo M.º P.º e pela arguida ST, o Tribunal da Relação de Lisboa 

nega provimento ao recurso da arguida ST e concede parcial provimento ao recurso do 
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MP, condenando o arguido EC como autor de um crime de branqueamento de capitais, 

p. p. pelo artigo 368.º-A, n.º 2, do Código Penal, na pena de 2 anos e 6 meses de prisão, 

refazendo o cúmulo com penas pré existentes de tráfico e de detenção de arma proibida. 

     Apenas a arguida ST recorreu para o STJ, estando em causa a declaração de perda do 

imóvel, colocando-se, i. a., a questão da prova de que o imóvel declarado perdido não 

fora adquirido com dinheiro proveniente do narcotráfico. 

     Improcedendo a pretensão de ser revogada essa parte da decisão, foi rejeitado o 

recurso.  

     No acórdão de 31 de Maio de 2007, proferido no processo n.º 1413/07, da 5.ª 

Secção, na primeira instância o arguido LX foi condenado, por acórdão de 14 de Junho 

de 2006, pela co-autoria de um crime de branqueamento de capitais, p. p. pelo artigo 

368.º-A, n.º 2, do Código Penal e de outros três crimes (dois relacionados com posse de 

arma e um outro de condução intitulada) e a arguida MM foi condenada por tráfico de 

estupefacientes agravado e por crime de branqueamento de capitais, p. p. pelo citado 

artigo 368.º-A, n.º 2, do Código Penal.   

     Interposto recurso pelos arguidos, o Tribunal da Relação do Porto concedeu parcial 

provimento, reduzindo as penas impostas pelo crime de branqueamento, e, na 

sequência, reduziu as penas únicas.  

     Os arguidos interpuseram recurso para o STJ colocando em causa no fundamental a 

condenação pelo crime de branqueamento de capitais; o acórdão, louvando-se no 

exposto no acórdão recorrido, opinou pela correcta qualificação, negando provimento ao 

recurso da arguida MM e concedendo parcial provimento ao recurso do arguido LX, 

reduziu a pena única.  

     No acórdão de 2 de Outubro de 2008, proferido no processo n.º 1608/08, da 5.ª 

Secção, o arguido fora condenado pela autoria de um crime de peculato, p. p. pelo artigo 

375.º, n.º 1, do Código Penal, e outro de branqueamento de capitais, p. p. pelo artigo 2.º, 

n.º 1, alínea a), do Decreto-Lei n.º 325/95, e interposto recurso foi entendido rejeitar a 

consunção do facto posterior do branqueamento pela incriminação do facto subjacente, 

afirmando-se a correcção da decisão recorrida, no que respeita ao questionado concurso 

real, ao proceder à qualificação autónoma do crime de branqueamento de capitais.  

     No acórdão de 6 de Maio de 2010, proferido no processo n.º 156/00.2IDBRG.S1, da 

5.ª Secção, na primeira instância o arguido AA foi condenado por acórdão de 6 de 
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Outubro de 2006, pela autoria de, para além do mais, um crime continuado de fraude 

fiscal e de um crime continuado de branqueamento de capitais, p. p. pelo artigo 368.º-A, 

n.º 2, do Código Penal. 

     O arguido AA interpôs recurso para o Tribunal da Relação de Guimarães, tendo sido 

negado provimento ao recurso.  

     O arguido interpôs novo recurso para o STJ, alegando que quanto a tempo de 

execução do crime de branqueamento deveriam ser considerados apenas os que foram 

praticados depois de 11 de Fevereiro de 2002, com o consequente ajustamento na 

respectiva pena, sendo igualmente colocada a questão de saber se poderia ser condenado 

por branqueamento e fraude fiscal, ou seja, se o crime de branqueamento pode ser 

imputado ao próprio gente do «crime-base», o que mereceu resposta positiva com 

aplicação da orientação do acórdão uniformizador n.º 13/2007, e portanto, considerar 

que na altura dos factos imputados ao recorrente em 2002 e 2003, o autor do crime de 

branqueamento de capitais poderia ser também o autor do crime de fraude fiscal de onde 

ilicitamente vieram os proventos económicos «branqueados». 

     O recurso foi provido apenas na questão da pena relativa ao crime de branqueamento 

que foi reduzida e por essa via reduzida foi a pena única.   

 

     A fixação de jurisprudência  

      

     A controvérsia acerca da existência de concurso efectivo ou não, quando o autor de 

crime de tráfico de estupefacientes pratica, com os bens ou produtos provenientes dessa 

conduta, algum dos factos incriminados no artigo 23.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 15/93, 

veio a ser objecto de uniformização de jurisprudência, sendo acórdão recorrido o 

acórdão de 13 de Maio de 2004, proferido no processo n.º 1408/04, da 5.ª Secção, 

defensor da tese do concurso real, tendo sido invocado como acórdão fundamento o 

acórdão de 23 de Março de 2000, publicado na CJSTJ 2000, tomo 2, pág. 227, o qual 

defendia a tese contrária.  

     A querela a dilucidar foi enunciada deste modo: o autor do facto precedente (no caso, 

o crime de tráfico de estupefacientes) pode ser autor do crime de branqueamento? 

     E, sendo a resposta positiva, se praticar factos típicos que o concretizam, pode ser 

punido pela prática de ambos, em concurso real, efectivo? 
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     A resposta foi dada pelo Acórdão n.º 13/2007, de 22 de Março de 2007, proferido 

no processo n.º 220/05, da 3.ª Secção, publicado no Diário da República, 1.ª série, n.º 

420, de 13 de Dezembro de 2007, págs. 8903/8914, tendo o Supremo Tribunal de 

Justiça fixado a seguinte jurisprudência: «Na vigência do artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 

15/93, de 22 de Janeiro, o agente do crime previsto e punido pelo artigo 21.º, n.º 1, do 

mesmo diploma, cuja conduta posterior preenchesse o tipo de ilícito da alínea a) do seu 

n.º 1, cometeria os dois crimes, em concurso real».  

     Segundo Paulo Pinto Albuquerque, Comentário do Código Penal, 2.ª edição 

actualizada, Universidade Católica Editora, 2010, nota 23, a págs. 959/960, o acórdão 

decidiu no sentido correcto, mais afirmando: “Esta solução constitui até a regra em face 

do direito convencional, como re...ta claramente do disposto no artigo 6.º, n.º 2, al.ª b) 

da convenção de Estrasburgo e, de novo, no artigo 9.º, n.º 1, al.ª b) da convenção de 

Varsóvia e no artigo 23.º, parágrafo 2.º, al.ª e) da convenção das Nações Unidas contra a 

corrupção”.  

     Pedro Caeiro comenta este Acórdão Uniformizador de Jurisprudência em A 

Consunção do branqueamento pelo facto precedente (Em especial: (i) as implicações do 

Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça n.º 13/2007, de 22 de Março; (ii) a punição da consunção 

impura), in Estudos em homenagem ao Prof. Doutor Jorge de Figueiredo Dias, Boletim 

da Faculdade de Direito - Universidade de Coimbra, STVDIA IVRIDICA, 100, Ad 

Honorem -5, Coimbra Editora, 2010, volume III, págs. 187 a 222.    

     Tendo a questão da delimitação da autoria no crime de branqueamento perdido 

interesse com a introdução do artigo 368.º-A no Código Penal, decidindo o legislador 

que o autor do facto precedente também podia ser autor do crime de branqueamento, 

mas não resolvendo, por si só, o problema do concurso de infracções, a jurisprudência 

fixada pelo STJ mantém o seu valor normativo, dado que a modificação legislativa 

ocorrida não parece de molde a torná-la “ultrapassada”, sendo susceptível de ser 

estendido à questão do concurso do branqueamento, nas suas várias modalidades, com 

factos precedentes de outra natureza, valendo também para o direito vigente. 

     O Autor revisita o problema, aplicando-lhe a teoria do concurso entretanto 

apresentada pelo homenageado na segunda edição do seu Direito Penal – Parte Geral 

(2007) e dando particular atenção ao tópico da consunção. 
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     Coloca a questão de saber se o “concurso real” estabelecido pelo STJ se identifica 

com a noção de “concurso de crimes efectivo”, sc., vários crimes punidos nos termos do 

art. 77.º do CP, ou se significa apenas que o branqueamento concorre com o tráfico de 

estupefacientes, deixando aberta a possibilidade de um concurso aparente (consunção) 

entre os dois crimes quando o agente branqueie as vantagens que obteve, ele próprio, 

com o facto precedente (pág. 197).  

     Conclui que a jurisprudência não pode ser entendida no sentido de que o 

branqueamento se encontra sempre numa relação de concurso efectivo com o facto 

precedente, sujeito ao regime do art. 77.º do CP; diversamente, ela deve ser interpretada 

no sentido de que existe aí um “concurso de crimes” (e não um fenómeno de “unidade 

de lei”), cabendo sempre ao juiz do caso avaliar se se trata, em concreto, de um 

“concurso de crimes efectivo”, punível segundo as regras do art. 77.º, ou de um 

“concurso de crimes aparente”, por força de uma relação de consunção que leva à 

condenação por um único crime (o crime dominante), servindo o crime dominado como 

factor de agravação da pena concreta (pág. 221).  

      

     Outras abordagens       

 

     Outros acórdãos do Supremo Tribunal de Justiça se pronunciaram sobre o crime de 

branqueamento de capitais/vantagens, mas sem estar em causa a definição do bem 

jurídico tutelado pela incriminação, como ocorreu com os acórdãos de 15 de Janeiro, de 

2 de Julho e de 17 de Setembro de 1997, proferidos, respectivamente, nos processos n.º 

936/96, 420/97 e 447/97, todos tendo presente como crime base o tráfico de 

estupefacientes e sendo o branqueador pessoa diversa do autor do crime principal. 

     No primeiro caso, a arguida MS guardava em sua casa em notas e em locais 

diferentes 190.000$00, 191.000$00 e 446.000$00, provenientes da actividade de tráfico 

do vizinho AP, tendo sido condenada por crime do artigo 23.º, n.º 1, alínea c), do 

Decreto-Lei n.º 15/93, na pena de 3 anos e 6 meses de prisão. No recurso defendeu 

tratar-se de cumplicidade inorgânica atenuada, não obtendo provimento. 

    No segundo caso, a arguida MA e marido AP detinham um cofre com 1.010.000$00 

em notas, pertença do traficante JG, estando registado a favor de AP um automóvel, real 
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propriedade de JG, sendo MA condenada por crime do artigo 23.º, n.º 1, alínea c), do 

Decreto-Lei n.º 15/93, na pena de 2 prisão, suspensa por 3 anos, não tendo recorrido.  

     O arguido AP foi condenado pela prática de crime do artigo 23.º, n.º 1, alíneas b) e 

c), na pena de 3 anos de prisão. Interpôs recurso limitado a invocar nulidade por não 

consideração de bom comportamento anterior e impetrando suspensão da execução da 

pena, não obtendo provimento. 

     No terceiro caso, os arguidos CC e CR, casal de etnia cigana, vivendo em união de 

facto, tendo ele – CC – sido condenado por crime de tráfico de estupefacientes 

agravado, a arguida CR, por se ter provado que sabia que o dinheiro que o companheiro 

lhe entregava era proveniente do tráfico, foi condenada por um crime, p. p. pelos artigos 

23.º, n.º 1, alínea c) e 24.º, alínea c), do Decreto-Lei n.º 15/93, na pena de 2 anos e 6 

meses de prisão. 

     A arguida CR no recurso para o Supremo Tribunal de Justiça defendeu a não 

punibilidade da conduta presente no favorecimento por força do princípio da 

equiparação entre o matrimónio e a união de facto (invocando, i. a., o artigo 367.º, n.º 5, 

alínea b), do Código Penal), ou aplicação do disposto no artigo 36.º do Código Penal, 

alegando que segundo o direito consuetudinário por que se rege a comunidade cigana, a 

mulher dever obediência ao marido. 

     O acórdão do Supremo Tribunal afastou os argumentos aduzidos, dizendo que, sendo 

o crime em causa um tipo novo, não admitia equiparação a qualquer outro e afastou 

igualmente a invocação do artigo 36.º do Código Civil, invocando acórdão de 19 de 

Maio de 1993, proferido no processo 43377, mantendo a qualificação e a pena aplicada. 

     A propósito de concurso entre branqueamento, receptação e favorecimento pessoal, 

tenha-se em vista o comentário de XXX Pedrosa Machado ao acórdão de 12 de 

Dezembro de 1996 da 4.ª Vara Criminal do Porto, processo n.º 166/96, publicado em 

Droga - Decisões de Tribunais de 1.ª Instância - 1996, Comentários, edição da 

Presidência do Conselho de Ministros - Gabinete de Planeamento e de Coordenação do 

Combate à Droga, 1998, págs. 241/2, em que se refere que “atentando em que o facto 

prévio da estrutura do branqueamento é precisado pelo art. 23.º da lei da droga, esta 

norma deve ter-se como especial relativamente à receptação e ao favorecimento, razão 

por que será ela que prevalecerá”.  
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                                                            ********** 

      

     A questão da punição do auto branqueamento     

     Exaurimento do crime de branqueamento? 

 

     Conexa, como já se viu, com a questão do concurso de crimes, mas com esta não se 

confundindo, está a questão de saber se o próprio agente do primeiro crime pode ser 

incriminado como autor do crime de branqueamento do produto do mesmo, havendo 

divergência na doutrina e na jurisprudência, como re...ta das abordagens supra 

mencionadas.  

     Em causa a possibilidade de punição como branqueador do autor do crime base, da 

punição das intervenções posteriores à consumação quando realizadas pelo agente do 

ilícito típico precedente, ou por outras palavras, o autor do crime base pode ou não ser 

perseguido cumulativamente pelo de reciclagem dos produtos daquele? 

       

     Face à lei actual, é possível, pelo menos, e seguramente, possível, a punição por 

branqueamento, em concurso real, do próprio autor do crime subjacente. 

       

     Como re...ta da Exposição de motivos da Proposta de Lei n.º 73/IX, in Diário da 

Assembleia da República, II Série -A, de 5 de Junho de 2003, uma das mais importantes 

inovações constantes do diploma consistia no seguinte: “Possibilita-se a punição por 

branqueamento, em concurso real, do próprio autor do crime subjacente. Embora não se 

faça, propositadamente, referência expressa a essa faculdade, a construção do tipo não 

obsta a essa interpretação. 

     Assim, considera-se que o autor do facto precedente pode ofender de forma relevante 

o interesse protegido pela punição do branqueamento, sem que essa conduta deva 

considerar-se consumida pelo facto subjacente”. 

     E adianta: “A referência expressa a essa possibilidade poderia, devido à amplitude 

das modalidades de conduta, levar o julgador a punir por branqueamento a mera 

utilização normal das vantagens obtidas pelo próprio autor do facto precedente, podendo 

a incriminação do branqueamento redundar na simples criminalização da detenção ou 

fBBção das mesmas e, por conseguinte, numa indesejável duplicação automática das 
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penas aplicáveis aos crimes que geram vantagens para o seu autor” (sublinhados 

nossos).  

     Face a tantas teóricas possibilidades de uso da inovação introduzida pelo legislador 

em letra de lei substantiva, e concomitante manifestada falta de crença nas 

possibilidades de acerto do julgador, reportando, num texto absolutamente dispensável, 

senão mesmo rotundamente ofensivo de quem, dia a dia, cabe julgar, «a indesejável 

duplicação automática (?) das penas aplicáveis aos crimes», como se não houvesse 

ponderação do caso concreto e respeito por regras básicas, tidas por boas pelos 

julgadores, aplicadores das leis, feitas em consonância com os interesses do Povo que 

elegeu os fautores da lei, como o da proibição do ne bis in idem, é caso para dizer que, 

no concreto caso, no plano do pensamento do legislador certeza alguma se enxerga, ou 

pelo menos, aproximação ao re...tado final.   

     Atente-se que a ambiguidade do texto, presente já na exposição de motivos do 

projecto de lei n.º 174/IX, da iniciativa de um grupo de deputados do Partido Socialista, 

bem como na posição de Vitalino Canas, que apresentou o projecto à discussão na 

generalidade (Diário da Assembleia da República, 1.ª série, de 30 de Janeiro de 2003, 

pág. 3425), expressa no seu Crime de Branqueamento: Regime de Prevenção e de 

Repressão, 2004 (cfr. infra), foi versada na fundamentação do Acórdão de Fixação de 

Jurisprudência n.º 13/2007 (cfr. Diário da República, 1.ª série, n.º 420, de 13 de 

Dezembro de 2007, pág. 8909). 

  

     A nível de instrumentos internacionais e regionais europeus não há injunção, 

disposição obrigatória ou vinculativa, nem tão pouco exortatória, quanto a tomada de 

posição clara (inexistente) no sentido afirmativo ou negativo, assumindo posição de 

neutralidade e referindo “possibilidades”, concedendo a permissão de definição a cada 

Estado, cabendo a cada Parte a solução que melhor lhe aprouver.    

     Assim, a Convenção do Conselho da Europa de 1990 (Convenção de Estrasburgo, 

STE n.º 141), que serviu de base à Directiva de 6 de Junho de 1991 e ao regime legal 

português de 1993, no artigo 6.º, n.º 2, alínea b), previa expressamente a possibilidade 

de as partes contratantes determinarem nas respectivas legislações nacionais que o 

crime de branqueamento não se aplicava aos autores do crime precedente, 
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estabelecendo: “pode ser previsto que as infracções enumeradas no presente número não 

se aplicam aos autores da infracção principal”.  

     O texto em francês da Convenção pode ser visto em Revista do Ministério Público, 

Ano 12, n.º 46, Abril-Junho 1991, págs. 123 a 145. 

     Na versão oficial, conforme o texto que segue à Resolução da Assembleia da 

República n.º 70/97, de 9 de Outubro de 1997, publicado no Diário da República, n.º 

287, de 13 de Dezembro de 1997, re...tante de má tradução – cfr. pág. 6594 –, consta: 

     “Pode ser previsto que as infracções enumeradas no presente número apenas se 

aplicam aos autores da infracção principal”,  

     exprimindo exactamente o contrário do que consta das versões oficiais, pois o que as 

Partes podem fazer é excluir da autoria do branqueamento de capitais os (ou, na 

linguagem da Convenção, “não aplicar” aos) autores da infracção principal e não o 

contrário, que seria absurdo (prever que o autor do crime de branqueamento de capitais 

só pode ser o mesmo autor da infracção principal).  

     É o que re...ta do texto em francês no mesmo Diário da República, n.º 287, de 13 de 

Dezembro de 1997, a págs. 6586: 

     «2 - Aux fins de la mise en oeuvre ou de l`application du paragraphe 1 du présent 

article:  

     b) Il peut être prévu que les infractions énoncées par ce paragraphe ne s´appliquent 

pas aux auteurs de l´infraction principale».  

     E segundo a versão inglesa: «it may be provided that the offences set forth in that 

paragraph do not apply to the persons who commited the predicate offence». 

     Comentando o referido artigo 6.º, n.º 2, alínea b), dizendo tratar-se de uma 

disposição meramente permissiva, intencionalmente neutra, que se limita a constatar a 

diversidade de soluções possíveis desta questão e referindo os erros de tradução, veja-se 

Jorge Alexandre Fernandes Godinho, Do Crime de «Branqueamento» de Capitais. 

Introdução e Tipicidade, Almedina, Maio de 2001, pág. 237 e nota 539. 

     A mesma leitura (possibilidade de previsão) está presente em Lourenço Martins, 

Droga e Direito. Legislação. Jurisprudência. Direito comparado. Comentários, 

Colecção Commentarium, Aequitas, Editorial Notícias, Lisboa, 1994, pág. 137, ao 

afirmar que a Convenção permite que possa ser previsto nas leis internas que as 

infracções de branqueamento “não se apliquem aos autores da infracção principal”. 
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     Anota-se que, quer a Directiva n.º 91/308/CEE, de 6 de Junho de 1991, quer o 

Decreto-Lei n.º 313/93, de 15 de Setembro, que a transpôs para a ordem jurídica interna, 

ambas emergentes da Convenção de Estrasburgo, não contêm, pelo menos de forma 

directa e expressa, qualquer norma com incidência nesta problemática. 

     A Convenção das Nações Unidas contra a Criminalidade Organizada Transnacional 

de 15 de Novembro de 2000 (Convenção de Palermo), previa no artigo 6.º, n.º 2, alínea 

e): “Se assim o exigirem os princípios fundamentais do direito interno de um Estado 

Parte, poderá estabelecer-se que as infracções enunciadas no n.º 1 do presente artigo 

(branqueamento do produto do crime) não sejam aplicáveis às pessoas que tenham 

cometido a infracção principal”.   

     De forma essencialmente idêntica (apenas troca de “principal” por “subjacente”), a 

Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, de 31 de Outubro de 2003 (Diário 

da República I Série, n.º 183, de 21 de Setembro de 2007), prevê no artigo 23.º, n.º 2, 

alínea e): “Se assim o exigirem os princípios fundamentais do direito interno de um 

Estado Parte, poderá estabelecer-se que as infracções enunciadas no n.º 1 do presente 

artigo (branqueamento do produto do crime) não sejam aplicáveis às pessoas que 

tenham cometido a infracção subjacente”.   

     Em consonância, a Convenção do Conselho da Europa relativa ao branqueamento, 

detecção, apreensão e perda dos produtos do crime e ao financiamento do terrorismo 

(STE n.º 198), adoptada em Varsóvia em 16 de Maio de 2005, estatui no artigo 9.º, n.º 

2, alínea b) que “Poderá estabelecer-se que as disposições que prevejam as infracções de 

branqueamento não serão aplicáveis aos autores da infracção subjacente”. 

 

     Na doutrina nacional a resposta negativa está presente em:   

      

     José de Oliveira Ascensão, Branqueamento de capitais: Reacção criminal, Estudos 

de direito bancário, Coimbra Editora, Agosto de 1999, págs. 347/8, versando a previsão 

do artigo 2.º, alínea a), do Decreto-Lei n.º 325/95, defende que o preceito não 

autonomiza o aproveitamento como novo crime. 

     A págs. 347, depois de apontar a proximidade do «tipo básico» de branqueamento ao 

favorecimento pessoal, embora sem o reduzir a uma modalidade deste, “e isto porque é 

paralelamente previsto o «fim de ocultar ou dissimular a sua origem ilícita»”, conclui 
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que “Na medida em que corresponde a um favorecimento pessoal, o branqueamento de 

capitais tem um agente que é necessariamente diferente do agente da infracção 

principal”.  

     E acrescenta: “Porém, quando o fim é o de «ocultar ou dissimular a origem ilícita», 

pode o agente ser simultaneamente o agente da infracção principal? 

     A ser assim, haveria concurso real de infracções. 

     Mas isso traria uma excepção às regras gerais. Normalmente, o aproveitamento do 

produto de uma infracção patrimonial é consumido pela punição da própria infracção. 

Quem furta um perú, não recebe condenação específica por o ter comido. 

     À pergunta consistente em saber se o preceito em análise autonomizaria o 

aproveitamento como novo crime, responde supor que não, afirmando:       

     “O sentido do branqueamento de capitais não é o de atingir o agente da infracção 

principal. A situação deste foi já considerada com a penalização desta infracção. 

     Quem se pretende atingir agora são outras pessoas que estejam na rota do dinheiro. 

Ao mesmo tempo propicia-se que se chegue ao agente da infracção principal”, sendo de 

parecer – pág. 348 – que “o agente da infracção principal nunca responde 

simultaneamente por esta e pelo branqueamento de capitais”.  

     E remata: “Se for detectado, o branqueamento que realizou representa um facto 

posterior não punível”. 

     Jorge Alexandre Fernandes Godinho, Do Crime de «Branqueamento» de 

Capitais, Introdução e Tipicidade, 2001, no ponto “51. Concurso com o crime 

precedente”, págs. 236 a 240, conclui que “o branqueador terá de ser pessoa diversa da 

que cometeu a infracção geradora dos lucros. Pelo que não é punível o branqueamento 

de capitais obtidos pelo próprio através das infracções precedentes. Para esta conclusão 

pode-se também aduzir um argumento de ordem literal: na alínea a) a conduta consiste 

em «auxiliar uma pessoa», o que só pode significar «auxiliar outra pessoa», pois não 

faria muito sentido dizer que uma pessoa se auxilia a si própria”. 

     O Autor mais tarde retoma a abordagem ao tema, como se verá infra.  

     Paulo Sousa Mendes, Sónia Reis e António Miranda, em A dissimulação dos 

pagamentos na corrupção será punível também como branqueamento de capitais? 

trabalho datado de 1 de Março de 2008, publicado na Revista da Ordem dos 

Advogados, Ano 68, Setembro/Dezembro 2008, págs. 795 a 810, respondem no sentido 



S. R. 
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 

3063 
 

de que a dissimulação dos pagamentos na corrupção não é punível como branqueamento 

de capitais. 

     Tomando posição sobre o ponto, dizem a págs. 805: “É facto que a lei admite 

expressamente o branqueamento de vantagens obtidas pelo próprio branqueador. Por 

conseguinte, é configurável a hipótese de uma mesma pessoa preencher o tipo de crime 

de branqueamento e, em relação com este, preencher também outro tipo de crime que 

faça parte integrante do catálogo dos crimes subjacentes. Mas o concurso que intercede 

entre o branqueamento e o crime subjacente só pode ser aparente ou de normas, nunca 

efectivo ou de infracções. (…). As relações de concurso aparente decorrem de uma 

correcta interpretação da lei penal, além de que são impostas pelo princípio ne bis in 

idem, que é princípio constitucional assegurado pelo artigo 29.º, n.º 5, da Constituição 

da República Portuguesa (CRP). Neste caso, o concurso aparente é imposto pela 

circunstância de o branqueamento ser um crime de conexão, o que faz com que seja 

consumido pelo crime subjacente praticado pelo mesmo agente”.     

     Concluem a págs. 810: 

     1. O branqueamento não se pode imputar aos próprios intervenientes nos crimes 

subjacentes, existindo um concurso aparente ou de normas em tais casos, o que faz com 

que o branqueamento seja consumido pelo crime subjacente praticado pelo mesmo 

agente. 

     2. O mesmo raciocínio vale para os casos em que o crime subjacente for a corrupção 

activa praticada pelo próprio agente. 

     3. O mesmo raciocínio não deixa de valer para os casos em que o crime subjacente 

for a corrupção passiva praticada por outrem, sendo a corrupção activa praticada pelo 

próprio agente, pois a corrupção activa e passiva constituem materialmente um único 

facto. 

            

     A nível da jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça, optaram, como vimos, 

por esta posição, os acórdãos de 24 de Junho de 1998, processo n.º 543/98-3.ª e de 23 de 

Maio de 2000, processo n.º 972/99, igualmente da 3.ª Secção, in CJSTJ 2000, tomo 1, 

pág. 227, para além do voto de vencido no acórdão de 8 de Julho de 1998, processo n.º 

344/98, igualmente da 3.ª Secção. 
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     Em sentido contrário, pronunciaram-se na doutrina: 

      

     Lourenço Martins, Droga e Direito, Aequitas, Editorial Notícias, Lisboa, 1994, 

págs. 137/8, em anotação ao artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 15/93, responde 

afirmativamente à questão de saber se o autor do crime de branqueamento pode ou não 

ter sido também autor ou cúmplice do delito de tráfico que ficou a montante, incorrendo 

em acumulação real de infracções, podendo o autor do crime de tráfico ser perseguido 

cumulativamente pelo de reciclagem dos produtos daquele, e mais tarde, em 

Branqueamento de capitais: Contra medidas…, RPCC, Ano 9, Fasc. 3.º, 1999, págs. 

474/5, responde afirmativamente à questão de saber se pode haver acumulação real da 

infracção principal com a secundária de branqueamento, na pessoa daquele que pratica a 

primeira ou dela seja cúmplice. 

     Rodrigo Santiago, em O «Branqueamento» de capitais e outros produtos do crime, 

publicado na Revista Portuguesa de Ciência Criminal, Fasc. 4, 1994, Aequitas, Editorial 

Notícias, pág. 535 (e republicado em 1999, em Direito Penal Económico e Europeu, 

Volume II, Problemas Especiais, pág. 391), a propósito da determinação do sujeito 

activo e do conteúdo de sentido da expressão sob qualquer forma de comparticipação, 

afirma que “haverá branqueamento, não só relativamente a condutas puníveis, nos 

termos do catálogo – artigos 21.º, 22.º e 25.º – do autor imediato de um dos tais crimes, 

como de qualquer partícipe, nos termos dos artigos 26.º e 27.º do Código Penal, a saber: 

do co-autor, do autor mediato, do instigador ou do cúmplice”. 

     Mas versando, concretamente, o aspecto ora em referência, o Autor, no ponto 5.2.2. 

(pág. 531 na primeira publicação, e págs. 388, na republicação de 1999), diz: “Se bem 

atentarmos, o branqueador, ao actuar, tem em vista, de acordo com o id quod plerumque 

accidit, duas finalidades: uma que lhe é própria a ele, que é a de obter a compensação 

pela sua actividade de branqueamento. E isto, note-se bem, quer o agente seja um 

terceiro, como é norma, quer se trate do próprio traficante. Na verdade, se for este a 

proceder à reciclagem do produto do crime, sempre lhe advirá a vantagem acrescida da 

respectiva «legalização», através da inserção de tal vantagem na actividade económica 

ilícita”. 

    E acrescentava: “Em qualquer dos casos, seja qual for o agente, sempre uma 

finalidade mediata se obterá através do processo de laundering: a de dificultar, ou, 
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sobretudo, impossibilitar a acção das instâncias formais de controle, no tocante à 

investigação e punição do delito prévio”.   

     António Henriques Gaspar, Branqueamento de capitais, in Droga e Sociedade. O 

Novo Enquadramento Legal (organizado e coordenado por José Niza), Seminário no CEJ em 

Março de 1993, edição do Gabinete de Planeamento e de Coordenação do Combate à 

Droga, Ministério da Justiça, 1994, pág. 133, afirma: «Sendo estruturalmente 

autónomos e protegendo bens jurídicos diversos, os crimes de tráfico e branqueamento 

concorrem em acumulação real quando praticados pelo mesmo agente». 

     António Henriques Gaspar, em novo e diferente registo, pronuncia-se sobre o 

tema, em comentário ao acórdão da 3.ª Vara Criminal do Porto, de 11 de Novembro de 

1996, proferido no processo n.º 27/96, publicado em Droga - Decisões de Tribunais de 

1.ª Instância - 1996, Comentários, edição da Presidência do Conselho de Ministros - 

Gabinete de Planeamento e de Coordenação do Combate à Droga, 1998, págs. 193/4. 

    Estando em causa factos praticados entre 31 de Julho de 1992 e 3 de Setembro de 

1994, no domínio, pois, do Decreto - Lei n.º 15/93, os arguidos foram condenados por 

tráfico de estupefacientes agravado, tendo ficado provado que com os lucros da 

comercialização da heroína, os arguidos compraram diversos bens – embarcação de 

recreio, lancha, atrelado e um veículo ligeiro de mercadorias, sendo a lancha entregue 

ao arguido D para liquidar uma dívida de 6.500 contos contraída pelo arguido A –, não 

tendo a acusação tomado posição sobre a plausibilidade de uma qualificação autónoma 

dos factos subsequentes. 

    Defende que tais factos podiam integrar, num possível entendimento das coisas, um 

crime de conversão ou dissimulação de bens ou produtos (branqueamento), previsto no 

art. 23.º, n.º 1, do DL 15/93.  

    “Se fossem actos praticados por terceiro, sabendo que o dinheiro utilizado na 

aquisição dos bens provinha da prática, sob qualquer forma de comparticipação, do 

crime de tráfico de estupefacientes, não se poderiam suscitar dúvidas sobre a integração 

do referido tipo legal.  

    Tendo sido praticados pelos próprios comparticipantes no crime de tráfico (predicate 

offense), será legítimo indagar se a própria configuração do tipo e os valores em 

presença não impõem a existência de um concurso de infracções.   
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    De um certo ponto de vista, e fazendo actuar os princípios gerais, a completa 

autonomia estrutural dos crimes de tráfico e de dissimulação de bens ou produtos e a 

diversidade de bens jurídicos protegidos num e noutro, parecem apontar para a 

existência de concurso real mesmo quando praticados, sequentemente, pela mesma 

pessoa. 

    Na verdade, o crime de tráfico consuma-se com a venda; para além disso, a utilização 

do dinheiro auferido com o tráfico constitui acção distinta – é um aliud – em relação 

àquele crime, e consiste já numa conversão (um dos vários modos de consumação do 

crime do art. 23.º), afectando, logo aí, decisivamente, uma das componentes do bem 

jurídico protegido: a salvaguarda de economia e das actividades lícitas contra a 

contaminação por capitais contaminados e de ilícita proveniência”. 

    Jorge Dias Duarte, Branqueamento de capitais O regime do D.L. 15/93, de 22 de 

Janeiro e a normativa internacional, Publicações Universidade Católica, Porto 2002, pág. 

108/9, à questão de saber se o agente do crime subjacente (maxime, do tráfico) pode 

também incorrer na prática (e por ela ser punido) do crime de branqueamento de 

capitais ou bens gerados pelo crime de tráfico, responde afirmativamente, ou seja, “o 

autor do crime de tráfico pode cometer, em concurso efectivo com o crime-base, o 

crime de branqueamento de capitais”.  

     Mais tarde, o mesmo Jorge Dias Duarte, em Abril de 2004, em Lei n.º 11/2004, de 

27 de Março O novo crime de branqueamento de capitais, consagrado no artigo 368.º-

A do Código Penal, in Revista do Ministério Público, Ano 25, n.º 98, págs. 129 a 144, 

imputa falta de clareza à redacção do n.º 2 do novo artigo 368.º-A, a pág. 133, § 2.º e 

nota 11, o que só se pode explicar por não contar com a introdução do vocábulo 

“obtidas” com a rectificação operada na Lei n.º 11/2004 pela Declaração de 

Rectificação n.º 45/2004, publicada no Diário da República, I Série-A, n.º 132, de 5 de 

Junho, equivalente ao “por si próprio” do projecto do Partido Socialista. 

     Jorge Almeida Cabral, O Crime de Branqueamento de Capitais, na colectânea 

Blanqueo de dinero y Corrupción en el sistema bancário, Vol. II, Ediciones 

Universidad de Salamanca, Novembro de 2002, pág. 80, vai no mesmo sentido. 

     José Reis e Renato Barroso, Branqueamento de capitais. Um caso prático e breves 

considerações reflexivas, na referida colectânea Blanqueo de dinero y Corrupción en el 

sistema bancário, Vol. II, Ediciones Universidad de Salamanca, Novembro de 2002, 
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págs. 361 a 366, apresentaram o caso de um acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, 

de 12 de Julho de 2001, no qual dois arguidos foram detidos quando viajavam de carro 

na posse de 400 embalagens de heroína e € 40.650,00, tendo sido considerados como 

correios de droga e condenados por tráfico simples em concurso real com o crime, p. p. 

pelo artigo 23.º, n.º 1, alínea c), do DL 15/93, sendo o dinheiro apreendido declarado 

perdido a favor do Estado. 

     Após afirmarem que “no crime de branqueamento o que a ordem jurídica quer tutelar 

é a denominada lavagem de dinheiro proveniente do tráfico, ou seja, que os proventos 

que o traficante adquiriu pelo tráfico não sejam lançados nos normais circuitos 

económicos e financeiros”, dizem parecer “incongruente a não punição do traficante 

como branqueador, porquanto esse foi o seu fim último, a razão pelo qual traficou e sem 

a qual, podemos dizer, com segurança – pelo menos na maioria das situações – não 

haveria crime de tráfico”. Defendem a punibilidade da lavagem de dinheiro 

autonomamente considerada, por o aproveitamento do produto da infracção principal 

constituir em si próprio, a ratio criminosa, o que determinou o agente à acção delitiva e 

nessa medida, a definitiva essência do crime precedente. 

     Visando a posição dos condenados reconhecidos como correios de droga, que não 

podem ser considerados como os donos do negócio, donos da droga no sentido técnico 

do termo, apenas se traduzindo em meros detentores temporários, entendem 

incongruente que um mero detentor de droga possa ser condenado simultaneamente 

como traficante e branqueador, ao contrário de um traficante puro, o qual, dedicando-se 

directamente à venda de droga e sendo punido por esta, escapará ao ilícito de 

branqueamento por se entender que aquela punição englobará esta última.     

     Januário Lourenço, Branqueamento de Capitais, estudo efectuado na qualidade de 

Auditor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Verbo Jurídico, Abril de 

2002, pág. 26, versando o artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 325/95, refere que quanto a 

possibilidade de ser o próprio agente do crime subjacente o branqueador, parece que 

atenta a redacção da alínea c), não é possível o branqueador adquirir a si próprio algo, 

pelo que nesta situação ficava desde logo afastada ab initio. 

     No tocante às restantes alíneas [a) e b)], é perfeitamente enquadrável e comum esse 

tipo de comportamento – o branqueador ser o próprio traficante ou agente doutro crime 

subjacente.   
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     Vitalino Canas, O Crime de Branqueamento: Regime de Prevenção e de Repressão, 

2004, pág. 157, já sobre o “novíssimo” artigo 368.º-A do Código Penal, afirma que com 

a inserção da expressão “obtida por si ou por terceiro” pretende-se significar que pode 

cometer o crime de branqueamento em concurso real quem é autor ou participante do 

facto ilícito típico subjacente, ficando face à controvérsia anterior, expressamente 

contemplada a possibilidade de concurso real. Deve dizer-se, porém, que mesmo que a 

lei o não dissesse já assim se deveria entender. A admissão da possibilidade do concurso 

real ou efectivo não prejudica a hipótese de em certas circunstâncias poder ocorrer uma 

conduta de auto-encobrimento não punível e não a prática do crime de branqueamento”.  

     Esta posição está em consonância com a Exposição de Motivos, e por isso mesmo, 

sujeita à crítica de ambiguidade referida acima.  

     Gonçalo Sopas de Melo Bandeira em «O crime de “branqueamento” e a 

criminalidade organizada no ordenamento jurídico português», em Ciências Jurídicas, 

Almedina 2005, págs. 287 e 316, pronuncia-se no sentido de ser possível a dupla 

punição. Defendendo, como se viu, ser a paz pública o principal bem jurídico tutelado 

pela criminalização do branqueamento, afirma que o agente do crime de tráfico de 

estupefacientes pode praticar o crime de branqueamento. 

     A possibilidade é explicada, citando Pedro Caeiro, A Decisão – quadro do 

Conselho…, a págs. 1008/9 (ponto 5.4), onde este Autor afirma que: “desta diversidade 

dos bens jurídicos ofendidos não decorre – antes pelo contrário! – a impossibilidade de 

a conduta branqueadora ser um facto não punível, por força de uma relação de 

consunção, que também se pode estabelecer entre normas dirigidas à protecção de bens 

diferentes”.   

     Pedro Caeiro, A Decisão-quadro do Conselho de 26 de Junho de 2001…, in Liber 

discipulorum para Jorge Figueiredo Dias, publicado pela Coimbra Editora, em Agosto 

de 2003, págs. 1067 a 1132 e em Direito Penal Económico e Europeu, Textos 

Doutrinários, volume III, 2009, págs. 377 a 431, entendia que o autor do facto 

precedente não se encontrava excluído do círculo da autoria do branqueamento - ponto 

5 (págs. 1104/407) -, afirmando então, taxativamente no ponto 5.2 (págs. 1105/408): 

“Perante o direito português vigente (à data do escrito, anterior a Agosto de 2003, 

vigorava o duplo regime constante do DL 15/93 e DL 325/95), não temos dúvidas em 

afirmar que o autor do facto precedente pode ser autor do crime de branqueamento, já 
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porque a norma não delimita um específico círculo de autores, já porque a comparação 

com a formulação de outros tipos que supõem a prática prévia de uma infracção 

(paradigmaticamente, a receptação, o auxílio material e o favorecimento pessoal) leva a 

concluir, a contrario, que o legislador não pretendeu excluir do tipo do branqueamento 

as condutas praticadas pelo autor do facto precedente.  

     O Autor no ponto 5. 3, págs. 1106/409, chama a atenção para o facto de o problema 

da delimitação típica da autoria ser prévio e não se confundir com o do concurso: se o 

autor do facto precedente estiver excluído do círculo de agentes possíveis do 

branqueamento, nunca se porá, no que lhe diz respeito, um problema de concurso 

(efectivo ou aparente).  

     Mais à frente, no ponto 5. 4 (págs. 1109/411), afirma não ser correcto afirmar, como 

o fizeram os Acórdãos do STJ de 30-05-1996 e de 8-10-1997, que a norma que pune o 

facto precedente não pode consumir o crime de branqueamento porque os bens jurídicos 

ou interesses protegidos são diferentes.   

     Pedro Caeiro repete a argumentação em A consunção do branqueamento pelo facto 

precedente, in Estudos em homenagem ao Prof. Doutor Jorge Figueiredo Dias, Boletim 

da Faculdade de Direito Coimbra, STVDIA IVRIDICA, 100, Ad Honorem-5, Coimbra 

Editora, 2010, volume III, págs. 187 a 222, maxime, 189/190, concluindo: “Deste jeito, 

não existe uma regra que exclua genericamente o autor do crime precedente do círculo 

da autoria dos crimes com que procura assegurar a impunidade ou a conservação da 

posição ilegitimamente obtida, pelo que não é lícito invocá-la para a interpretação do 

tipo do branqueamento”. 

     Paulo Pinto Albuquerque, Comentário do Código Penal, 2.ª edição actualizada, 

Universidade Católica Editora, 2010, em NOTA PRÉVIA ao artigo 368.º-A, - notas 3 a 

15, a págs. 951 a 953 - alinha pela tese maioritária no regime anterior, afirmando: “Com 

efeito, o bem jurídico tutelado pelo crime de branqueamento de capitais não se confunde 

com o bem jurídico tutelado pelo crime precedente, até pela razão muito simples de que 

os crimes precedentes podem ter múltipla natureza, indo desde o tráfico de droga ao 

peculato. Não há, pois, qualquer violação do princípio constitucional do non bis in idem 

e muito menos do princípio da legalidade”.  

     No crime de branqueamento de capitais da alínea b) do n.º 1 do artigo 2.º do 

Decreto-Lei n.º 325/95, de 21.12, nenhuma exigência de alteridade do autor do crime 
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precedente é feita, tudo apontando para a conclusão de que o legislador português não 

quis exigir essa alteridade, não quis excluir da punição do crime de branqueamento os 

autores do crime precedente – notas 9 e 10.  

     E na nota 12, pág. 953, adianta: “O legislador português teve, portanto, o cuidado de 

colocar em alternativa quer as modalidades da acção criminosa quer as modalidades da 

intenção, de modo a dar a máxima amplitude ao tipo legal do artigo 2.º, n.º 1, al.ª a), e 

assim incluir quer o agente do crime precedente que converte/transfere ele próprio o 

dinheiro quer o terceiro que converte/transfere o dinheiro ou que apenas auxilia a 

operação de conversão/transferência de bens. 

     Já na nota 5 ao artigo 368.º-A, pág. 955, diz o Autor que “o crime de branqueamento 

pode ser cometido por qualquer pessoa (crime comum), incluindo o autor ou 

comparticipante no crime precedente. A Lei n.º 11/2004 resolveu, pois, em definitivo, a 

questão da punição do branqueamento pelo próprio autor do crime precedente”. 

     Já após a tomada de posição expressa pelo legislador em 2004 com a introdução do 

artigo 368.º-A no Código Penal e a fixação de jurisprudência de 2007, incidente sobre o 

quadro legislativo anterior, Jorge Fernandes Godinho, em trabalho de Fevereiro de 

2009, intitulado Sobre a punibilidade do autor de um crime pelo branqueamento das 

vantagens dele re...tantes, incluído em Estudos em homenagem ao Prof. Doutor Jorge 

Figueiredo Dias, Boletim da Faculdade de Direito Coimbra, STVDIA IVRIDICA, 100, 

Ad Honorem-5, Coimbra Editora, Fevereiro de 2010, volume III, págs. 363 a 399, 

versa de novo a situação de «auto-branqueamento», procurando revisitar a questão à luz 

dos mais recentes dados, salientando que a reforma de 2004 consiste em uma tomada de 

posição não só sobre o concreto problema em apreciação mas também sobre a questão 

da unidade ou pluralidade de infracções (pág. 369). 

     Parte da ideia de que a diversidade de bens jurídicos não deve constituir um óbice ao 

concurso aparente em caso de factos posteriores, nas situações de facto posterior co-

punido, apoiando-se no critério sugerido em 2007 por Figueiredo Dias de «unidade de 

sentido do acontecimento ilícito global-final» (pág. 378). 

     Defende que “a questão a colocar não é ou não deve ser a de saber se estamos 

perante bens jurídicos diversos, mas sim a de saber se o facto principal em consideração 

abrange o facto posterior de modo que este se deva considerar já compreendido na pena 

daquele – e, neste sentido, «co-punido», em nome de considerações que variam de caso 
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para caso e que não são de fácil generalização”, concluindo dever ser rejeitada a 

pretensão de resolver o problema atentando apenas na diferenciação de bens jurídicos e 

dando por adquirida a recusa do critério do bem jurídico como a pretensa «prova dos 

nove» da arte de bem contar crimes. (págs. 383/4). E a concluir - pág. 395 – refere que a 

solução legal, entre o mais, se deve a uma concepção simplista e distorcida da 

metodologia da resolução de casos de concurso plurinormativo, que pretende reduzir a 

questão a uma mera observação da diversidade de bens jurídicos. 

     A solução adoptada em 2004, alteração legislativa precipitada e imprudente, a 

revogar rapidamente, aponta para uma injustificada e desproporcional dupla punição de 

factos que, a seu ver, não deveriam dar lugar a múltiplos crimes (pág. 398).  

     Remata, dizendo, a págs. 399: “A punição de um agente por dificultar a aplicação de 

reacções penais contra si próprio é uma indevida dupla punição, com pena 

particularmente grave no caso do branqueamento de capitais, violadora do princípio ne 

bis in idem, que conflitua com as valorações fundamentais de um direito penal de base 

liberal, sendo pois desnecessária e desproporcional.  

 

     O legislador português tomou posição expressa sobre a questão em 2004. 

     Actualmente, é fora de dúvida que o crime de branqueamento pode ser cometido 

pelo próprio agente do crime que lhe serve de base. 

     A Lei n.º 11/2004, de 27 de Março (Diário da República, I Série-A, n.º 74, de 27 de Março de 

2004, rectificada pela Declaração de Rectificação n.º 45/2004, Diário da República, I Série-A, n.º 132, de 

5 de Junho, com relevo assinalado quanto ao teor do n.º 2 do artigo 368.º-A do Código Penal), 

introduziu no Código Penal o artigo 368.º-A, o qual estabelece no n.º 2:   

2 – Quem converter, transferir, auxiliar ou facilitar alguma operação de conversão ou 

transferência de vantagens, obtidas (inclusão feita em rectificação operada pela Declaração de 

Rectificação n.º 45/2004) por si ou por terceiro, directa ou indirectamente, com o fim de 

dissimular a sua origem ilícita, ou de evitar que o autor ou participante dessas infracções 

seja criminalmente perseguido ou submetido a uma reacção criminal, é punido com 

pena de prisão de 2 a 12 anos. 
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     O Código Penal espanhol (artigo 301.º), bem como o Código Penal francês (artigo 

324.º, n.º 1) e o Código Penal suíço (artigo 305.º bis) omitem tomada de posição, não 

dispõem de modo explícito sobre a questão. 

     Em Espanha a doutrina encontra-se dividida, tendendo a prevalecer a orientação de 

que o participante no crime precedente não pode ser punido por branqueamento de 

capitais, isto é, a favor da impunidade do «auto-branqueamento») e na Suíça a doutrina 

é maioritariamente contra a punibilidade da autofavorisation, tendo o Tribunal Federal 

rumado em sentido oposto. 

     Diversamente, os EUA [§ 1956 (d), U.S. Code], o Reino Unido e a Austrália punem 

o chamado own funds money laundering, o «auto branqueamento», o mesmo 

acontecendo com o artigo 505.º do Código Penal belga, que dispõe que o autor poderá 

ser punido em concurso efectivo. 

     Na lei brasileira, o autor do crime antecedente pode ser autor do crime de lavagem. 

     Contra, XXX Reale Júnior, Figura típica e objeto material do crime de “lavagem 

de dinheiro”, em Estudos em homenagem ao Prof. Doutor Jorge Figueiredo Dias, 2010, 

volume III, pág. 574, considerando a acção de lavagem deveria ser considerada como 

mera exaustão do crime anteriormente praticado.  

     A Suécia é um dos países que não permite a instauração de processo penal e a 

punição de um infractor pela infracção principal e pela lavagem dos produtos da mesma 

infracção, em simultâneo. (Guia Legislativo, GRIEC, Ministério da Justiça, pág. 38).      

     O Código Penal austríaco exclui a punição por branqueamento do autor do facto 

precedente - § 165.º [1]. 

     O Código Penal alemão [StGB § 261.º (9), in fine] e o Código Penal italiano [artigo 

648.º- bis] estendem a exclusão a todos os comparticipantes do facto precedente, 

dispondo o artigo 278.º, n.º 1, alínea a), do Código Penal argentino, que a acção deve 

recair sobre “dinero o outra classe de bienes provenientes de un delito en el que no 

hubiera participado”. (Cfr. Pedro Caeiro, A decisão-quadro do conselho… págs. 

1104/408). 

 

 

      Pressuposto: o crime/facto precedente  
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      O “Branqueamento”, sem mais, (nomem assumido com a codificação em 2004, 

presente na epígrafe do artigo 368.º-A, do Código Penal) pressupõe, actualmente, um 

facto ilícito típico (dantes, um crime em sentido técnico) anterior, que tenha produzido 

vantagens (com a definição do texto explicativo do n.º 1, com a inclusão dos producta sceleris e ainda 

dos bens que com eles - factos ilícitos típicos - se venham a obter). 

      Há que ter em conta que a declaração de perda de bens a favor do Estado, ou o 

confisco, na via alargada ou não, e a punição do branqueamento, nos termos sobreditos, 

servem, por vias diversas, o mesmo desiderato: a pretensão estadual de atacar as 

vantagens do crime.         

      A juzante, o branqueamento das vantagens. A montante, o crime prévio, de onde 

aquelas provêm. 

      

      O branqueamento de dinheiro, para utilizar uma fórmula simplificada, supõe uma 

infracção principal (predicated offence), com outras, variadas designações, ao nível do 

direito europeu e internacional, como crime prévio, crime originário, delito 

pressuposto, crime-base, crime primário, crime antecedente, crime precedente, facto 

referencial, crime designado na incriminação (assim Germano Marques da Silva), 

infracção subjacente, facto ilícito típico (designação presente nos n.º 1, 5, 7, 9 e 10 do 

artigo 368.º-A do Código Penal, embora com simultânea referência, no n.º 1, a 

“infracções” referidas no n.º 1 do artigo 1.º da Lei n.º 36/94, estando o termo 

“infracções” igualmente presente no n.º 2, e ainda a expressão “infracção subjacente” no 

n.º 4), todas a significar a actividade criminosa (ou ilícita típica) de origem dos bens, a 

infracção cuja receita está na origem do branqueamento, e a juzante, uma infracção 

criminal secundária, um pós delito, propriamente, o branqueamento.  

      O critério actual de definição do facto ilícito e típico de que decorre a vantagem é 

misto, conjugando um catálogo de crimes, uma cláu...a geral reportada à gravidade da 

infracção principal, valorada pela pena aplicável (puníveis com pena de prisão de 

duração mínima superior a 6 meses ou de duração máxima superior a 5 anos) e ainda 

uma remissão (já presente desde 1995 – artigo 2.º, corpo, do DL n.º 325/95) para um 

elenco de infracções constante de lei avulsa (Lei n.º 36/94, de 29 de Setembro). 
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      Para José de Faria Costa, O branqueamento de capitais (Algumas reflexões), 1992, 

pág. 69, a actividade de branqueamento é ela já uma criminalidade derivada, de 2.º grau 

ou induzida de outras actividades, pois só há necessidade de “branquear” dinheiro se ele 

provier de actividades primitivamente ilícitas. 

      Citando-o, diz Eduardo Paz Ferreira, O branqueamento de capitais in Estudos de 

Direito Bancário, 1999, pág. 306, que o branqueamento de capitais constitui uma 

criminalidade derivada ou de segundo grau, no sentido de que tem como pressuposto a 

prévia concretização de um ilícito. 

      Esta relação do branqueamento com o facto precedente, a relação genética entre a 

lavagem e o crime gerador das receitas, lucros necessitados de branquear, não impede a 

afirmação da autonomia do branqueamento. 

      Segundo Henriques Gaspar, Branqueamento de capitais em Droga e Sociedade - 

O Novo enquadramento legal, Gabinete do Planeamento e de Coordenação do combate 

à Droga, Ministério da Justiça, 1994, pág. 132, “O novo tipo (crime previsto no art. 23.º 

do DL 15/93) é estruturalmente autónomo, mas materialmente relacionado com os 

crimes subjacentes”. (Sublinhado nosso).  

      Lourenço Martins, Branqueamento de capitais: Contra-medidas, RPCC, Fasc. 3.º, 

1999, diz na pág. 452: “estamos em face de um delito autónomo, de perigo abstracto, 

pelo que, acrescentam alguns, não seria necessário um conhecimento exacto de todos os 

antecedentes, nomeadamente dos contornos precisos da infracção dita principal”. 

(Sublinhado nosso). 

      Afirma na pág. 468, que o branqueamento supõe uma infracção principal 

(predicated offence ) e uma infracção secundária, propriamente o branqueamento.  

      Refere a págs. 469 que: “A grande dificuldade probatória reside em estabelecer o 

nexo entre o branqueamento e a actividade criminosa de origem dos bens, a infracção 

principal. 

      Varia o grau de exigência da prova da infracção principal - a França vai ao ponto de 

exigir a condenação definitiva pela infracção principal. 

      Para Germano Marques da Silva, Notas sobre branqueamento de capitais, 2007, 

pág. 457, decorre do n.º 2 do artigo 368.º-A (poderem os agentes do crime de 

branqueamento ser os próprios agentes do crime subjacente) que o branqueamento não é 

na perspectiva legal o mero aproveitamento do crime base e por isso por ele consumido, 
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constituindo uma infracção autónoma violadora de um bem jurídico diverso do crime 

base. E a págs. 459, afirma que o facto ilícito típico precedente é elemento constitutivo 

do crime de branqueamento. 

      Jorge Fernandes Godinho, Do crime de «branqueamento» de capitais, 2001, pág. 

164, arranca da consideração de que é pressuposto do branqueamento de capitais a 

existência de um de certos crimes precedentes previstos no «catálogo» legal, de cuja 

prática sejam provenientes os bens cuja origem se pretende dissimular, sendo 

indispensável demonstrar tal efectiva proveniência, não bastando apurar que o agente 

manipulou bens cuja origem lícita não re...ta clara. 

      A págs. 165, refere: “Esta exigência «a montante» de um facto autónomo e separado, 

permite a caracterização do tipo de branqueamento de capitais como sendo um crime de 

conexão, um «pós-facto» punível. No âmbito do tipo de branqueamento de capitais, 

trata-se de um elemento que deve ser abrangido pelo dolo do agente. Este deve saber 

que o objecto da acção (dinheiro ou outras vantagens) é proveniente de um dos factos 

precedentes elencados pela lei”, colocando-se a questão de saber de a exigência de um 

delito prévio é um elemento objectivo do tipo ou uma condição objectiva de 

punibilidade. (Sublinhados nossos). 

       Na nota 3, pág. 15, adiantara que o branqueamento de capitais, porque pressupõe um 

ilícito típico anterior, é um crime de conexão (ou em termos pouco rigorosos, um «pós-

delito») tal como a receptação e o auxílio material ao criminoso, referindo a distinção 

entre crimes de conexão e de referência (conforme Maurach/Gössel/Zipf, Derecho 

Penal, 2, § 50, nm. 29), sendo os primeiros (de forma algo circular) os que se «conectan 

a un hecho punible cometido por otro» e os segundos como os «cuya punibilidad 

depende al menos de la existencia de un hecho punible de outro», considerando estes 

Autores, perante o direito alemão, que a receptação e o favorecimento são crimes de 

conexão. 

     Adianta o Autor, que adoptando esta terminologia, o branqueamento de capitais, a 

receptação e o auxílio material ao criminoso podem ser considerados como crimes de 

conexão, porque pressupõem um ilícito típico (acessoriedade limitada), ao passo que o 

favorecimento pessoal pode ser considerado como um crime de referência, por 

pressupor um facto punível (hiper acessoriedade).   
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     A doutrina espanhola refere-se em geral a crimes de referência, mas Munoz Conde 

(Derecho Penal. Parte especial, pág. 471) usa ambas as expressões como sinónimos. 

     Segundo o mesmo Jorge Fernandes Godinho, Sobre a punibilidade do autor de um 

crime pelo branqueamento das vantagens dele re...tantes, na colectânea Estudos em 

homenagem ao Prof. Doutor Jorge de Figueiredo Dias, Boletim da Faculdade de 

Direito, STVDIA IVRIDICA 100, Coimbra Editora, volume III, 2010, pág. 388, o tipo de 

crime de branqueamento de capitais pressupõe um outro tipo legal de crime prévio ou 

anterior: o facto principal. Tal re...ta, de modo inapelável, da circunstância de que se os 

bens em causa não têm efectiva origem ilícita num ilícito-típico constante do 

«catálogo», não existe crime de branqueamento de capitais.  

     O branqueamento de capitais pode ser caracterizado como um tipo derivativo, 

secundário, acessório ou «de conexão». É, neste ponto, em tudo análogo ao 

favorecimento pessoal, à receptação e ao auxílio material ao criminoso, visto que todos 

estes tipos legais fazem em parte derivar o seu conteúdo de ilicitude, embora nem 

sempre da mesma forma, do facto principal, podendo denominar-se todos estes tipos 

que pressupõem um ilícito-típico anterior de «adesões posteriores» ou «pós factos». 

     XXX Reale Júnior, in Figura típica e objecto material do crime de “lavagem de 

dinheiro”, Estudos em homenagem ao Prof. Doutor Jorge de Figueiredo Dias, Boletim 

da Faculdade de Direito, STVDIA IVRIDICA 100, Coimbra Editora, volume III, 2010, 

pág. 563, afirma que no crime de “lavagem de dinheiro” o bem ocultado ou dissimulado 

deve obrigatoriamente ser proveniente de um crime antecedente, cumprindo estar 

demonstrado que esse bem é fruto de um determinado crime, um proveito ilícito que se 

pretende aparentar lícito. Se o bem for lícito, se está diante de um crime impossível, 

pois só se pode “lavar” um bem sujo, decorrente de prática delituosa, devendo haver um 

nexo comprovado entre a dissimulação ou aplicação de um bem e o proveito de um 

crime anterior; não se trata de um nexo causal entre uma acção e um re...tado mas entre 

um delito prévio e os bens; o nexo causal existirá se se verificar que, sem o delito 

prévio, não existiriam os bens que se afirmam ser objecto material da acção de 

“lavagem”.  

 

     É discutida a interacção do branqueamento com o facto precedente, bem como a 

qualificação jurídico-penal deste. 
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     Para Pedro Caeiro, A decisão-quadro do Conselho (…), págs. 413 e 415 em DPEE, 

III volume, 2009 (e págs. 1111 e 1113, no Liber Discipulorum, de 2003) os factos 

precedentes são meros elementos do tipo. Por contraposição as condutas de 

branqueamento interessam ao dolo, devem ser avaliadas para verificação ou não de erro 

sobre o facto precedente. 

    Jorge Dias Duarte, Branqueamento de capitais, Publicações Universidade Católica, 

Porto, 2002, págs. 105/6, ao comentar o n.º 2 do artigo 23.º do DL 15/93, afirma que a 

preocupação do legislador em alcançar um equilíbrio entre as punições que possam ser 

aplicadas aos agentes do branqueamento e as punições que possam ser aplicadas aos 

autores dos crimes subjacentes e que o preceito revela, re...ta, desde logo, do facto de 

entre o branqueamento de capitais e a criminalidade que lhe subjaz se verificar como 

que uma «relação genética», na medida em que sem que tenha sido preenchido algum 

dos crimes-base não se pode verificar preenchido o crime de branqueamento.  

     Mas se tal é certo, não se pode deixar de considerar como igualmente seguro que o 

crime de branqueamento de capitais é estruturalmente autónomo da criminalidade 

subjacente.  

     Na realidade, desde que se tenha verificado a prática do crime-base e sejam 

praticados actos subsumíveis ao tipo de branqueamento, este ganha autonomia, no 

sentido de que o respectivo agente será penalmente perseguido mesmo nos casos em 

que, por exemplo, o autor do crime-base seja penalmente inimputável, morra, ou o 

procedimento criminal por tal crime se encontre prescrito. 

    Adiantava ainda que tal autonomia re...tava igualmente clara se analisados os bens 

jurídicos tutelados num e noutro tipo de crime. (Relembra-se que então o único crime 

subjacente era o tráfico de estupefacientes e de precursores). (Realce no texto - A expressão 

«relação genética» é citada por Caeiro, in A decisão…DPEE, III, pág. 393). 

 

       A qualificação jurídico-penal do facto precedente  

 

     A este nível coloca-se a questão de saber se o facto precedente deve constituir um 

crime em sentido técnico (um ilícito - típico culposo e punível), ou diversamente, um 

simples ilícito - típico, prescindindo, pois, do carácter culposo e punível. 
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     A este propósito assinale-se a diferença quanto a este ponto entre dois tipos 

próximos, paralelos: o crime de favorecimento pessoal, previsto e punido no artigo 

367.º do Código Penal, em que o bem jurídico protegido é a realização da justiça 

criminal e o crime de branqueamento de capitais, sendo reconhecida a grande 

proximidade entre os dois crimes por Jorge Fernandes Godinho, Do crime de 

«branqueamento» de capitais», pág. 246, que refere a grande similitude entre os dois 

tipos, devendo-se entender que a distinção entre os dois tipos passa pela distinção 

«canónica» entre pessoas e coisas, o primeiro referido à aplicação de penas e medidas 

de segurança a pessoas e o outro referido ao confisco de bens. 

     Mais à frente, pág. 256, reafirma a existência de fortes afinidades, estabelecendo-se a 

diferenciação na base de que o branqueamento de capitais é um favorecimento relativo a 

bens, que visa evitar o seu confisco, ao passo que o favorecimento pessoal, como o seu 

nomen logo indica, respeita a pessoas, e visa evitar que lhes sejam aplicadas penas ou 

medidas de segurança. 

    Pese embora a similitude, a verdade é que o primeiro, exige a prática de crime em 

sentido técnico, o outro, um facto ilícito típico, o que no caso só pode ser entendido 

naquilo que é distanciamento em relação à figura mais próxima, mas, por outro lado, em 

aproximação no que à relação subjacente diz respeito aos igualmente pós delitos, 

receptação e auxílio criminoso, em que o facto precedente é um facto ilícito típico.  

    Comentando o artigo 367.º do Código Penal, que prevê o crime de favorecimento 

pessoal, tipo criminal mais próximo do branqueamento, sendo igualmente um “pós-

delito”, António Medina de Seiça, in Comentário Conimbricense do Código Penal, 

Parte especial, Tomo III, Coimbra Editora, 2001, § 20, págs. 584/5, ao abordar o crime 

pressuposto ou facto referencial, depois de afirmar que com a revisão de 1995 a lei 

passou a exigir nos tipos de receptação e do auxílio material ao criminoso que o facto 

referencial constitua um ilícito típico contra o património (artigos 231.º e 232.º), 

mantendo intocada a fórmula crime no artigo 367.º, n.º 1, conclui: “Desta forma, parece 

que para efeitos do tipo de favorecimento o facto referencial ou crime pressuposto, isto 

é, repete-se, o crime praticado pelo beneficiário do auxílio, deve preencher todos os 

requisitos materialmente necessários em função da espécie de reacção criminal cuja 

imposição o agente de favorecimento pretende frustrar”. 
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    Segundo Pedro Caeiro, A decisão-quadro …, Liber Discipulorum…, pág. 1103, e 

DPEE, III volume, pág. 407, “a lei usa a palavra crime, sendo pacífica a interpretação 

segundo a qual se exige aí a prática de um facto que preencha “todos os requisitos 

materialmente necessários em função da espécie de reacção criminal cuja imposição o 

agente de favorecimento pretende frustrar” (aqui citando Medina de Seiça, no lugar supra 

referido), o que significa, no caso das penas, um crime em sentido técnico. 

    De igual modo, Paulo Pinto Albuquerque, Comentário do Código Penal, UCE, 2.ª 

edição actualizada, Outubro de 2010, pág. 947, nota 5, afirma que o favorecimento na 

fase de perseguição criminal pressupõe que a pessoa favorecida tenha cometido um 

“crime”, isto é, um facto ilícito típico, culposo e punível, ao invés do crime de 

receptação e do crime de branqueamento, referindo-se depois, na nota 6., a crime da 

pessoa favorecida.   

    No mesmo sentido vai Jorge Fernandes Godinho, Do crime de «branqueamento» 

de capitais», 2001, pág. 167, nota 379, ao referir que “No caso de favorecimento 

pessoal, parece dever exigir-se o conjunto de pressupostos de que depende a aplicação 

de uma pena ou medida de segurança. A lei exige «intenção ou consciência de evitar 

que outra pessoa, que praticou um crime, seja submetida a pena ou medida de 

segurança». Não se refere, pois, facto ilícito típico, mas em crime – embora o próprio 

texto, ao referir as medidas de segurança, logo revele que «crime» não é usado no 

sentido de facto típico, ilícito e culposo, mas sim também no de «pressuposto de 

aplicação de uma medida de segurança»”. 

 

    Nos dois diplomas extravagantes que previam o branqueamento de capitais e 

antecederam o actual artigo 368.º-A, do Código Penal – Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 

de Janeiro e Decreto-Lei n.º 325/95, de 2 de Dezembro – e que, pacificamente, 

“conviveram” entre 7 de Dezembro de 1995 e 31 de Março de 2004 (Pedro Caeiro, A 

decisão-quadro, pág. 399-DPEE, refere a “injustificável existência de dois crimes de branqueamento no 

ordenamento jurídico português”), a incriminação referia expressamente no primeiro caso, no 

artigo 23.º “Quem, sabendo que os bens ou produtos são provenientes da prática, sob 

qualquer forma de comparticipação, de infracção prevista nos artigos 21.º, 22.º, 24.º e 

25.º ” e no segundo caso, no artigo 2.º “Quem, sabendo que os bens ou produtos são 

provenientes da prática, sob qualquer forma de comparticipação, de crimes de…”. 
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    Diversamente, a actual norma reporta os delitos subjacentes a factos ilícitos típicos, 

muito embora, como vimos, refira igualmente “infracções” e “infracção subjacente”.  

 

    José de Faria Costa, a propósito do termo “infracção” constante do artigo 23.º do 

DL n.º 15/93, única norma a este respeito vigente à data do estudo, defendia em 

Apostilla, in Hacia un Derecho Penal Económico Europeo, Jornadas en Honor del 

Profesor Klaus Tiedemann, 1995, pág. 678, dever ser interpretado como crime em 

sentido técnico, considerando que em termos doutrinários só se verifica uma infracção 

depois de estabelecidos judicialmente os juízos de ilicitude e de culpabilidade, 

reforçando com o aceno à regra de que a punição por branqueamento de capitais não 

excederá a aplicável às correspondentes infracções principais. (O mesmo raciocínio 

valeria dentro desta lógica e por maioria de razão, para a “posterior” norma do artigo 2.º 

do DL 325/95, de 2 de Dezembro, que se refere expressamente a bens provenientes de 

“crimes”). 

    José de Oliveira Ascensão, Branqueamento de capitais: Reacção criminal, Estudos 

de direito bancário, Coimbra Editora, 1999, págs. 343/4, respondendo à questão de 

saber se a punição por branqueamento de capitais está dependente da punição pela 

infracção principal, contrariando a posição de Faria Costa, afirma que a lei exige apenas 

o conhecimento da prática da infracção principal, e não a sua punição. Pode mesmo 

acontecer que a infracção tenha sido realizada no estrangeiro; ou até em país que não 

reprima efectivamente o branqueamento de capitais. Daqui re...ta que o que interessa é 

apenas a prova da prática do facto correspondente à infracção principal, e não a 

condenação por ela. E interessará o acto ilícito, mas não a culpabilidade, que respeita 

exclusivamente ao agente. 

    O facto de a punição não poder exceder os limites previstos para as correspondentes 

infracções principais é elucidativo no sentido de que o que interessa é uma pena 

aplicável ou penalidade, e não a pena que eventualmente tenha sido aplicada.  

    Esta interpretação salva praticamente a lei e a sua intencionalidade de 

internacionalização. Doutro modo qualquer reacção ficaria dependente da notícia de 

uma eventual punição realizada no exterior, ou até da eficácia da repressão à infracção 

principal conseguida no país. 
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    A págs. 351, repete que a condenação pela infracção principal é meramente eventual 

(refere a condenação pela infracção principal como mera eventualidade). 

    Jorge Fernandes Godinho, Do crime de «branqueamento» de capitais, Almedina, 

editado em Maio de 2001, na rubrica 37 “Pressuposto: o crime precedente”, pág. 166, 

aborda a questão central de determinar, quanto aos crimes precedentes, que elementos 

se exigem ou, por outras palavras, o grau de acessoriedade do branqueamento de 

capitais em relação ao crime precedente. 

    Adianta que “Por lei expressa, em Espanha e em Itália (648.º-bis, § 4) a punibilidade 

do branqueamento de capitais só exige que o facto precedente seja típico e ilícito 

(«acessoriedade limitada»).  

    No Código Penal espanhol, nos casos de receptação, branqueamento de capitais e 

favorecimento (encobrimento, na terminologia do Código) a lei não exige a culpa ou a 

punibilidade dos agentes do facto prévio (artigos 300.º e 453.º), o que leva a doutrina a 

falar em «acessoriedade limitada»”. 

    Far-se-á aqui um parêntesis, para referir que como vimos no segmento do “Direito 

Comparado”, no que respeita ao Código Penal Italiano, na sequência da ratificação pela 

Itália da Convenção n.º 141 do Conselho da Europa, o artigo 648.º-bis, bem como o 

artigo 648.º-ter, foram alterados pela Lei n.º 328/93, de 9 de Agosto de 1993. 

    Quer o artigo 648.º-bis, sob a epígrafe “Reciclagem”, quer o artigo 648.º-ter, com a 

epígrafe “Emprego de dinheiro, bens ou utilidades de proveniência ilícita”, no último 

segmento dispõem “É aplicável a última frase do artigo 648.º”. 

    De acordo com o último parágrafo – o § 4 – do artigo 648.º:    

    «As disposições deste artigo também se aplicam quando o autor do crime do qual 

provem o dinheiro ou as coisas não for imputável ou não for punível ou quando falte 

uma condição de procedimento referente a esse crime». 

    Volvendo a Jorge Godinho, versando o caso nacional, afirma: 

    “A lei portuguesa (à data do escrito, em 2001, com dois diplomas avulsos) exige 

literalmente a prática de uma certa «infracção» ou «crime», o que pareceria à primeira 

vista apontar para um facto típico, ilícito, culposo e punível. A ser assim, porém, a lei 

entraria em contradição com a exigência de um ilícito-típico feita expressamente (a 

partir da reforma de 1995) nos restantes «pós-delitos» em que se manipulam bens – 

receptação (art. 231. n.º 1 e n.º 2) e auxílio material ao criminoso (art. 232.º) – e 
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também no caso de confisco das vantagens do crime (art. 111.º)”, não se descortinando 

quaisquer razões para a desarmonia que, a ser assim, se verificaria. E adianta: “Talvez 

se possa sustentar que o legislador não terá usado a referência a «crime» 

intencionalmente e que como tal bastará que o tribunal apure a existência prévia de um 

facto ilícito típico”, citando neste sentido PP Ascensão, Branqueamento de capitais: 

Reacção criminal, Estudos de direito bancário, Coimbra Editora, 1999, pág. 344. 

    Prossegue a pág. 168: “O crime precedente não terá de ter atingido o estádio da 

consumação. (…). Pelo contrário, se o facto precedente não constitui um ilícito-típico, 

não pode por definição haver crime de branqueamento dos capitais daí derivados”.   

    Nas conclusões, a págs. 254, condensando o dito a págs. 165, e já afirmado na nota 3 

a págs. 15, reafirma que o branqueamento de capitais é um crime de conexão, um pós 

facto punível, ou seja, pressupõe um ilícito-típico precedente de onde devem provir os 

bens que constituem o objecto da acção.  

    Pedro Caeiro, A decisão-quadro do Conselho, de 26 de Junho de 2001…, Liber 

Discipulorum Jorge de Figueiredo Dias, 2003, republicado em Direito Penal Económico 

e Europeu, Textos Doutrinários, volume III, 2009, a págs. 1091/397, começa por referir-

se à infracção prevista inicialmente como contravenção no artigo único do Decreto-Lei 

n.º 28/79, de 22 de Fevereiro (violação de um dever de informação), elevado à categoria 

de crime no Código Penal de 1982, recebendo-a praticamente intocada e integrando-a 

na punição da receptação no n.º 3 do artigo 329.º. 

    Com a revisão do Código Penal de 1995 é transformado em verdadeiro crime 

patrimonial, tendo sido substituída a expressão “actividade criminosa” por “facto ilícito-

típico contra o património”.     

    No ponto 4, dedicado à “qualificação jurídico-penal do facto precedente” – fls. 

1102/1104 (edição de 2003) e fls. 405/407 (republicação) – o Autor versa a questão de 

saber se o facto precedente deve constituir um simples ilícito-típico ou, diversamente, 

um crime em sentido técnico (sc., um ilícito-típico culposo e punível). 

    Após focar as interpretações de José de Faria Costa a propósito de “infracção” do 

artigo 23.º do DL 15/93, no supra referido estudo Apostilla, in Hacia un Derecho Penal 

Económico Europeo, Jornadas en Honor del Profesor Klaus Tiedemann, 1995, pág. 678, 

e de Jorge Fernandes Godinho, Do crime de «branqueamento» de capitais, que 

considera aquele termo e “crime” do artigo 2.º do DL 325/95, como devendo ser 



S. R. 
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 

3083 
 

entendidos no sentido de bastar o apuramento de um facto ilícito-típico, conclusão antes 

alcançada por Oliveira Ascensão, o Autor refere que há que distinguir as duas previsões 

legais. 

    Quanto ao termo “infracção”, considera que é suficientemente amplo para admitir, 

sem ofensa ao princípio da legalidade, o sentido de facto ilícito tipificado na lei penal - 

que é, todos concordam, o sentido mais adequado às finalidades visadas. Isto sem 

prejuízo de ser conveniente que a lei adopte expressamente tal designação, como sucede 

agora nos crimes de receptação e de auxílio material.  

    Já no que toca ao termo “crimes”, constante do artigo 2.º do DL 325/95, propendia a 

acompanhar a posição de Faria Costa, por para além do mais, diversamente do que 

sucede com o termo “infracção”, não existir uma alternativa linguística que pudesse 

permitir ao legislador exigir a prática prévia de um facto típico, ilícito, culposo e 

punível, afastando-se da posição de Jorge Godinho por não parecer legítimo presumir 

que o uso da expressão crimes não fora intencional e “obrigar” a lei a não ter o seu 

significado mais imediato quando o legislador não dispõe de outras possibilidades para 

exprimir esse sentido, sobretudo se, por essa forma, se alarga ao campo da punibilidade.   

    E após referir a comparação com o favorecimento, noutro local supra referida, afirma: 

“Ora, dada a proximidade entre os dois tipos, não se pode excluir liminarmente que o 

legislador tenha tomado a opção (por criticável que ela seja) de transpor para o tipo de 

branqueamento a solução que consagrou para o favorecimento pessoal. Depois, e 

decisivamente, porque seria preciso mostrar que a opção tomada na tipificação da 

receptação e do auxílio material visa responder ao mesmo problema a que o 

branqueamento visa atalhar - requisito que, em nossa opinião, não se verifica.”          

    Conclui – fls. 1104/407 – que, de jure condendo, não devem importar-se para o tipo 

do branqueamento, sem mais, as soluções adoptadas nos tipos da receptação, do auxílio 

material e do favorecimento pessoal, devendo a questão decidir-se de acordo com a 

teleologia própria do crime de branqueamento. “E se a perda de vantagens é decretada 

em relação aos factos ilícitos típicos (porque se trata de vantagens obtidas de forma 

proibida pela lei penal), o crime de branqueamento deve, congruentemente, cobrir o 

mesmo âmbito, punindo as condutas que visam dificultar a realização daquela 

pretensão”.    
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    Mais tarde, o Autor volta a colocar o enfoque na teleologia própria do crime de 

branqueamento, a conectar a perda das vantagens obtidas com a conduta base que lhes 

dá origem, prescindindo de crime em sentido técnico. 

    Pedro Caeiro, A consunção do branqueamento pelo facto precedente, in Estudos em 

homenagem ao Prof. Doutor Jorge de Figueiredo Dias, 2010, versando agora o artigo 

368.º-A, do Código Penal, pág. 200, nota 35, afirma que o tipo do branqueamento exige 

apenas que as vantagens provenham de um facto ilícito típico, não de um crime, donde a 

punição do branqueamento não depende da efectiva punição pelo facto precedente.  

    Vitalino Canas, O Crime de Branqueamento: Regime de prevenção e de repressão, 

Almedina, Junho de 2004, págs. 150/1, versando o tipo objectivo, afirma que condição 

objectiva do tipo do branqueamento é a verificação de um facto ilícito típico subjacente, 

definido pela lei, de onde sejam provenientes as vantagens que se dissimulam 

(utilizando aqui o termo dissimulação em sentido amplo, de modo a abranger todas as 

condutas e operações abrangidas pelo tipo). Porém, o crime de branqueamento e a 

respectiva reacção penal são autónomos em relação ao facto ilícito típico subjacente. 

Assim, não importa que este último não tenha sido efectivamente punido, por exemplo 

por inimputabilidade penal do agente, morte deste, prescrição, ou simplesmente, 

impossibilidade de determinar quem o praticou e em que circunstâncias.  

    Jorge dos Reis Bravo, Fraude fiscal e branqueamento:prejudicialidade e concurso, 

Scientia Ivridica, Revista de Direito Comparado Português e Brasileiro, Universidade 

do Minho, Tomo LVII, n.º 316-Outubro/Dezembro 2008, págs. 643 a 670, pronuncia-se 

sobre o ponto.  

    Diz o Autor, a págs. 652: “A referência a «factos ilícitos típicos» vem 

definitivamente esclarecer que pode haver “crime de branqueamento” – ou melhor, 

os factos ilícitos típicos do branqueamento serem criminalmente puníveis –, mesmo 

que os factos subjacentes não sejam criminalmente puníveis. Assim, pode haver 

crime de branqueamento mesmo em relação a factos que, integrando embora os 

elementos objectivos típicos dos crimes do catálogo, não sejam puníveis, em termos 

criminais. Tentando ser mais claro: dirimindo querela anteriormente estabelecida, com 

assento doutrinal e jurisprudencial, a lei esclarece que podem considerar-se verificados 

os pressupostos – e, em consequência, haver condenação – por crime de 
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branqueamento, independentemente da concreta punibilidade [criminal] dos factos 

«ilícitos típicos» que integrem os crimes subjacentes. 

    Insiste-se nesta “categoria de ilicitude criminal”, para a distinguir da hipotética – e 

esconjurada – possibilidade de punibilidade do facto «típico e ilícito» a título contra-

ordenacional, que, por isso, a existir, nunca daria origem à punição criminal dos factos 

subsequentes, como branqueamento”. (Realces nossos).  

    Paulo Sousa Mendes, Sónia Reis e António Miranda, A Dissimulação dos 

pagamentos na corrupção, Revista da Ordem dos Advogados, ano 68, 

Setembro/Dezembro 2008, págs. 795 a 810, entendem que a condição objectiva de 

punibilidade do crime de branqueamento é um facto ilícito típico, não sendo necessário 

um crime, pois o facto pode não ser culposo ou o seu agente não ser punível. 

    Colocando a questão da saber a razão por que a lei se basta com um facto ilícito 

típico, não exigindo um crime, entendem que a resposta se deve buscar na figura do 

crime de conexão, por o branqueamento despertar as suspeitas da prática de ilícitos que 

depois terão de ser investigadas no âmbito de processos crime abertos para o efeito e só 

então será averiguadas as questões da culpabilidade e da punibilidade. 

 

 

    A categoria do “facto ilícito típico”.  

      

    Figueiredo Dias, Direito Penal Português, Parte Geral, II, As consequências 

jurídicas do crime, Aequitas, Editorial Notícias, 1993, aborda a categoria do facto ilícito 

típico na Parte Terceira, dedicada a “As Medidas de Segurança”, pág. 409, referindo, 

dentro dos Princípios do direito das medidas de segurança – pág. 433 – no ponto 3, o 

Princípio do ilícito - típico, no § 692, a págs. 438 , abordando na alínea a) “Funções do 

ilícito-típico”, e na alínea b) no § 694, o “Conteúdo do ilícito-típico”, colocando a 

questão de saber se, quando se exige como pressuposto de uma medida de segurança a 

prática de um facto ilícito-típico, a expressão deve possuir exactamente o conteúdo 

dogmático que é atribuído à expressão na doutrina geral do crime, como a exigência de 

que o facto preencha um tipo objectivo de ilícito e o tipo subjectivo congruente, não 

intervindo no caso qualquer causa de justificação (págs. 439-440). 
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    Neste domínio, marcado, desde logo, por nova linguagem, presente pelo menos desde 

1991, há que deixar nota na abordagem do tema que nos ocupa, da antecipação da 

nomenclatura consagrada, mais tarde em termos de codificação em 2004, mas presente 

já em 1994, em Rodrigo Santiago, O branqueamento de capitais e outros produtos do 

crime, RPCC, Ano 4, Fasc. 4.º, Outubro-Dezembro de 1994, como acontece no ponto 

5.3, pág. 533, onde ao referir o tipo objectivo do crime da alínea a) do n.º 1 do art. 23.º 

do DL 15/93, refere as circunstâncias que preenchem a descrição decorrente do ilícito-

típico, e no ponto 5.4.1., pág. 538, substitui referência a crime base ou crime precedente 

por ilícito-típico. 

    Sobre a função de primado do ilícito-típico na construção teleológico-funcional do 

crime, remete o Autor para Figueiredo Dias, Sobre o estado actual da doutrina do 

crime, RPCC, Ano I, 1991, 1, págs. 40 e ss., referindo-se na pág. 46, “categoria 

sistemática, com autonomia conferida por uma teleologia e uma função específicas, é só 

a categoria do ilícito típico ou do tipo - de ilícito”, e, citando ainda Figueiredo Dias 

noutro lugar, na nota 81, da pág. 533, pode ler-se: «O tipo - de - ilícito é pois tipicização 

da ilicitude (Sauer), interposto da valoração jurídico criminal, portador da valoração 

da ilicitude (Eduardo Correia), ilicitude concretizada ou tipificada, com a 

consequência de que sem ilicitude não há tipo». 

     

    Relativamente à consequência «perda», Figueiredo Dias, Direito Penal Português, 

Parte Geral, II, As consequências jurídicas do crime, Aequitas, Editorial Notícias, 

1993, aborda o instituto no “17.º Capítulo A perda de coisas e direitos relacionados 

com o crime”- págs. 613 e seguintes -, projectando/avançando as soluções que viriam a 

ser plasmadas na revisão de 1995, pois que presidiu à Comissão Revisora do Código 

Penal de 1982, constando as menções críticas e sugestões do Projecto de Revisão do CP 

apresentado em Fevereiro de 1991.   

    No domínio do Código Penal de 1886, de acordo com o artigo 75.º (Efeitos não 

penais da condenação), a perda dos instrumentos do crime supunha sempre que o 

agente fosse condenado numa pena (réu definitivamente condenado - com sentença 

passada em julgado, de acordo com a exigência do artigo 74.º - qualquer que seja a 

pena) e por conseguinte que ele fosse imputável e tivesse actuado com culpa. 
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    Comentando o preceito dizia Figueiredo Dias (págs. 615/6) que a norma era 

indesejavelmente restritiva, ficando de fora da incidência do instituto muitas situações 

em que, de uma perspectiva político-criminalmente aceitável, a perda deveria ser 

decretada com tanta ou maior razão do que noutras em que efectivamente podia sê-lo. 

    Abordando as normas do Código Penal de 1982, avança o Autor para simples 

verificação de um facto ilícito-típico sem necessária verificação de um «crime» (na 

conclusão J. Damião da Cunha e nesse sentido indo expressamente o artigo 109.º do 

Projecto de 1991, bem como o § 74 III do CP alemão, o § 26 I do CP austríaco e o § 58 

I do CP suíço). 

    Começa o Autor por referir no § 983, pág. 618, pressuposto primeiro da perda é que 

os instrumentos tenham sido utilizados numa actividade criminosa ou o produto re...te 

desta. Segundo lei expressa não se torna, porém, necessário nem que o crime se haja 

consumado (art. 107.º-1: «estavam destinados a servir…»), nem sequer que alguma 

pessoa determinada possa ser perseguida ou condenada por aquela actividade criminosa 

(art. 107.º-2).  

    Quanto aos requisitos que conformam a referida a actividade criminosa, “questão de 

mais complexa e duvidosa solução”, como referido a págs. 618, distingue duas 

hipóteses no artigo 107.º  

    Na hipótese do artigo 107.º, n.º 1, quando o processo penal corra contra pessoa 

determinada, defende que a melhor doutrina parece ser a de considerar que pressuposto 

da perda não é necessariamente a prática de um «crime», mas a simples verificação de 

um facto ilícito-típico. No sentido seguinte: de que a perda deve ser decretada desde que 

no facto se verifiquem os requisitos (§ 800 ss.) exigidos para o facto que é pressuposto 

de aplicação de uma medida de segurança privativa de liberdade. Dito de forma 

mais explícita: torna-se necessária a verificação de todos os elementos de que depende a 

existência de um crime, com ressalva dos requisitos relativos à culpa do agente. Sujeitos 

à perda estão, deste modo, tanto agentes imputáveis como inimputáveis”.   

    Diversa é a situação contemplada no n.º 2 do artigo 107.º, em que «nenhuma pessoa 

determinada …[pode] ser criminalmente perseguida ou condenada». Aqui cabem 

seguramente os casos em que o agente do facto está determinado, mas o processo deve 

ser arquivado por qualquer causa de extinção da responsabilidade ou por falta de 

pressupostos processuais. Mas pode pensar-se que cabem igualmente as hipóteses em 
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que não possa ser determinado o agente ou agentes do facto. (…) No primeiro caso, os 

requisitos serão os mesmos anteriormente expostos. Na segunda parece que tem de 

bastar a verificação de um tipo objectivo de ilícito … quando tal for possível 

mantendo-se desconhecida a pessoa do agente. 

    Entendia (pág. 621) ser de restringir o âmbito de aplicação do citado n.º 2 aos casos 

em que o agente está determinado, mas não pode, por falta de pressupostos de 

punibilidade, ser perseguido e (ou) condenado. E adianta “O que implicaria que, nestes 

casos, pressuposto da perda seria somente a verificação de um facto ilícito-típico no 

preciso sentido da doutrina do crime; em todo o caso, portanto, um ilícito onde estivesse 

presente não só o tipo de ilícito objectivo, como o tipo de ilícito subjectivo, doloso ou 

negligente.  

    E no que respeita ao regime previsto no artigo 109.º para a perda das vantagens 

retiradas do crime, no § 1007, pág. 635, conclui que “é a prática de um facto ilícito-

típico (não de um «crime») (…) que constitui pressuposto da perda de vantagens. 

    Daqui deriva a consequência de que a perda de vantagens não tem de possuir 

qualquer correlacionação com a culpa ou com a sua medida, tendo-a antes, através do 

princípio da proporcionalidade, com a gravidade do ilícito típico cometido. 

    No § 1004, pág. 632, afirma justificar-se amplamente, a distinção de um regime de 

perda relativa a instrumentos e produto, por um lado, e a vantagens por outro. Nos 

instrumentos e produto está em causa a sua perigosidade imediata, re...tante da sua 

adequação para a prática de crimes. Nas vantagens, diversamente, o que está em causa 

primariamente é um propósito de prevenção da criminalidade em globo, ligado à ideia 

- antiga, mas nem por isso menos prezável - de que «o “crime” não compensa».  

    Quanto a natureza jurídica, conclui (§ 1014, pág. 638), que a perda de vantagens deve 

ser considerada não uma pena acessória, mas uma providência sancionatória de 

natureza análoga à da medida de segurança. Análoga, pelo menos, no sentido em 

que é sua finalidade prevenir a sua prática de futuros crimes, mostrando ao agente e à 

generalidade que, em caso de prática de um facto ilícito típico é sempre e em qualquer 

caso instaurada uma ordenação dos bens adequada ao direito; e que, por isso mesmo, 

esta instauração se verifica com inteira independência de o agente ter ou não actuado 

com culpa. (Realces do texto). 
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    A inclusão da categoria facto ilícito típico no Código Penal de 1995 

 

    Acolhendo os ensinamentos de Figueiredo Dias, o conceito é introduzido no Código 

Penal, aquando da terceira alteração, operada pela Lei n.º 48/95, de 15 de Março, 

entrada em vigor em 1 de Outubro seguinte, surgindo associado ao pós delito, na 

definição dos crimes de receptação e auxílio material (artigos 231.º e 232.º), e em 

consideração a juzante, ao aproveitamento dos re...tados do crime, na declaração de 

perda a favor do Estado dos producta sceleris (artigos 109.º, 110.º e 111.º), ou numa 

outra perspectiva relacionada com medidas de segurança (artigo 91.º em conexão com 

artigo 20.º)  

    O referencial Facto (e não crime, ou tipo legal de crime, ou tipo-de-ilícito) está 

presente no Título II - Do facto, do Livro I, Parte Geral do Código Penal, como já 

estava  no Código Penal de 1982.  

    Estabelece o artigo 20.º, n.º 1: «É inimputável quem, por força de uma anomalia 

psíquica, for incapaz, no momento da prática do facto, de avaliar a ilicitude deste ou de 

se determinar de acordo com essa avaliação.  

    No Capítulo VII – Medidas de segurança – Internamento de inimputáveis, estabelece 

o artigo 91.º, n.º 1: “Quem tiver praticado um facto ilícito típico e for considerado 

inimputável, nos termos do artigo 20.º (…)”, expressão que substitui “facto descrito 

num tipo legal de crime”, presente no Código Penal de 1982. 

    Neste Código, no Título VII - Da perda de coisas ou direitos relacionados com o 

crime - compreendiam-se os artigos 107.º, referindo “prática de um crime”; 108.º, 

referindo “crime” e “facto criminoso”; e 109.º, reportando no n.º 1, “agentes do crime”, 

no n.º 2 “crime” e no n.º 4, “crime” e “agentes do crime”.  

    Na versão de 1995 nova nomenclatura está presente no Título III - Capítulo IX - 

Perda de instrumentos, produtos e vantagens.  

    No artigo 109.º (Perda de instrumentos e produtos), n.º 1 - “prática de facto ilícito 

típico” e “novos factos ilícitos típicos”.  

 2 - O disposto no número anterior tem lugar ainda que nenhuma pessoa determinada 

possa ser punida pelo facto. 
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   No artigo 110.º – (Objectos pertencentes a terceiro) n.º 1 - à data do facto; n.º 2 – “ou 

do facto tiverem retirado vantagens” e “adquiridos após a prática do facto”; n.º 3 – 

“facto ilícito típico”. 

    No artigo 111.º (Perda de vantagens) – n.º 1 - “agentes de um facto ilícito típico”; n.º 

2 - “através do facto ilícito típico”; n.º 3 - “conseguidos por meio do facto ilícito típico”. 

 

    A categoria está ainda presente na definição do crime de receptação no artigo 231.º.  

    Antes, no Código Penal de 1982, o artigo 329.º, n.º 1, fazia referência a “facto 

criminalmente ilícito contra o património” e o n.º 3 a “actividade criminosa”. 

    O actual artigo 231.º estabelece:   

1 – Quem, com intenção de obter, para si ou para outra pessoa, vantagem patrimonial, dissimular coisa 

que foi obtida por outrem, mediante um facto ilícito típico contra o património, a receber em penhor, a 

adquirir por qualquer título, a detiver, conservar, transmitir ou contribuir para a transmitir, ou de qualquer 

forma assegurar, para si ou para outra pessoa, a sua posse, é punido (…). 

2 – Quem, sem previamente se ter assegurado da sua legítima proveniência, adquirir ou receber, a 

qualquer título, coisa que, pela sua qualidade ou pela condição de quem lhe oferece, ou pelo montante do 

preço proposto, faz razoavelmente suspeitar que provém de facto ilícito típico contra o património, é 

punido (…). 

3 – É correspondentemente aplicável o disposto: 

a) No artigo 206.º; e 

b) Na alínea a) do artigo 207.º, se a relação familiar interceder entre o receptador e a vítima do facto 

ilícito típico contra o património. 

    E presente ainda no artigo 232.º (auxílio material): 

1 – Quem auxiliar outra pessoa a aproveitar-se do benefício de coisa obtida por meio de facto ilícito típico 

contra o património é punido (…). 

   No Código Penal de 1982, o artigo 330.º, n.º 1 (auxílio material ao criminoso), 

reportava “crime contra o património”. 

 

     Porém, já em 1993 a categoria fora introduzida, concretamente no Decreto-Lei n.º 

15/93, de 22 de Janeiro, no artigo 35.º, que sob a epígrafe “Perda de objectos”, 

estabelecia: 

1 – São declarados perdidos a favor do Estado os objectos que tiverem servido ou 

estivessem destinados a servir para a prática de uma infracção prevista no presente 

diploma ou que por esta tiverem sido produzidos, quando, pela sua natureza ou pelas 
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circunstâncias do caso, puserem em perigo a segurança das pessoas ou a ordem pública, 

ou oferecerem sério risco de ser utilizados para o cometimento de novos factos ilícitos 

típicos.  

     (O preceito veio a ser alterado pela Lei n.º 45/96, de 3 de Setembro, sendo eliminado 

o texto a partir de “quando”). 

 

 

     Como vimos, com a codificação em Abril de 2004, o facto precedente passou a 

designar-se facto ilícito típico, designação presente nos n.º 1, 5, 7, 9 e 10 do artigo 

368.º-A do Código Penal, embora com simultânea referência, no n.º 1, a “infracções” 

referidas no n.º 1 do artigo 1.º da Lei n.º 36/94, estando o termo “infracções” igualmente 

presente no n.º 2, e ainda a expressão “infracção subjacente” no n.º 4, todas a significar 

a actividade criminosa (ou ilícita típica) de origem dos bens, a infracção cuja receita 

está na origem do branqueamento das vantagens. 

      

                                                             *********** 

 

           Perda – Lei n.º 5/2002 – Ónus da prova  

     

     O Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de Janeiro, contém preceito especial relativo a perda 

de “bens transformados, convertidos ou misturados”, já consequência do pós delito, 

estabelecendo o artigo 37.º: 

1 – Se as recompensas, objectos, direitos ou vantagens a que se refere o artigo anterior 

tiverem sido transformados ou convertidos em outros bens, são estes perdidos a favor 

do Estado em substituição daqueles. 

2 - Se as recompensas, objectos, direitos ou vantagens a que se refere o artigo anterior 

tiverem sido misturados com bens licitamente adquiridos, são estes perdidos a favor do 

Estado até ao valor estimado daqueles que foram misturados. 

     E de acordo com o artigo 38.º, com a epígrafe “Lucros e outros benefícios”:  

     O disposto nos artigos 35.º a 37.º é também aplicável aos juros, lucros e outros 

benefícios obtidos com os bens neles referidos.  
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           A Lei n.º 5/2002, de 11 de Janeiro (Diário da República I - A Série, n.º 9, rectificada pela 

Declaração de Rectificação n.º 5/2002, Diário da República I - A Série, n.º 31, de 6 de Fevereiro), 

estabeleceu medidas de combate à criminalidade organizada e económica-financeira e 

procedeu à segunda alteração à Lei n.º 36/94, de 29 de Setembro (revogando o artigo 

5.º) e à quarta alteração ao Decreto-Lei n.º 325/95, de 2 de Dezembro (revogando o 

artigo 19.º), estabelecendo um regime especial de recolha de prova, quebra do segredo 

profissional e perda de bens a favor do Estado relativamente a vários crimes, 

nomeadamente – artigo 1.º, alínea e) – “Branqueamento de capitais”. 

         Pelo artigo 7.º, n.º 1, é estabelecida a presunção legal de que, em caso de 

condenação por qualquer dos crimes do catálogo, constitui vantagem da actividade 

criminosa a diferença entre o valor do património do arguido e aquele que seja 

congruente com o seu rendimento lícito.  

     

      José de Faria Costa - O Fenómeno da Globalização e o Direito Penal Económico, 

estudo elaborado com a explícita finalidade de fazer parte do livro Estudos em 

homenagem ao Prof. Doutor Rogério Soares, publicado pela Coimbra Editora, 2001, 

págs. 531 e ss., igualmente na Revista Brasileira de Ciências Criminais, Ano 9, n.º 34, 

Abril-Junho de 2001, págs. 9 a 25, e mais tarde, em Direito Penal Económico e 

Europeu, Textos Doutrinários, Volume III, Coimbra Editora, 2009, págs. 95 a 111.  

     O Autor, depois de focar a questão da aplicação da lei penal no espaço, aborda de 

seguida, ao nível do direito probatório, a questão da permissão da inversão do ónus da 

prova, recaindo sobre o arguido o ónus de provar a proveniência dos bens, a 

proveniência do capital, o que repudia (embora restrinja a justificação a matéria de 

branqueamento de capitais provenientes (apenas) do tráfico de estupefacientes), por 

violadora quer do in dubio pro reo quer da presunção de inocência (pontos 4.4 e 4.4.1, 

págs. 107/8). 

     Segue-se a abordagem da questão, igualmente relacionada com a origem dos bens, 

da solução de considerar a proveniência dos bens como questão prejudicial não penal 

(ponto 4.4.2, págs. 108/110), focalizando o crime de branqueamento então previsto no 

artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 15/93, aí afirmando que a incriminação do branqueamento 

de capitais é a incriminação mais visível no domínio do chamado direito penal 

económico desde finais do milénio, sendo o citado artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 15/93, 
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um exemplo de neocriminalização, defendendo que a prática de um crime de tráfico, 

gerador de bens ou produtos depois “branqueados”, nunca se traduzirá numa questão 

prejudicial de natureza não penal: é, por essência, uma questão de natureza criminal 

que, por isso, só no processo penal poderá ser decidida. 

     Conclui que a proveniência lícita dos bens não só não poderá constituir um ónus 

probatório para o arguido no processo penal, sob pena de violação da garantia 

constitucional da presunção de inocência, como só nesse processo – e nunca no 

processo civil – deverá ser apreciada. E isto porque a proveniência dos bens só será 

lícita - à luz do indicado artigo 23.º - se eles re...tarem de um crime de tráfico.  

     Como se colhe de “Branqueamento de capitais: Contra-medidas a nível 

internacional e nacional”, de Lourenço Martins, Revista Portuguesa de Ciência 

Criminal, Fasc. 3.º, 1999, ponto “VII. Questões jurídicas gerais”, págs. 468 a 474, José 

Faria Costa já havia tomado posição sobre as duas questões suscitadas com a prova da 

origem do património, dos bens a branquear - inversão do ónus da prova e questão 

prejudicial não penal - em parecer solicitado pela Comissão para a Estratégia Nacional 

de Combate à Droga (constituída em 16 de Fevereiro de 1998 e cujo grupo de trabalho 

sobre Enquadramento Legal e Perspectiva Internacional teve como relator Lourenço 

Martins), nos termos que constam a págs. 469/470, em sintonia com o acabado de 

expor, sendo o tema depois desenvolvido de págs. 470 a 474, no que toca a iniciativas 

da Comissão.   

     Mais tarde, em intervenção em 26 de Junho de 2007, Lourenço Martins, Luta 

contra o tráfico de droga - necessidades da investigação e sistema garantístico,  

Revista do Ministério Público, ano 28, Jul-Set 2007, n.º  111, versando necessidades da 

investigação versus garantias dos cidadãos, no ponto 4.3, págs. 49-51, aborda a questão 

da inversão do ónus da prova quanto a bens apreendidos, à luz da Lei n.º 5/2002, de 11 

de Janeiro, e a defesa de mecanismo semelhante ao de um enxerto cível dentro do 

processo penal, repetindo a afirmada em 1999 (supra RPCC, Fasc. 3, pág. 471) 

necessidade de se estabelecer uma diferença entre o procedimento conducente à 

culpabilidade ou inocência de uma pessoa e, por outro lado, o procedimento especial 

tendente a determinar se a origem de um bem é lícita ou ilícita. Encontrando-se a 

autoridade judiciária penal em face de dois procedimentos de finalidade e natureza 
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totalmente distintos, um “ad personam” e o segundo “ad rem”, poderá distanciar-se, 

neste segundo, do princípio “in dubio pro reo”.   

     Damião da Cunha versa a questão em Perda de bens a favor do Estado, CEJ, 

Coimbra Editora, 2002 págs. 125 e ss.  

     Em Maio de 2003, Jorge Fernandes Godinho em Brandos costumes? O confisco 

penal com base na inversão do ónus da prova (Lei n.º 5/2002, de 11 de Janeiro, artigos 

1.º e 7.º a 12.º), Liber Discipulorum para Jorge de Figueiredo Dias, a págs. 1334/7, dá 

conta do parecer referido que transcreve em parte e da posição da Comissão que não 

acatou as conclusões daquele, mostrando-se favorável ao prosseguimento do estudo do 

tema.  

     Jorge Fernandes Godinho, Brandos costumes? O confisco penal com base na 

inversão do ónus da prova (Lei n.º 5/2002, de 11 de Janeiro, artigos 1.º e 7.º a 12.º), 

Liber Discipulorum para Jorge de Figueiredo Dias, Coimbra Editora, 2003, págs. 1315 a 

1363, aborda o confisco penal “alargado”, presunção, seu funcionamento, inversão do 

ónus da prova, contraprova, natureza jurídica, presunção de inocência, para além das 

soluções em direito comparado. 

     Lourenço Martins, Luta contra o tráfico de droga - necessidades da investigação e 

sistema garantístico, in Revista do Ministério Público, Ano 28, Jul-Set 2007, n.º  111, 

págs. 37 a 55, ponto 4.3, versa a Lei n.º 5/2002, mais desenvolvido noutro local e onde 

retoma questão da inversão do ónus da prova já abordada em 1999, RPCC, Fasc 3.º. 

págs. 469 a 474. 

    Augusto Silva Dias, Criminalidade organizada e combate ao lucro ilícito, estudo 

apresentado no 2.º Congresso de Investigação Criminal, Lisboa, em 25 e 26 de Março 

de 2009, organizado por ASFIC/PJ e IDPCC/FDUL, publicado por Edições Almedina, 

SA, págs. 23 a 47, aborda questões da criminalidade organizada, à luz do artigo 1.º do 

CPP e do artigo 1.º da Lei n.º 5/2002, o lucro ilícito como mínimo denominador comum 

à criminalidade económica e à criminalidade organizada, a questão do crime de 

enriquecimento injustificado e a inversão ou não do ónus da prova, ao confisco 

ampliado admitido pela Decisão-quadro 2005/212/JAI e previsto nos artigos 7.º e ss da 

Lei n.º 5/2002, defendendo que o disposto nestes preceitos não atinge o núcleo essencial 

do princípio da presunção de inocência e seus corolários, de modo a contorná-los 

através de uma espécie de «burla de etiquetas», indicando regras a seguir na aplicação 
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do instituto, como proporcionalidade na inclusão de crimes nos catálogos, a 

comprovação efectiva de comissão de um crime sob forma organizada, a repartição do 

ónus da prova pelo M.ºP.º e arguido, a decisão pelo juiz na sentença da questão 

acessória do confisco após a decisão da questão principal do crime, condenação em 

pena efectiva e não afectação de terceiros de boa fé, constituindo o aresto uma 

importante condição de eficácia do confisco. 

    Paulo Silva Marques, O confisco ampliado no direito penal português, Lusíada, 10 

Direito, Série II, n.º 10 (2012), 1.º e 2.º Semestre, Universidade Lusíada de Lisboa, 

2013, págs. 293 a 317, correspondente a parte da Dissertação de Mestrado discutida em 

18-05-2011, na Universidade Lusíada de Lisboa, sob o título “ A perda de bens a favor 

do Estado como forma de combate à criminalidade organizada”, versando as 

disposições da Lei n.º 5/2002, relativas a presunção e a inversão do ónus da prova e 

relação de tensão com a presunção de inocência, contendo a posterior actualização 

àquela lei decorrente da Lei n.º 45/2011, de 24-06, que criou o Grupo de recuperação de 

activos (GRA) e alterou aquela.  

 

    Sobre a natureza da “confiscation” e compatibilidade dessa forma de confisco 

ampliado previsto no Drug Trafficking Act de 1994 com o princípio da presunção da 

inocência consagrado no artigo 6.º, § 2, da Convenção Europeia dos Direitos do Homem 

versou o caso Phillips c. Reino Unido (acórdão de 5 Julho de 2001) TEDH (direito 

penal e direito processual penal). No direito interno, a decisão de perda faz parte do 

processo de sentencing (determinação da pena), que se segue à condenação do arguido 

pelo crime de que é acusado.   

    António Henriques Gaspar, Jurisprudência crítica (Direito penal e Direito 

processual penal/2001), afirma não ser fácil acompanhar o método de aproximação do 

TEDH à questão suscitada, tributária da concepção nacional-processual e formal do 

caso, uma composição demasiadamente funcionalista e legitimando algumas medidas 

próprias de um «processo penal de combate», relativamente a matérias socialmente 

sensíveis - RPCC, Ano 12, n.º 2, Abril-Junho de 2002, págs. 291/3. 
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           **********  

    

                                                           **********  

    

    Conexão entre branqueamento e ilícito típico precedente (autoria)  

 

    A punição do branqueamento de vantagens, prescindindo do território nacional como 

lugar único da prática dos factos que integram a infracção subjacente, prescinde 

igualmente da punição do autor do facto precedente ou mesmo do conhecimento da sua 

identidade.  

  

    Assim, o artigo 368.º-A, do Código Penal, que no n.º 4 estabelece:  

4 – A punição pelos crimes previstos nos números 2 e 3 tem lugar ainda que os factos 

que integram a infracção subjacente tenham sido praticados fora do território nacional, 

ou ainda que se ignore o local da prática do facto ou a identidade dos seus autores. 

 

    A solução não é nova, surpreendendo-se nas categorias próximas, quer se encarado o 

branqueamento na perspectiva do pós delito, ou antes nas margens das consequências 

do crime, ao nível da perda dos bens ou produtos emergentes do crime, aqui também, 

como ali, qualificado como “facto ilícito típico”, em detrimento da figura do crime, 

traduzindo uma outra forma de expressar o ataque ao lado patrimonial do crime, 

presente no tradicional confisco, sem a “intromissão” de posterior actividade 

branqueadora sequente, ataque à vertente patrimonial de que o novo crime é apenas uma 

das manifestações.    

 

    Assim era em 

  

    1982 
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    No Código Penal, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 400/82, de 23 de Setembro, o artigo 

107.º, com a epígrafe “Perda”, inserto no Título II “Da perda de coisas ou direitos 

relacionados com o crime”, estabelecia no n.º 2: 

2 – A perda dos objectos tem lugar, ainda que nenhuma pessoa determinada possa ser 

criminalmente perseguida ou condenada. 

 

    Comentando, diz Victor Sá Pereira, Código Penal, Livros Horizonte, 1988, pág. 

153: “Como acentuou o Autor do Projecto, trata-se duma medida essencialmente 

preventiva e não de reacção contra o crime. O que desde logo se explica enquanto não 

está na dependência duma efectiva condenação e é admissível em casos de 

inimputabilidade. Pois respeita ao «perigo ligado a tais objectos», em si mesmos. 

    A perda aqui (diversamente do que ocorria com o artigo 109.º do mesmo Código, não 

é efeito da pena).  

 

    1993 

 

    Artigo 35.º do Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de Janeiro, relativo à “Perda de objectos” 

3 – O disposto nos números anteriores tem lugar ainda que nenhuma pessoa 

determinada possa ser punida pelo facto. 

  

    1995 

 

    No mesmo domínio das consequências jurídicas do crime, com a terceira alteração ao 

Código Penal, operada pelo Decreto-lei n.º 48/95 de 15 de Março, entrado em vigor em 

1 de Outubro seguinte, estabelece o artigo 109.º (Perda de instrumentos e produtos): 

 2 - O disposto no número anterior tem lugar ainda que nenhuma pessoa determinada 

possa ser punida pelo facto. 

 

 

    Versando sobre a norma do artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de Janeiro, 

António Henriques Gaspar, Branqueamento de capitais, in Droga e Sociedade - O 

Novo Enquadramento Legal, Seminário realizado no Centro de Estudos Judiciários em 
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Março de 1993, edição do Gabinete de Planeamento e de Coordenação do Combate à 

Droga, Ministério da Justiça, 1994, pág. 132, sublinhando a autonomia do novo tipo, 

afirma: “A prova da existência de tráfico é necessária, bem como da ligação dos bens ou 

produtos a tal actividade; mas a referência material às actividades subjacentes limita-se 

a esta demonstração: não é necessário que seja determinado precisamente quem tenha 

sido o autor das actividades de tráfico ou quem tenha estado na origem dos fundos a 

converter, transferir, dissimular ou ocultar”. 

    A propósito do n.º 2 daquele artigo 23.º, da relação a estabelecer entre a moldura 

penal (ou a medida da punição) do branqueamento e a moldura (ou a medida) do crime 

subjacente, afirma, na pág. 133, que “Esta disposição e o equilíbrio que traduz “não 

pressupõe, todavia, que tenha de existir agente determinado ou condenação pelo crime 

subjacente ”. (Sublinhados nossos). 

    José de Oliveira Ascensão, Branqueamento de capitais: Reacção criminal, Estudos 

de direito bancário, Coimbra Editora, 1999, págs. 343/4, respondendo à questão de 

saber se a punição por branqueamento de capitais está dependente da punição pela 

infracção principal, contrariando a posição de Faria Costa, afirma que a lei exige apenas 

o conhecimento da prática da infracção principal, e não a sua punição. Pode mesmo 

acontecer que a infracção tenha sido realizada no estrangeiro; ou até em país que não 

reprima efectivamente o branqueamento de capitais. Daqui re...ta que o que interessa é 

apenas a prova da prática do facto correspondente à infracção principal, e não a 

condenação por ela. E interessará o acto ilícito, mas não a culpabilidade, que respeita 

exclusivamente ao agente. 

    E na pág. 351 refere a condenação pela infracção principal como mera eventualidade. 

    Vitalino Canas, O Crime de Branqueamento: Regime de prevenção e de repressão, 

Almedina, Junho de 2004, págs. 150/1, Porém, o crime de branqueamento e a respectiva 

reacção penal são autónomos em relação ao facto ilícito típico subjacente. Assim, não 

importa que este último não tenha sido efectivamente punido, por exemplo por 

inimputabilidade penal do agente, morte deste, prescrição, ou simplesmente, 

impossibilidade de determinar quem o praticou e em que circunstâncias.  

    Pedro Caeiro, A consunção do branqueamento pelo facto precedente, in Estudos em 

homenagem ao Prof. Doutor Jorge de Figueiredo Dias, 2010, pág. 200, nota 35, refere 

que o tipo do branqueamento exige apenas que as vantagens provenham de um facto 
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ilícito-típico, não de um crime, donde a punição do branqueamento não depende de 

efectiva punição pelo facto precedente.    

     Paulo Pinto de Albuquerque, Comentário do Código Penal, 2.ª edição actualizada, 

2010, UCE, pág. 958, nota 19: Em ambos os casos (crime de branqueamento previsto 

no n.º 3 e no n.º 2), o agente não tem de conhecer o concreto facto típico ilícito que 

esteve na origem da vantagem, nem o local onde foi praticado, nem os seus autores., 

sendo irrelevante o erro do agente no tocante ao concreto facto precedente. 

    E na nota 10, pág. 957, consta: “a condenação pelo crime de branqueamento não 

depende da condenação anterior ou simultânea pela prática do crime subjacente, 

podendo os autores do crime subjacente serem desconhecidos ou o crime subjacente já 

não ser passível de perseguição criminal, por prescrição do procedimento, amnistia ou 

morte dos seus autores, citando o artigo 9,º n.º 5 da Convenção Varsóvia de 2005, sobre  

terrorismo e ainda a nota interpretativa A/58/422/Add.1, parágrafo 32, à Convenção das 

Nações Unidas contra a Corrupção.  

       

    Volvendo ao direito pretérito 

 

    A não subordinação da punição do cúmplice e do encobridor (os encobridores eram 

definidos no artigo 23.º do Código Penal de 1886) à punição dos autores e a ideia de que 

a punição de cada qual era independente da punição dos demais, vem de longe. 

 

    O artigo 24.º do Código Penal de 1886, com a epígrafe “Conexão entre o 

encobrimento, a cumplicidade e a autoria”, dizia: 

    “Não há encobridor, nem cúmplice sem haver autor; mas a punição de qualquer autor, 

cúmplice ou encobridor, não está subordinada à dos outros agentes do crime”. 

 

    Comentando, dizia Maia Gonçalves, Código Penal Português, Almedina, 4.ª edição, 

1979, pág. 65: “Significa esta disposição que a existência do facto principal é necessária 

para a verificação dos que integram a cumplicidade e o encobrimento. Mas pode ser 

julgado o encobridor ou o cúmplice sem que o seja o autor. A responsabilidade de cada 

um é independente”. (Sublinhados nossos). 
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    Manuel de Cavaleiro Ferreira, Lições de Direito Penal, I, A lei penal e a teoria do 

crime no Código Penal de 1982, 2.ª edição, correcta e aumentada, Editorial Verbo 1987, 

págs. 313/4, na abordagem ao artigo 29.º do Código Penal de 1982, que sucedeu ao 

citado artigo 24.º Código Penal, refere que este foi introduzido no Código Penal de 1852 

pela Reforma Penal de 1884 e deve ter sido motivado pelo projecto de Código Penal de 

Levi Maria Jordão (1863). 

 

    Compulsado o Projecto de Levi Maria Jordão, datado de 1863, verifica-se que dele 

constava: 

    Capítulo VI - Da pluralidade de agentes Auctores, Cumplices e Adherentes, na 

Secção 2.ª – Cúmplices, dizia o artigo 49.º: 

    «Não póde qualquer facto ser qualificado como de cumplicidade, sem haver outro de 

participação principal a que diga respeito. 

    Mas a punição dos cumplices não é subordinada à dos auctores, e tem logar ainda que 

estes sejam desconhecidos, ausentes, fallecidos, ou isentos de culpabilidade ou 

responsabilidade penal».  

      

    Segundo o § único do artigo 51.º, incluído na Secção 3.ª, esta dedicada aos 

Adherentes, “É applicavel á adherencia a disposição do artigo 49.º”. 

 

    Anota-se que a designação de aderentes, posta aos encobridores, foi propugnada pelo 

Visconde de Paiva Manso, relator do projecto elaborado pela comissão da Nova 

Reforma Penal, que esteve na base da formulação do artigo 19.º do Código Penal de 

1886.   

        

    Volvendo de novo a Cavaleiro Ferreira, loc. cit., pág. 314, após citar o corpo do 

citado artigo 49.º, afirma: “O Código Penal de 1886 não estabeleceu expressamente só a 

não subordinação da punição dos cúmplices à punição dos autores, mas 

concludentemente também que a punição de qualquer autor não estava subordinada à 

punição dos outros agentes do crime. Todos os agentes seriam comparticipantes no 

crime, e a punição de cada qual seria independente dos demais”. 
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    Assim se vê que a solução do n.º 4 do artigo 368.º-A do Código Penal vem de longe, 

tendo grandes afinidades com as soluções do instituto da perda, bem como dos pós 

delitos, como a receptação, sendo o branqueamento tratado como tal em países como a 

Holanda (Código Penal, § 416, 417 e 417-bis), Bélgica (Código Penal - artigo 505.º), 

Espanha (com a Lei Orgânica de 1995, de 23 de Novembro), Alemanha (StGB, §§ 257 

a 262), Dinamarca (Código Penal § 191, a)), Suécia e Itália.    

    Como vimos no segmento do “Direito Comparado”, no que respeita ao Código Penal 

Italiano, na sequência da ratificação pela Itália da Convenção n.º 141 do Conselho da 

Europa, o artigo 648.º-bis, bem como o artigo 648.º-ter, foram alterados pela Lei n.º 

328/93, de 9 de Agosto de 1993. 

    Quer o artigo 648.º-bis, sob a epígrafe “Reciclagem”, quer o artigo 648.º-ter, com a 

epígrafe “Emprego de dinheiro, bens ou utilidades de proveniência ilícita”, no último 

segmento dispõem o seguinte: “É aplicável a última frase do artigo 648.º”. 

    De acordo com o último parágrafo – o § 4 – do artigo 648.º:    

    «As disposições deste artigo também se aplicam quando o autor do crime do qual 

provem o dinheiro ou as coisas não for imputável ou não for punível ou quando falte 

uma condição de procedimento referente a esse crime». 

 

    E no direito convencional está presente a mesma solução. 

 

    A Convenção de Varsóvia de 16 de Maio de 2005 - Convenção do Conselho da 

Europa relativa ao branqueamento, detecção, apreensão e perda dos produtos do crime e 

ao financiamento do terrorismo (Council of Europe Treaty Series, STE n.º 198),  

aprovada em 3 de Julho de 2009, pela Resolução da Assembleia da República n.º 

82/2009 e ratificada pelo Decreto do Presidente da República n.º 78/2009, publicadas no 

Diário da República, 1.ª Série, n.º 166, de 27 de Agosto de 2009, estabelece de forma 

inovadora, relativamente à STE n.º 141, no n.º 5  do artigo 9.º: 

    5 – Cada uma das Partes garantirá a possibilidade de condenação por branqueamento 

independentemente de condenação anterior ou simultânea pela prática de infracção 

subjacente.  

 

    E assim se nota que 1863 e 2005 não estão tão distantes. 
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                                                        ********** 

 

 

     Branqueamento de capitais e fraude fiscal  

 

     Sendo caracterizado como um pós delito, o branqueamento pode anteceder a 

comissão do facto precedente. 

     Marques Gonçalves, Fraude fiscal e branqueamento de capitais, Almeida e Leitão 

Lda., Porto, 2007, pág. 68, que “Nos casos de fraude fiscal, o crime de branqueamento, 

por ser um crime de mera actividade, que se preenche através da mera execução de um 

determinado comportamento, consuma-se com a simples transferência do dinheiro para 

pagamento de facturas que o agente sabe serem relativas a operações simuladas tendo 

em vista cometer uma fraude susceptível de lesar o património do Estado”, avança na 

pág. 70, com este exemplo: “Muitas vezes o crime precedente – a fraude fiscal – que só 

se efectiva, necessariamente a posteriori, com a apresentação da declaração de 

rendimentos, surge posteriormente, pois que o crime subsequente – o branqueamento – 

já havia acontecido em momento anterior com a transferência de capitais para zonas off-

shore”. 

     Versando os dois tipos, Germano Marques da Silva, Notas sobre branqueamento 

de capitais em especial das vantagens provenientes da fraude fiscal, in Prof. Doutor 

Inocêncio Galvão Telles: 90 anos Homenagem da Faculdade de Direito de Lisboa, 

Almedina, 2007, págs. 451 a 474. 

 

                                                             ********** 

 

 

       O tipo subjectivo 

 

 

       O artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de Janeiro e depois o n.º 1 do artigo 

2.º do Decreto-Lei n.º 325/95, de 2 de Dezembro, têm uma estrutura muito semelhante e 
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como refere Germano Marques da Silva, Notas sobre branqueamento de capitais, 

Prof. Doutor Inocêncio Galvão Telles: 90 anos, Homenagem da Faculdade de Direito de 

Lisboa, Almedina, 2007, pág. 453, é interessante e importante o teor do artigo 23.º do 

Decreto-Lei n.º 15/93, porque é relevante na interpretação do artigo 368.º-A do Código 

Penal.   

      A expressão converter, transferir, auxiliar, ou facilitar alguma operação de 

conversão ou transferência vem já do artigo 23.º.  

        

      José de Faria Costa, O Fenómeno da Globalização e o Direito Penal Económico, 

Estudos em homenagem do Prof. Doutor Rogério Soares, Boletim da Faculdade de 

Direito de Coimbra, 2001, e Direito Penal Económico e Europeu, 2009, volume III, pág. 

110, afirma: “Na construção da norma (reporta ao artigo 23.º do DL 15/93, referindo a 

incriminação do branqueamento de capitais como a incriminação mais visível no 

domínio do chamado direito penal económico destes finais de milénio), o legislador 

optou por uma descrição exaustiva das várias condutas ilícitas, numa tentativa de não 

deixar qualquer fresta ou interstícios na malha incriminatória.  

  

      Como já vimos, no segmento da evolução legislativa, o n.º 1 do artigo 23.º do 

Decreto-Lei n.º 15/93 (e depois o n.º 1 do artigo 2.º do Decreto -Lei n.º 325/95) reflecte 

o consignado no artigo 3.º, n.º 1, alínea b), i) e ii) e alínea c), i) da Convenção de Viena 

de 1988, no artigo 6.º da Convenção n.º 141 do Conselho da Europa, de 1990, e no 

artigo 1.º - 3.º travessão da Directiva 91/308/CEE do Conselho, de 19 de Junho de 1991, 

estas a reproduzirem o texto da citada Convenção da ONU, definindo igualmente as 

condutas em três alíneas.  

      O relatório GAFI, II B 6 prevê que sejam reprimidas pelo menos as actividades 

intencionais de branqueamento de capitais «ficando entendido que o elemento 

intencional poderá ser inferido de circunstâncias fácticas objectivas, anotando que 

alguns Estados aceitariam aplicar sanções penais ao branqueamento cometido por 

negligência. 

     Esta possibilidade de inferência do elemento intencional, não acolhida pelo 

legislador nacional, está presente em vários instrumentos internacionais.  
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    De acordo com o artigo 3.º, n.º 3, da Convenção de Viena de 1988: “O conhecimento, 

a intenção ou o propósito requeridos como elementos constitutivos de qualquer das 

infracções previstas no n.º 1 do presente artigo podem ser deduzidas das circunstâncias 

factuais objectivas”. 

   O artigo 6.º da Convenção do Conselho da Europa de 1990, com a epígrafe 

“Infracções de branqueamento” no n.º 1 define as infracções “quando o acto tenha sido 

cometido intencionalmente” e no n.º 2, alínea c), estabelece: “O conhecimento, a 

intenção ou a motivação necessárias enquanto elemento de uma das infracções 

enumeradas no presente número (sic) pode ser deduzido de circunstâncias factuais 

objectivas”. 

     O artigo 1.º da Directiva 91/308/CEE do Conselho, de 10 de Junho de 1991, após 

enumerar as operações, efectuadas intencionalmente, integradoras de Branqueamento de 

capitais, estabelece: “O conhecimento, a intenção ou a motivação, que devem ser um 

elemento das actividades acima referidas, podem ser apurados com base em 

circunstâncias de facto objectivas”. 

     De igual modo na Convenção das Nações Unidas Contra a Criminalidade 

Organizada Transnacional, de 15 de Novembro de 2000 (Convenção de Palermo), cujo 

artigo 6.º “Criminalização do branqueamento do produto do crime”, no n.º 2, alínea f), 

estatui: “O conhecimento, a intenção ou a motivação, enquanto elementos constitutivos 

de uma infracção enunciada no n.º 1 do presente artigo, poderá inferir-se de 

circunstâncias factuais objectivas”. 

   (Pronunciou-se contra esta possibilidade, tendo em vista a Directiva de 1991, José de Faria 

Costa, O Branqueamento de capitais, Algumas reflexões à luz do Direito Penal e da Política 

criminal, Outubro de 1992, publicado no Boletim da Faculdade de Coimbra, vol. LXVIII, págs. 

82/5, e republicado em Direito Penal Económico e Europeu, Textos Doutrinários, volume II, 

Coimbra Editora, 1999, págs. 317 a 320, defendendo, a págs. 84/85 e 319, serem “de rejeitar 

todas as formas directas ou ocultas de presunções”, a rejeição de presunções na determinação da 

culpa, prevalecendo a norma constitucional que sustenta o princípio fundamental da culpa). 

      Na lei portuguesa o crime de branqueamento de capitais é um crime essencialmente 

doloso, não estando prevista nenhuma forma de negligência, não tendo acolhido a lei a 

possibilidade de punir a negligência grosseira quanto à proveniência dos bens, que 
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chegou a ser proposta e como constava do projecto do PS, como noticia Vitalino Canas, 

loc. cit.,  pág. 165. 

     Como vimos, na Alemanha o StGB no § 261 (5) prevê-se a punição por negligência.   

 

      A determinação da intenção do agente consubstancia pronúncia sobre matéria de 

facto, encontrando-se, por isso, subtraída aos poderes de cognição do Supremo Tribunal 

de Justiça, enquanto instância de recurso - artigo 434.º do Código de Processo Penal. 

     Em meados do século passado, mais precisamente, em 1954, o Assento do Supremo 

Tribunal de Justiça, de 19 de Outubro, publicado no então Diário do Governo, I 

Série, n.º 247, de 5 de Novembro, estatuía constituir matéria de facto, da exclusiva 

competência das instâncias, a determinação da intenção do testador, e, não obstante se 

referir a testamentos, foi entendido que o assentamento corresponderia a um princípio 

geral sobre a natureza da determinação da intenção do agente em geral.   

     Neste sentido, podem ver-se os seguintes acórdãos deste Supremo Tribunal, 

versando a maioria a intenção criminosa em matéria de crime de homicídio: de 11-12-

1968, processo n.º 32796, BMJ n.º 182, pág. 336; de 16-01-1990, processo n.º 40.296; 

de 03-05-1991, BMJ n.º 407, pág. 130; de 30-10-1991, processo n.º 42061; de 11-02-

1993, processo n.º 43146; de 05-05-1993, recurso n.º 42290, in CJSTJ 1993, tomo 2, 

pág. 220 (mas entendendo tratar-se de matéria de direito o apuramento de várias resoluções quando em 

causa está o enquadramento da conduta – plúrima – nas figuras jurídicas de crime único, crime 

continuado ou concurso de infracções); de 06-05-1993, processo n.º 43.503; de 21-04-1994, 

processo n.º 46310; de 27-04-1994, CJSTJ 1994, tomo 2, pág. 199; de 13-07-1994, 

processo n.º 43187, in CJSTJ 1994, tomo 3, pág. 197 e BMJ n.º 439, pág. 431 

(determinando o reenvio por insuficiência da matéria de facto provada e erro notório na 

apreciação da prova); de 26-04-1995, processo n.º 46.761, BMJ n.º 446, pág. 149 (o dolo, 

como forma de intenção criminosa, tem natureza normativa: de acordo com o disposto no artigo 14.º do 

CP pode revestir as formas de dolo directo, dolo necessário e dolo eventual, e sendo a intenção criminosa 

integrada por matéria de facto, compete ao tribunal de 1.ª instância apurar sob que forma ou modalidade 

de dolo agiu o arguido); de 12-10-1995, processo n.º 47403, BMJ n.º 450, pág. 314 (a 

intenção criminosa constitui matéria de facto que o STJ não pode questionar visto que os recursos visam 

exclusivamente o reexame de matéria de direito e só nos apertados limites do artigo 410º do CPP, os seus 

poderes de cognição se estendem à análise da matéria de facto fixada pelo tribunal recorrido); de 30-

05-1996, processo n.º 114/96, BMJ n.º 457, pág. 138; de 30-05-1996, processo n.º 
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208/96, BMJ n.º 457, pág. 144 (a questão da intenção de matar é matéria de facto que o Supremo 

não pode sindicar); de 04-07-1996, recurso n.º 48.774, CJSTJ 1996, tomo 2, pág. 222 

(constituindo a intenção criminosa matéria de facto e constando do elenco factual provado que «o arguido 

agiu deliberada, livre e conscientemente, com intenção de causar a morte da ofendida, o que não 

conseguiu», mostra-se preenchido o elemento subjectivo do tipo de ilícito; … não tendo sido invocado 

nem se vislumbrando, qualquer dos vícios do n.º 2 do artigo 410.º há que respeitar integralmente a 

decisão do colectivo, neste campo, tendo-se por fixada a factualidade inventariada); de 2-10-1996, 

processo n.º 46679-3.ª, in SASTJ, Outubro 1996, n.º 4, pág. 69 (sendo a intenção criminosa 

matéria de facto, compete à 1.ª instância apurá-la, para que o STJ ao reexaminar a matéria de direito possa 

decidir se a matéria de facto está ou não bem integrada penalmente); de 06-11-1996, processo n.º 

724/96 - 3.ª; de 13-11-1996, processo n.º 48510-3.ª, SASTJ, Novembro 1996, n.º 5, pág. 

70; de 18-12-1997, processo n.º 930/97-3.ª, SASTJ n.º 15/16, págs. 220/1 e BMJ n.º 

472, pág. 185; de 21-01-1999, recurso n.º 1099/98-3.ª, CJSTJ 1999, tomo 1, págs. 198 a 

203, maxime, 201 [em caso da Comarca de Matosinhos, de tentativa de uxoricídio, refere que a 

intenção de matar (o dolo directo ou intencional) constitui matéria de facto da competência das instâncias, 

aqui convocando o acórdão de 18-12-1997, processo n.º 930/97-3.ª]; de 26-06-2002, processo n.º 

1868/02-3.ª; de 26-03-2003, processo n.º 511/03-3.ª; de 25-05-2006, processo n.º 

1183/06-5.ª; de 13-09-2006, processo n.º 1934/06-3.ª;de 02-11-2006, processo n.º 

3841/06-5.ª; de 10-10-2007, processo 3315/07-3.ª; de 17-10-2007, processo n.º 

3395/07-3.ª, in CJSTJ 2007, tomo 3, pág. 220; de 17-01-2008, processo n.º 607/07-5.ª; 

de 03-04-2008, processo n.º 132/08-5.ª; de 21-05-2008, processo n.º 678/08-3.ª; de 12-

06-2008, processo n.º 1782/08-3.ª; de 18-07-2008, processo n.º 102/08-5.ª; de 16-10-

2008, processo n.º 2851/08-5.ª; de 22-10-2008, processo n.º 3274/08-3.ª; de 12-03-

2009, processo n.º 3781/08-3.ª e n.º 1769/07-3.ª; de 22-04-2009, processo n.º 

303/06.0GEVFX.S1-3.ª; de 30-04-2009, processo n.º 58/05.6...SB.S1-5.ª; de 14-05-

2009, processos n.º 1182/06.3PAALM.S1-3.ª e n.º 221/08.8TCLSB.S1-3.ª; de 18-06-

2009, processo n.º 1248/07.2PAALM.S1-3.ª; de 17-12-2009, processo n.º 

187/08.4GISNT.L1.S1-5.ª, de 14-07-2010, processo n.º 408/08.3PRLSB.L2.S1-3.ª; de 

15-09-2010, processo n.º 173/05.6GBSTC.E1.S1-3.ª; de 23-09-2010, processo n.º 

427/08.0TBSTB.E1.S2-5.ª (a intenção de matar – como a disposição ou o estado de ânimo do 

agente – é um facto do foro psicológico, só a ele se chegará através de manifestações exteriores 

concludentes); de 17-02-2011, processo n.º 227/07.4JAPRT.P2.S1-3.ª (a intenção de 

matar pertence ao foro íntimo e psicológico da pessoa, só a ela se chegando através de 
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factos externos ao agente, concludentes desse nexo psicológico. Apesar disso, a aferição 

da intenção de matar não deixa de ser questão de facto); de 08-06-2011, processo n.º 

1584/09.3PBSNT.S1-3.ª (a decisão de matar outrem constitui um facto concreto, objecto de prova, e 

não uma conclusão re...tante da análise de factos); de 23-11-2011, processo n.º 

550/09.3GBPMS.C1.S1-3.ª; de 27-06-2012, processo n.º 3283/09.7TACBR.S1-3.ª; de 

11-12-2012, processo n.º 951/07.1GBMTJ.E1.S1.3.ª (a determinação da intenção do agente 

consubstancia pronúncia sobre matéria de facto, encontrando-se, por isso, subtraída aos poderes de 

cognição do Supremo Tribunal de Justiça - artigo 433.º do Código de Processo Penal) e despacho de 

10 de Abril de 2013, proferido em recurso de contra-ordenação n.º 89/12.0YFLS.S1 

desta Secção. 

 

      No acórdão deste Supremo Tribunal de 27 de Abril de 1994, proferido no processo 

n.º 46455, CJSTJ 1994, tomo 2, pág. 200, perante caso de intenção criminosa em 

homicídio, pode ler-se: “Como ensina Mezger (Tratado, tradução espanhola, tomo II, 

pág. 163), em matéria de dolo há que partir do que o autor se propôs (perseguiu, 

pretendeu), como re...tado da sua acção. Este re...tado é sempre parte integrante do dolo 

mas não necessita de ser precisamente a intenção final ou o fim último. Fala-se, neste 

caso, de dolo directo ou dolo imediato – no mesmo sentido Jescheck, Tratado, trad. esp., 

Parte Geral, pág. 410”. 

      Como se refere no acórdão de 8 de Março de 2012, proferido no processo n.º 

60/10.6JABRG.G1.S1, da 3.ª Secção “O dolo, a vontade criminosa pertence ao foro 

íntimo das pessoas e é de difícil comprovação, alcançando-se, contudo, a partir de factos 

que, objectivamente, permitam inferi-lo. Paul Ricoeur, in O discurso da Acção, pág. 

97, escreve que, na linguagem corrente chamamos intenção ao começar a fazer algo 

para que alguma coisa aconteça; a intenção consiste, pois, num acto mental 

intrinsecamente revelado pela forma como se começa: um esforçar-se por que alguma 

coisa aconteça e se revele.” 

      E no acórdão de 5 de Junho de 2012, proferido no processo n.º 

148/10.3SCLSB.L1.S1, da 3.ª Secção, pode ler-se: “Dizendo respeito o dolo, a intenção 

criminosa, ao foro íntimo das pessoas, ao domínio do seu psiquismo, aquela só se atinge 

por via indirecta, pela análise da conduta material, no concretismo da situação 

conjugada com as regras da experiência comum”. 
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     A este propósito chama-se à colação o já referido, em sede de vícios decisórios, 

acórdão deste Supremo Tribunal de 29 de Fevereiro de 1996, proferido no processo n.º 

46.740, em caso de burla, participação económica em negócio e prevaricação (Lei n.º 

34/87, de 16 de Julho de 2007), publicado in BMJ n.º 454, pág. 531, que versando o erro 

notório na apreciação da prova, afirma: 

     Mesmo no domínio da chamada prova indirecta, só poderá escogitar-se o dito erro 

notório quando de todo em todo as regras da experiência comum são antagónicas com o 

processo lógico que subjaz a determinada conclusão fáctica do tribunal.  

     Quando o processo lógico seja claro e não possa afirmar-se aquele antagonismo, não 

existe o predito vício (ver acórdão do STJ, de 14-04-1994, recurso n.º 46 315)”. 

     E mais à frente: “Quando o recorrente conclui que nenhum dos factos a que o 

colectivo se ateve para declarar provada a intenção tem o valor probante ou sintomático 

para poder suportar a conclusão, está a confundir erro notório na apreciação da prova 

com (eventual) erro de julgamento e a invadir o campo da apreciação da matéria de 

facto (e a intenção sempre foi questão inserida no domínio da matéria de facto) que o 

colectivo faz de harmonia com o artigo 127.º do Código de Processo Penal e que o 

Supremo não pode sindicar”. 

     Após referir-se que a inferência na decisão não é mais do que ilação, conclusão 

ou dedução, assimilando-se a todo o raciocínio que subjaz à prova indirecta e que não 

pode ser interdito à inteligência do juiz, transcreve-se trecho constante no acórdão do 

STJ de 14 de Abril de 1994, recurso n.º 46 315, em que o mesmo relator, citando A. 

Troussov (Introduction à la Theorie de la preuve judiciaire, pág. 29), disse: 

    “A verdade concernente ao caso judiciário, assim como a verdade sobre qualquer 

acontecimento já ocorrido, não pode ser estabelecida senão por recurso aos sinais ou 

indícios que tudo o que acontece deixa nas coisas, nos objectos ou na memória das 

pessoas que foram testemunhas delas.   

     […] Em virtude da correspondência, ou da «harmonia», da lógica objectiva, como se 

diz, inerente a todos os factos ou fenómenos reais, nós podemos prever a existência ou a 

inexistência de certos factos ou fenómenos partindo do nosso conhecimento da 

existência ou da inexistência de outros factos ou fenómenos.     

     […] Os dados fornecidos pelas percepções sensíveis, e os da experiência geral, ou 

indirecta, acumulada sob a forma de saber adquirido, permitem em seguida ao ser 



S. R. 
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 

3109 
 

pensante interpretar a realidade circundante com o auxílio dos processos lógicos da 

razão, tais como a análise, a síntese, a indução, a dedução, etc., processos que o levam a 

formular julgamentos e conclusões e a elevar-se até à noção das coisas e à compreensão 

das suas relações e conexões”.  

      

    Eduardo Correia, sobre a exigência da prova da intenção e dos elementos 

subjectivos do crime, em Les preuves en droit pénal portugais, publicada na Revista de 

Direito e Estudos Sociais, Ano XIV - 1967, pág. 24, afirmava: “La preuve de ces 

elements, comme celle de bien d`autres est tout de même facilitée, si non pas, encore, 

par l`éfect d`une preuve de prima facie, du moins par certains présompctions natureles 

rattachées, par exemple, au principe de la normalité ou de la règle générale. Ainsi, p. 

ex., prende quelque chose qui n`ést pas à nous, tirer sur autroui, suppose, normalment, 

en régle génerale, une intention criminelle”.   

     XXX Reale Júnior, in Figura típica e objecto material do crime de “lavagem de 

dinheiro”, Estudos em homenagem ao Prof. Doutor Jorge de Figueiredo Dias, Boletim 

da Faculdade de Direito, STVDIA IVRIDICA 100, Coimbra Editora, volume III, 2010, 

págs. 569/570, pronunciando-se sobre o artigo 1.º da Lei n.º 9613/98, afirma que “o 

elemento subjectivo do crime de “lavagem de dinheiro” compõe-se de conhecimento de 

que os bens sobre os quais atua derivam de crime antecedente, o facto pressuposto, e 

atuação movida pela finalidade de encobrir a sua proveniência”. E após citar Pedro 

Caeiro, A decisão - quadro, pág. 1110, prossegue: “Destarte, há uma exigência de 

conhecimento do elemento normativo consistente em se saber que o bem é proveniente 

da prática de um delitos elencados nos incisos do art. 1.º da Lei n.º 9613/98. O agente 

deve, de conseguinte, conhecer a circunstância de ter havido a prática de um crime 

antecedente e saber que o bem sobre o qual age é oriundo deste crime, sem a 

necessidade, todavia, de ter um conhecimento técnico-jurídico acerca do fato delituoso, 

mas apenas realizando uma valoração paralela na esfera do profano (…). O agente deve 

ser movido de um lado pelo conhecimento da origem delituosa do bem, conhecimento 

que implica representar que aquele bem decorre exactamente da prática de um 

determinado tipo de crime ao que se deve somar a intencionalidade de ocultar ou 

dissimular essa origem.  
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       Assim sendo, o agente deve, para se perfazer o elemento subjectivo do crime de 

“lavagem de dinheiro”, agir com a convicção de que o bem sobre o qual atua não é 

lícito, mas oriundo de uma prática delituosa e realizar a operação de ocultação ou 

dissimulação com a finalidade de dar uma aparência de legalidade ao bem de 

proveniência delituosa”. (Sublinhado nosso). 

    António Henriques Gaspar, Branqueamento de capitais, Droga e Sociedade, O 

novo enquadramento legal, Seminário no Centro de Estudos Judiciários, Março de 

1993, edição do Gabinete de Planeamento e de Coordenação do Combate à Droga, 

1994, tendo no concreto a análise por objecto aproximação ao tipo descrito no artigo 

23.º do Decreto-Lei n.º 15/93, refere, a págs. 129:  

    “A lei exige que o agente saiba que os bens ou produtos são provenientes da prática, 

sob qualquer forma de comparticipação, de crimes de tráfico de estupefacientes. 

    A primeira característica a reter é a de que a infracção, em qualquer dos seus graus ou 

modalidades, é essencialmente dolosa, exigindo sempre que o agente saiba que os 

produtos são provenientes de certo tipo de actividade criminosa. 

    E (de reter será também) que na descrição da alínea a) – a mais grave segundo a 

moldura penal – se prevê, ainda, um elemento de específica intenção a integrar o tipo – 

a finalidade de actuar para favorecimento real ou pessoal (dissimular a origem ilícita ou 

auxiliar uma pessoa a eximir-se às consequências dos seus actos)”.  

    Na pág. 130, § 6, repete o Autor a referência a previsão da intenção específica 

constante da alínea a).      

    A págs. 132, afirma: “O novo tipo, com efeito, é autónomo em relação ao tráfico no 

plano da construção, das actividades, das acções e dos comportamentos e dos agentes. 

Mas pressupõe, por outro lado, a demonstração de que o agente sabe que os bens ou 

produtos provêm do tráfico de droga. 

    A prova da existência de tráfico é necessária, bem como da ligação dos bens ou 

produtos a tal actividade; mas a referência material às actividades subjacentes limita-se 

a esta demonstração: não é necessário que seja determinado precisamente quem tenha 

sido autor das actividades de tráfico, ou quem tenha estado na origem dos fundos a 

converter, transferir, dissimular ou ocultar. (Realce nosso). 

    Explicita na página seguinte que “O crime previsto no artigo 23.º é autónomo em 

relação às actividades subjacentes; o que se exige, como elemento objectivo e 
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subjectivo da relação, é que o agente saiba que os bens ou produtos têm origem em 

actividades qualificadas como tráfico em qualquer das modalidades previstas na lei”. 

    A pág. 134, concluía o Autor, no aspecto ora em análise:  

- exige-se que o agente, ao efectuar qualquer operação no procedimento mais ou menos 

complexo de conversão, transferência ou dissimulação, tenha conhecimento da natureza 

das actividades que originaram os bens ou produtos a converter, transferir ou 

dissimular.   

    Lourenço Martins, Droga e Direito. Legislação. Jurisprudência. Direito 

comparado. Comentários, Colecção Commentarium, Aequitas, Editorial Notícias, 

Lisboa, 1994, págs. 136/7, ao comentar o artigo 23.º do DL 15/93, de 22 de Janeiro, 

dizia: “Para que se verifique o crime é necessário: a) a prévia perpetração de um crime 

de tráfico previsto nos artigos 21.º, 22.º, 24.º ou 25.º; b) o conhecimento pelo 

“branqueador” dos aspectos essenciais dessa actividade delituosa preliminar, ainda que 

de forma não detalhada; c) a participação nos actos previstos em, pelo menos, uma das 

alíneas do n.º 1. (Sublinhado nosso). 

    Na alínea a) do preceito, a operação de conversão, transferência, auxílio ou 

facilitação das mesmas deve ser praticada com o fim de ocultação ou dissimulação da 

origem dos bens ou produtos ou para auxiliar uma pessoa implicada a subtrair-se às 

consequências da sua conduta ilícita. Esta é a infracção mais grave, pois se criam mais 

obstáculos à futura descoberta dos bens ou produtos e onde se revela uma maior 

intensidade de desvalor da conduta. 

    Se apenas se oculta ou dissimula (ou se participa nessas acções) a natureza, origem, 

localização, etc. dos bens, produtos ou direitos, comete-se o crime previsto na alínea b). 

(…).  

    O disposto na alínea c) aproxima-se das modalidades de receptação previstas no n.º 1 

do artigo 329.º (e 331.º), do Código Penal”.  

    Na pág. 138, a propósito do n.º 2 do preceito em causa, refere que o facto de ter sido 

acolhida a observação/correcção de Costa Andrade, consagrando-se a regra de que a 

punição dos crimes de conversão não excederia a aplicável aos crimes precedentes não 

quer dizer que se exige a punição pela infracção principal para haver punição pelo 

branqueamento. Seria a completa frustração dos objectivos visados. Repare-se que no 

n.º 3 se alude simplesmente a «factos», sem relação com a eventual condenação. 
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    Concordando com a afirmação do primeiro parágrafo, que transcreve, Faria Costa, O 

Fenómeno da Globalização e o Direito Penal Económico, Direito Penal Económico e 

Europeu, Coimbra Editora, 2009, volume III, pág. 110, adianta que para existir 

branqueamento, não basta que a proveniência dos bens se revista de uma das várias 

formas de ilicitude que o ordenamento jurídico conhece; a proveniência dos bens ou 

produtos só será ilícita se radicar na prática, sob qualquer forma de comparticipação, de 

um crime de tráfico de estupefacientes, substâncias psicotrópicas ou precursores. 

    Rodrigo Santiago, O «Branqueamento» de capitais e outros produtos do crime, 

Revista Portuguesa de Ciência Criminal, Ano 4, Fasc. 4.º, Outubro-Dezembro de 1994, 

Aequitas, Editorial Notícias, Lisboa (págs. 497 a 560), a págs. 525, ao versar o tipo do 

artigo 410.º do Código Penal de 1982 (favorecimento pessoal ou encobrimento), afirma 

que o branqueamento ainda releva do favorecimento pessoal, pois o branqueador, 

embora, só de forma consequencial, também actua com a intenção ou com a consciência 

de evitar que quem praticou um crime seja submetido a reacção criminal. E que assim é, 

re...ta directamente de certo tipo de crime expressamente previsto na lei – o da alínea a) 

do art. 23.º do Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de Janeiro. 

    A págs. 533 aborda o chamado tipo objectivo do crime da alínea a) do n.º 1 do art. 

23.º da RCTCE, vale por dizer, as circunstâncias que preenchem a descrição decorrente 

do ilícito-típico. 

    Ao reportar-se ao conhecimento da proveniência criminosa dos bens ou produtos, 

afirma, pág. 536, que para que da comissão do tipo legal de crime em questão se possa 

falar, é mister que o respectivo agente tivesse conhecimento da natureza criminosa do 

facto prévio, adiantando que o elemento em questão não releva apenas do tipo 

objectivo, como também interessa ao tipo subjectivo. 

    Passando ao tipo subjectivo, e quanto ao conhecimento da origem criminosa dos bens 

ou produtos - ponto 5.4.1. - , afirma, a págs. 538/9, que não devia bastar a mera 

invocação pelo agente do seu desconhecimento da origem criminosa dos bens que lhe 

são entregues, bem podendo suceder que tal ignorância, de acordo com as 

circunstâncias, se fique a dever a uma leviandade da sua parte, e depois de citar a frase 

5 do § 261 do StGB, o n.º 1 do art. 305.º bis do Código Penal Suíço, o direito italiano e 

espanhol, afirma que como o direito comparado demonstra, melhor teria andado o 

legislador se se tivesse precavido quanto a uma eventual negligência ao nível do ilícito-
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típico, dizendo que o juízo de imprevidência não constitui elemento do tipo - de - ilícito.                       

Conclui que face ao corpo do artigo 23.º, ou o agente, pura e simplesmente conhecia a 

origem criminosa dos bens, ou assim não sucedia. Nesta última hipótese, 

independentemente das circunstâncias, a sua conduta não é punível, o que, por certo, 

constitui uma solução fortemente criticável.   

    Focando no ponto 5.4.2. o elemento Com o fim de ocultar ou dissimular, afirma que o 

agente só será punível se tiver actuado com dolo, por ser exigência expressa da lei que a 

sua conduta seja determinada pelo fim de ocultar ou de auxiliar, mas alertando que o 

facto de a lei referir expressamente o vocábulo «fim», não significa que só releve o 

chamado dolo directo e depois de citar o caso do furto (então previsto no artigo 296.º do 

Código Penal) conclui - págs. 539/540 - que “todos os elementos do tipo devem ser 

abrangidos pelo dolo do agente, quer se trate de dolo directo, quer de dolo necessário, 

quer de dolo eventual”, afastando a forma de comissão culposa.  

    No que respeita ao tipo legal de crime vazado na alínea b) do n.º 1 do artigo 23.º 

(ponto 5.5. - págs. 540/1), refere que a norma, diferentemente do que sucede no tocante 

ao crime da alínea a), não visa o encobrimento do autor do facto prévio, tendo uma 

racionalidade diferente, qual seja a de punir determinados re...tados, já não referidos ao 

autor do «Vortat», mas tendo em vista a própria conduta, legalmente tipificada, do 

branqueador. O que significa que, diferentemente do crime da alínea a), neste não 

releva de forma tão directa e impressiva a ideia do favorecimento pessoal, sobrelevando 

a do favorecimento real. (Em ambos os casos as condutas concretizam-se em meras 

actuações e daí que se possa dizer que os crimes das alíneas a) e b) são crimes de mera 

actividade). 

    E conclui: “De branqueamento, verdadeiramente, só no primeiro caso se pode falar, 

enquanto naquele agora em apreço se trata, tão só de um encobrimento. Neste segundo 

caso o agente limita-se a esconder o dinheiro que continua sujo”. 

    No que ao tipo subjectivo respeita, o Autor (ponto 5.6) dá por editadas as 

considerações aduzidas no ponto 5.4.1., mas já não, de todo, as precipitadas no 

subsequente 5. 4. 2., pois o «fim de ocultar a sua origem ilícita» não é elemento desse 

tipo. 
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    Quanto ao tipo da alínea c) - ponto 5.7 - a fonte da incriminação é em parte o artigo 

12.º da Directiva n.º 91/308/CEE, de 10 de Junho, e a alínea c) do artigo 6.º da 

Convenção do Conselho da Europa de 1990. 

    Concluía, o Autor, a págs. 543 “Bem vistas as coisas, e face às considerações 

precedentemente expendidas, os dizeres da alínea c) não configuram, rigorosamente, em 

si mesmos considerados, uma tipologia de actuações imediatamente qualificáveis de 

branqueadoras. 

    Se bem compreendo as coisas, o tipo em questão é sobretudo um tipo de receptação”, 

embora para tal seja necessária uma interpretação correctiva da lei. 

    José de PP Ascensão, Branqueamento de capitais: reacção criminal, Estudos de 

Direito Bancário, Coimbra Editora, 1999, debruçando-se sobre o tipo objectivo, refere, a 

págs. 345, que o tipo é complexo, tendo a lei portuguesa seguido demasiado servilmente 

o elenco de operações que constituiriam branqueamento de capitais segundo a directriz, 

podendo distinguir-se três figuras, a saber: a conversão de bens ou produtos; a ocultação 

desses bens ou produtos; a recepção desses bens ou produtos. 

    Salienta que verdadeiramente, o tipo de branqueamento de capitais é o primeiro - 

artigo 2.º, alínea a), do DL 325/95 - compreendendo o tipo básico todas as operações 

que permitam que o dinheiro ou outros produtos venham a ser reciclados como bens 

limpos, mas acrescentando-se um elemento subjectivo da ilicitude. Não basta o 

conhecimento da origem criminosa, é ainda necessário o fim específico do agente, 

reportando que a referência ao «fim de ajudar» um agente implicado a subtrair-se à 

acção da justiça aproxima-nos do favorecimento pessoal, regulado nos arts. 367 e 368 

do Código Penal, mas não podendo o tipo ser reduzido a uma modalidade daquele, 

porque é paralelamente previsto o «fim de ocultar ou dissimular a sua origem ilícita».  

    Abordando a questão do dolo eventual, a págs. 348/9, afirma que “no caso presente o 

«sabendo» do art. 2/1 do Dec.-Lei n.º 325/95 parece excluir esta via, pois conterá uma 

exigência positiva de conhecimento. Ao exigir o conhecimento efectivo exclui a 

relevância do estado de dúvida, afastando-se assim da situação normal.  

    A ser assim, a lei portuguesa reveste-se de fragilidade. 

    A exclusão da negligência ainda se compreende, pela preocupação de dar certeza ao 

funcionamento do sistema financeiro. 
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    Mas a exigência de que o agente tenha conhecimento da infracção principal esvazia o 

sistema. Não só é um elemento quase impossível de demonstrar como deixa de fora 

todos os casos em que o agente tenha tido o cuidado de nada perguntar, quando lhe 

apresentam um baú de dólares para reciclar. 

    Continuando a crítica diz: “Mais ainda: a lei exige o conhecimento do crime concreto 

de que provêm os capitais. Se alguém, abordado por bando criminoso conhecido, 

branqueia dinheiro que não sabe se é proveniente de extorsão ou de rapto, pareceria que 

não será atingido, pois falta o conhecimento positivo da infracção principal. 

    Esta indulgência legal é suspeita. Põe em causa todo o complexo sistema elaborado, 

subordinando-o a factores casuais. 

    Para além desta exigência geral de conhecimento, há no tipo concretamente em causa 

um elemento subjectivo da ilicitude, sob a forma de dolo específico. 

    Conclui que esta especificação do dolo específico não tem sentido. Se o agente não 

sou...se que era proibido converter (reciclar) dinheiro sujo, o problema seria de falta de 

consciência da ilicitude.  

    E terminava dizendo, pág. 350: “A nossa impressão é a de que o tipo subjectivo está 

delineado de maneira que abre vastos e injustificados alçapões na aplicação da lei”. 

    Jorge Fernandes Godinho, Do Crime de Branqueamento de Capitais, Introdução e 

Tipicidade, 2001, versa o tipo subjectivo de págs. 205 a 233. 

    Começa por referir na pág. 205 que os elementos subjectivos do tipo são, em todas as 

alíneas, o dolo – como «imagem reflexa» (TRIFFTERER) do tipo objectivo – e no caso 

da alínea a), adicionalmente, as finalidades dele constantes visto que este tipo não é 

congruente. 

     Elemento subjectivo comum a todas as condutas previstas nas três alíneas de ambas 

as disposições sob análise (relembra-se: artigo 23.º do DL 15/93 e artigo 2.º do DL 

325/95) é a exigência do conhecimento da proveniência do objecto da acção num dos 

ilícitos-típicos precedentes, da origem dos bens (que faz parte do elemento intelectual 

do dolo).  

     A este elemento comum, acrescem elementos subjectivos particulares das várias 

alíneas, que são, em todos os casos, o dolo do tipo e, na alínea a), adicionalmente, um 

elemento subjectivo específico, a intenção de ocultar ou dissimular a origem ilícita dos 
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bens ou, em alternativa, a intenção de auxiliar uma pessoa implicada na prática de 

qualquer das infracções de base a eximir-se às consequências jurídicas dos seus actos. 

     Assinala que em nenhum caso se exige intenção lucrativa. Esta bem pode existir 

como finalidade ou meta ulterior ou mesmo última do agente, mas tal não é relevante 

para o preenchimento do tipo. 

     Abordando “O conhecimento da proveniência ilícita dos bens” (ponto 45, págs. 

206/7), afirma: Trata-se de o agente ter o conhecimento de uma certa qualidade dos 

bens, a sua proveniência – infracções discriminadas num e noutro dos diplomas – 

exigência que é um aspecto crucial do tipo subjectivo: constitui um pressuposto básico 

da ilicitude das condutas de branqueamento de capitais, que de contrário seriam 

juridicamente inócuas. (…) O conteúdo da ilicitude do branqueamento de capitais, 

porque se trata de um «pós-delito», tem de ser entendido em estreita ligação com os 

crimes precedentes. (…) O conhecimento da origem ilícita é juridicamente o elemento 

que, veiculando a ligação à ilicitude penal do crime precedente, dá sentido à ilicitude 

das condutas de branqueamento de capitais.    

     Uma vez que se trata do conhecimento de uma qualidade do objecto da acção, dever-

se-á considerar que esta exigência é parte integrante do dolo do tipo e, mais 

exactamente, do seu elemento intelectual. 

     Quanto ao “Grau de conhecimento” (págs. 208/9), coloca a questão de saber o que 

deve exactamente saber o agente para que se possa afirmar o dolo. 

     O agente deverá saber que os bens re...tam de uma certa espécie de crime constante 

do «catálogo». Este conhecimento parece bastar-se com uma mera informação – v.g., se 

alguém comunica ao agente que os bens provêm da prática de um crime de corrupção –, 

desacompanhada de qualquer conhecimento do substracto fáctico do crime precedente. 

Não seria político-criminalmente adequado exigir um conhecimento detalhado e 

pormenorizado do crime de onde derivam os bens – caso contrário só poucas condutas 

seriam puníveis. Será dispensável o conhecimento do tempo, lugar, forma de 

cometimento, autor e vítima do crime precedente. (Sublinhado nosso).      

     O tipo exige a demonstração de que o agente sabia que os bens eram especificamente 

provenientes de uma das infracções do «catálogo» legal – o que será sem dúvida difícil, 

mas é a consequência inarredável da existência de um «catálogo» relativamente 

reduzido de infracções precedentes. 
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     O conhecimento do montante dos capitais é irrelevante: não se exige que o agente 

saiba exactamente qual a quantia em causa, nem este dado é tido em conta pela lei por 

exemplo para efeitos de agravação.  

     Quanto ao “Momento do conhecimento” (págs. 209/214), afirma que em tese geral, é 

ponto assente que este deve existir durante a execução; se só surge posteriormente, não 

há dolo. 

     No que ao branqueamento de capitais respeita, menciona expressamente o artigo 3.º, 

n.º 1, c), (1), da Convenção de Viena, que o conhecimento da proveniência deve existir 

no momento da recepção dos bens («…knowing, at the time of the receipt, that such 

property was derived from an offence…»). Esta referência não consta expressamente na 

lei portuguesa, mas a conclusão, à luz das regras gerais, não pode ser diferente. 

     Adverte o Autor, pág. 209, nota de rodapé, n.º 480, que esta referência não deve ser 

tomada à letra: o dolo não exige que o agente tenha de actualizar na sua consciência, ao 

executar a acção, o pensamento de que os bens com que lida são de origem ilícita. Basta 

que, em momento anterior ou simultâneo à acção, tenha obtido esse conhecimento e que 

o tenha presente, ainda que de forma marginal, durante a execução (aqui citando José 

António Veloso, Erro em direito penal, pág. 8). 

     O Autor de seguida (págs. 209 a 214) afasta a punibilidade por branqueamento de 

capitais na forma omissiva – cfr. pág. 221-, referindo-se à banca, reafirmando que se o 

conhecimento da origem ilícita é anterior às operações, o agente estará a cometer 

branqueamento de capitais.  

     Sobre “O problema do dolo eventual” (págs. 214/5), a posição vai no sentido de não 

admitir o dolo eventual referido ao conhecimento da proveniência dos bens, dizendo 

nesse sentido apontarem desde logo argumentos de ordem literal, devendo considerar-se 

que o texto da norma é incompatível com o dolo eventual. A expressão «sabendo», 

quando usada e tipos da parte especial, visa excluir o dolo eventual, pois é com ele 

incompatível. 

     Neste particular segue Faria Costa «Apostilha», pág. 679, que cita «A norma prevista 

no art. 23.º exige, para que se preencha o tipo legal, que o agente actue «sabendo que os 

bens ou produtos provêm» das infracções já referenciadas. É pois imprescindível um 

conhecimento positivo e inequívoco da procedência dos bens ou produtos, o que exclui, 
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segundo opinião unânime da doutrina, a possibilidade de admitir, nestes casos, a figura 

do dolo eventual”. 

     Mais à frente, pág. 225, diz que os propósitos especificados na al. a) serão 

incompatíveis com o dolo eventual; já não, porém, com o dolo necessário.  

     Versando a “Alínea a): elementos subjectivos: intenção e dolo do tipo” (págs. 222/5), 

começa por afirmar que “A alínea contém, como elementos subjectivos, o dolo e um 

elemento subjectivo específico (que consiste em duas finalidades alternativas). Trata-se 

de um tipo não congruente, em que a parte subjectiva «excede» a parte objectiva”. 

     Re...tado de tradução directa da Convenção de Viena, a alínea a) exige que o agente 

actue «com o fim de ocultar ou dissimular a sua origem ilícita [dos bens] ou de auxiliar 

uma pessoa implicada na prática de qualquer dessas infracções a eximir-se às 

consequências jurídicas dos seus actos». 

     O Autor defende estar-se perante um verdadeiro elemento subjectivo específico, isto 

é, uma exigência sem correspondência nos elementos objectivos do tipo, que consistem 

em transferir ou converter. As finalidades descritas são elementos subjectivos 

específicos que consistem num certo propósito ulterior à acção. 

    Entende que as finalidades referidas no tipo são elementos do tipo de ilícito e não do 

tipo de culpa, por referenciarem o bem jurídico. A actuação com o fim de ocultar ou 

dissimular a origem ilícita dos bens exprime que o desvalor da acção está em impedir a 

demonstração ou prova de tal origem - sabendo-se que desta prova depende a 

possibilidade de confiscar os bens de origem ilícita e, como tal, de afirmar o princípio 

político-jurídico segundo o qual o crime não deve propiciar quaisquer ganhos 

patrimoniais. 

     Ao abordar o “Dolo do tipo” (pág. 225), diz: O agente deve saber que está a 

converter ou transferir bens e querer faze-lo. É configurável o dolo eventual relativo à 

acção (assim, quando o agente, sabedor da origem ilícita de certos bens, admite a 

possibilidade de os estar a transferir ou converter e se conforma com tal possibilidade). 

     De seguida aborda a Alínea b): dolo do tipo, a págs. 225/6, ponto 47. 

     Já a págs. 224 afirmava que a alínea b) constitui o tipo fundamental de 

branqueamento de capitais que só se refere à alteração de um conjunto de características 

dos bens, uma das quais é a origem, e não já ao auxílio a outra pessoa. 
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     Para que se possa firmar o dolo de tipo, o agente deve querer, com a sua conduta, 

ocultar ou dissimular a verdadeira origem, localização, disposição, movimentação ou 

propriedade (ou outros direitos) de bens oriundos numa das infracções precedentes. A 

conduta proibida é descrita através de verbos que só indicam a finalidade da acção e não 

descrevem as condutas de forma concreta. O agente deverá querer praticar as condutas – 

quaisquer que elas sejam – que constituam o meio eleito de atingir este fim e saber que 

o está a fazer. 

     Diferentemente da alínea a), o tipo da alínea b) é congruente, não havendo quaisquer 

diferenças entre os elementos objectivos e subjectivos, que se sobrepõem. O elemento 

subjectivo desta disposição é apenas o dolo do tipo. A finalidade do agente, que na 

alínea a) está para além da conduta descrita, é na alínea b) o elemento volitivo do dolo 

do tipo. 

     No que toca ao dolo referido à acção, não levanta dificuldades de maior a 

configuração de casos de dolo directo, sendo configurável o dolo necessário. 

     Quanto ao dolo eventual, inadmissível em relação à origem dos bens, é já admissível 

o dolo eventual relativo à conduta, por reportarem questões que não se confundem. 

     Assim, actuará com dolo eventual quem, estando seguro da proveniência ilícita de 

certos bens, admite a possibilidade de os estar a ocultar ou dissimular, e se conforma 

com este re...tado. 

     Aborda de seguida a Alínea c): dolo do tipo (ponto 48, págs. 226/7). 

     O elemento subjectivo é o dolo do tipo. O agente deve saber que está a adquirir, 

receber, utilizar, deter ou conservar os bens e querer fazê-lo. São configuráveis o dolo 

directo, o dolo necessário e o dolo eventual.  

     Jorge Duarte, Branqueamento de Capitais e Favorecimento Pessoal, in Revista do 

Ministério Público, Ano 23, Abril /Junho 2002, n.º 90, págs. 175/6, trabalho em que 

toma posição sobre o acórdão do STJ de 8 de Outubro de 1997, proferido no processo 

n.º 356/97, da 3.ª Secção, supra referido, versa o regime decorrente do Decreto-Lei n.º 

325/95 e sobre a possibilidade ou não da aplicabilidade a estes casos do regime geral do 

favorecimento pessoal, tipificado no artigo 367.º do Código Penal, afirma haver que 

distinguir duas situações distintas. 
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     Em relação aos comportamentos tipificados nas alíneas b) e c) – contrariamente ao 

que sucede na a) – não se exige que o agente aja com a intenção ou com a consciência 

de evitar que outra pessoa seja punida, elemento exigido pelo referido crime. 

     Afirma de seguida já em relação à alínea a) do n.º 1 do artigo 2.º do DL 325/95, a 

questão torna-se mais delicada na medida em que neta alínea se exige que o agente do 

crime de branqueamento actue “com o fim de ocultar ou dissimular” a origem ilícita dos 

bens (aproximação à ideia de favorecimento real), “ou de ajudar uma qualquer pessoa” 

implicada na prática dos crimes-base “a eximir-se às consequências jurídicas dos seus 

actos “(nítida aproximação à ideia de favorecimento pessoal)     

    Jorge Dias Duarte, Branqueamento de capitais. O regime do D.L. 15/93, de 22 de 

Janeiro, e a normativa internacional, Publicações Universidade Católica, Porto, 2002, 

versando o tipo objectivo à luz do artigo 23.º do DL 15/93, págs. 129/130, diz que como 

acções típicas definidas na alínea a) verifica-se que as mesmas consistem na conversão 

ou transferência de bens ou produtos que são provenientes da prática de um crime de 

tráfico – de estupefacientes e/ou precursores – visando a actuação do agente a ocultação 

da origem ilícita dos bens sobre os quais ou em relação aos quais actua, ou actuando 

ainda com a intenção de auxiliar uma pessoa implicada na prática do respectivo crime-

base a eximir-se às consequências jurídicas dos seus actos, elementos que interessam 

também ao nível do tipo subjectivo, isto é, ao campo das motivações que animam a 

conduta do agente.  

    Precisando o sentido das expressões citadas, verifica-se que o conceito de conversão 

englobará todas as operações de transformação dos bens gerados directamente pelo 

crime-base ou adquiridos em re...tado da respectiva prática em bens de outra natureza 

ou tipo.  

    Por sua vez, as acções de transferência de bens compreenderão não só todas as 

operações destinadas ou aptas a mudar fisicamente (no sentido de mudança geográfica) 

esses bens, como também todas as operações através das quais é alterada a titularidade 

dos direitos sobre os bens, ou esses direitos são transmitidos (naquilo que se poderá 

designar por transferência jurídica) a outrem que não o agente do crime-base, que os 

adquiriu em re...tado da prática do crime-base. 

    Assim, enquanto nos casos de conversão se actua sobre a própria natureza dos bens 

que, no limite, serão completamente alterados nas respectivas características físicas e/ou 
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identidade, nos casos de transferência os bens permanecem os mesmos, «apenas» sendo 

«deslocados» juridicamente na respectiva titularidade, ou espacialmente na sua 

localização. (…).   

    A págs. 131, esclarece: Quanto à transferência dos bens, é de realçar que, no que 

concerne à «transmissão jurídica», a mesma poderá revestir qualquer forma de negócio 

jurídico, maxime, através da mera traditio, sendo apenas essencial que, em re...tado da 

mesma, seja alterada a titularidade dos direitos relativos aos bens objecto de tal 

operação, a qual, por sua vez, apenas carece que a pessoa que a ela procede tenha 

efectiva disponibilidade sobre tais bens. 

     Após referir-se à transferência física dos bens e citar Henriques Gaspar, diz a págs. 

132: “Teremos assim uma conduta que se aproxima do favorecimento real quando o 

agente actua sobre os bens em si mesmos, transformando-os ou transferindo-os, de 

forma a ocultar ou dissimular a sua origem ilícita, existindo uma aproximação ao tipo 

do favorecimento pessoal, quando se exige que o agente vise, com a sua actuação, 

possibilitar que o agente do crime-base permaneça impune, ou seja, não seja 

criminalmente responsabilizado pela prática do crime que gerou os bens em questão. 

     Reportando-se à alínea b) do normativo em referência, afirma – págs. 134/5 – que 

esta norma visa os casos em que não se exige que o agente actue com intenção de ajudar 

o(s) autor(es) do crime-base a eximir(em)-se à responsabilidade dos respectivos actos 

criminosos, mas sim aos casos em que o agente «apenas» actua sobre bens que sabe 

serem re...tantes da prática de um determinado tipo de ilícitos criminais, aqui 

acompanhando Rodrigo Santiago que cita.   

     Abordando o tipo subjectivo - pág. 147 – diz ser sua firme convicção que o tipo do 

crime em análise será necessariamente e apenas preenchido sob a forma dolosa, 

evitando o legislador o seu preenchimento a título de negligência, afirmando não 

existirem dúvidas de que o tipo de crime de branqueamento poderá ser preenchido 

quer a título de dolo directo, quer a título de dolo necessário. 

     Colocando a hipótese de ser preenchida a conduta criminosa quando o agente age 

com dolo eventual, após citar posições de Faria Costa “Branqueamento de capitais, 

Algumas reflexões”, Rodrigo Santiago e Henriques Gaspar, assume, a págs. 148 a 150:  

      “Tendo em atenção tudo o acima referido, afigura-se-me que, efectivamente, a 

exigência do conhecimento por parte do agente da proveniência criminosa dos bens ou 
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produtos sobre os quais, ou em relação aos quais actua, deve ser entendida como 

abarcando o dolo típico em todas as suas formas, i. é, abarcando não só os casos em 

que o agente actua com dolo directo ou necessário, mas também os casos em que a 

conduta do agente se caracteriza pelo dolo eventual”, citando em sentido idêntico, 

Isidoro Blanco Cordero, El Delito de Blanqueo de Capitales, Pamplona, Arazandi 

Editorial, 1997, fls. 393, quando afirma que «el blanqueo de capitales exige al menos 

dolo eventual, siendo suficiente, por tanto, el conocimiento eventual de que los hechos 

de los que proceden los bienes cosntituyen una infracción penal». 

     A seguir, ainda na pág. 150, afirma: “Desta forma, o elemento intelectual do dolo 

encontrar-se-á preenchido não apenas nos casos em que o agente actua com intenção de 

realizar um determinado facto que sabe preencher o tipo de crime do artigo 23.º, ou 

representa esse preenchimento como consequência necessária da sua conduta, mas 

também nos casos em que o agente actua representando como possível que em re...tado 

da sua conduta pode preencher aquele tipo de crime e persiste nesse comportamento, 

conformando-se com aquela realização”. 

     O Autor, pág. 150, subscreve integralmente as afirmações de Luís Silva Pereira, in 

O Combate ao Crime Organizado e ao Branqueamento de Capitais. A realidade 

portuguesa, comunicação apresentada no Seminário Hispano-Português «O Espaço 

Judicial Europeu», Cáceres, Outubro de 1997, o qual observa que “Essencial para a 

verificação do elemento intelectual do dolo é apenas que o agente represente no seu 

espírito a séria probabilidade de estarem verificados no caso concreto os elementos 

objectivos do tipo, ou seja, que represente correctamente todas as circunstâncias do 

facto para que «a sua consciência ética se ponha e resolva correctamente o problema da 

ilicitude do seu comportamento», constituindo a sua adesão à realização da acção típica 

a conformação com uma conduta contrária ao direito que merece ser sancionada em 

idênticos termos à daquele que actua com o conhecimento inequívoco de todas essas 

mesmas circunstâncias”, referindo ainda que “uma coisa será (…) a não indagação da 

origem dos bens ou produtos por mero descuido e outra, muito diferente, a violação 

desse dever de indagação de forma deliberada, com vista a que por tal via o agente se 

coloque a coberto de qualquer punição criminal pela prática da acção típica”.  
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     E após a citação, afirma - pág. 151: “Na verdade, a conduta do agente será sempre 

apreciada e valorada em sede do concreto circunstancialismo em que a mesma se 

desenvolveu”. (Os realces são do texto).      

      Esta posição é reassumida pelo Autor mais tarde, em Lei n.º 11/2004, de 27 de 

Março, O novo crime de branqueamento de capitais, consagrado no artigo 368.º-A do 

Código Penal, publicado na Revista do Ministério Público, Ano 25, Abr/Jun 2004, n.º 

98, págs. 134/137, mantendo então a referência às acções típicas, como as operações de 

conversão ou de transferência de bens, com o fim de ocultar a respectiva origem ilícita, 

ou com a intenção de evitar que o autor ou participante do crime-base seja 

criminalmente perseguido ou submetido a uma reacção criminal, repetindo a definição 

dos conceitos de conversão e transferência, a aproximação da conduta a favorecimento 

real e pessoal.  

      Sobre o dolo, salienta que embora – contrariamente ao que sucede na Directiva 

transposta – o legislador nacional não refira expressamente que é necessário que o 

agente tenha conhecimento da natureza ilícita dos bens sobre os quais actua, afigura-se 

clara a necessidade de exigência de tal conhecimento.  

      Declara que a este propósito mantém a opinião de que a exigência do conhecimento 

por parte do agente da proveniência criminosa dos bens ou produtos sobre os quais, ou 

em relação aos quais actua, deve ser entendida como abarcando o dolo típico em todas 

as suas formas, incluído o dolo eventual. 

      Reeditando o que afirmara a págs. 152 do anterior trabalho, afirma a págs. 137, “Em 

qualquer dos casos, essencial é que o conhecimento da proveniência dos bens seja 

actual à data da prática dos factos, ou seja, para efeitos de incriminação de 

branqueamento não relevará o conhecimento posterior da efectiva proveniência dos 

bens”.     

      Pedro Caeiro, A decisão-quadro do conselho (…), Liber Discipulorum para Jorge 

Figueiredo Dias, 2003, págs. 1110, republicado em Direito Penal Económico e Europeu, 

volume III, 2009, págs. 412/3- 8, após afirmar que o crime de branqueamento deveria 

continuar a ser um crime exclusivamente doloso, coerentemente com o paradigma que 

rege todos os crimes contra a realização da justiça, dizia:    

      “O dolo tem portanto de abranger a proveniência ilícita das vantagens, sc., o facto 

de estas provirem de um (ou vários) facto(s) constitutivo(s) dos ilícitos-típicos 
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especificados ou puníveis com pena de prisão superior a 5 anos. Em qualquer dos casos, 

é suficiente a representação de que as vantagens provêm desses factos, não tendo o dolo 

de abarcar a identidade do agente nem a qualificação legal (o nomen jurídico) dos 

mesmos. No que diz respeito aos crimes designados através da cláu...a geral de 

gravidade da pena aplicável, basta que o agente represente que as vantagens procedem 

de um facto que a lei efectivamente ameaça com pena superior ao limite indicado, sendo 

irrelevante, para efeitos de exclusão do dolo, o erro sobre as penas aplicáveis, já que só 

os factos precedentes, não as penas para eles cominadas, são elementos do tipo”. 

      Vitalino Canas, O Crime de Branqueamento: Regime de prevenção e de repressão, 

Almedina, 2004, aborda o tipo objectivo, compreendendo a condição objectiva do tipo: 

facto ilícito típico subjacente (já referido supra a propósito do facto precedente) e as condutas 

típicas, de págs. 147 a 161, e o tipo subjectivo, de págs. 161 a 165, dizendo a págs. 

162/3 “ (…) passa a ser possível o dolo eventual (art. 14.º, n.º 3 do CP) sobre a 

proveniência dos bens. Pode assim o agente ter efectivo conhecimento de que os bens 

provêm da prática de factos típicos ilícitos ou simplesmente representar isso como 

possível e mesmo assim praticar as condutas típicas, conformando-se com essa 

possibilidade. 

      E acerca do grau e objecto do conhecimento ou da representação, afirma que “o 

agente não tem de saber ou representar como possível que os bens foram provenientes 

de um concreto ilícito típico, ou de uma concreta categoria de factos ilícitos típicos. Não 

tem de conhecer ou representar como possível que esse facto ilícito típico foi praticado 

em certo momento, por certo agente, em certo sítio e de determinada forma. Basta que 

conheça ou configure a possibilidade de proveniência ilícita dos bens. Mas não de uma 

qualquer proveniência ilícita. Tem de haver conhecimento da origem dos bens num 

facto ilícito típico incluído pela lei no catálogo dos crimes subjacentes, ou a 

representação da origem dos bens num facto ilícito típico incluído pela lei no catálogo 

dos crimes subjacentes e a conformação com ela.  

      O conhecimento ou mera representação devem ser contemporâneos da conduta que 

se traduz em factos típicos do branqueamento. 

      Nos casos do dolo directo e do dolo necessário, o agente deve adquirir o 

conhecimento da proveniência dos bens até à prática das condutas de branqueamento. 
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      No caso do dolo eventual, o momento em que essa configuração se deve ter 

verificado, com base no conhecimento das circunstâncias obtido pelo agente, terá de ser 

anterior ou contemporânea à prática do acto e não posterior. Se o agente pratica a 

conduta e só depois chega ao conhecimento de informações que lhe permitiriam 

configurar a possibilidade de os bens serem provenientes de factos ilícitos típicos 

subjacentes ao branqueamento, não há dolo. 

      O agente, além disso, tem de representar e querer praticar um facto que preenche 

um tipo de crime (converter, transferir, auxiliar ou facilitar alguma operação de 

conversão ou de transferência, com uma das finalidades definidas na lei; ou ocultar ou 

dissimular a verdadeira natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou 

titularidade de vantagens) ou que é consequência necessária da sua conduta, ou que é 

consequência possível da sua conduta, conformando-se com isso (respectivamente, dolo 

directo, necessário e eventual).      

      Segundo Victor de Sá Pereira e Alexandre Lafayette, Código Penal Anotado e 

Comentado, Quid Juris, 2008, pág. 897:  

      “O n.º 1 enumera, por assim dizer em jeito de definição, as infracções geradoras de 

vantagens a partir das quais o agente procura interferir no processo de branqueamento. 

E, depois de apresentar um rol de delitos específicos, formula, a respeito, e de certo 

modo residualmente, uma certa cláu...a geral. Na verdade, são branqueáveis os bens 

obtidos através da prática daqueles, como, indiscriminadamente, os provenientes de 

«factos ilícitos típicos puníveis com pena de prisão de duração mínima superior a 6 

meses ou de duração máxima superior a 5 anos», e ainda, em geral, «os bens que com 

eles se obtenham» (em certo paralelismo com o caso previsto no artigo 233.°). 

      O n.º 2 estabelece um tipo misto alternativo, reportado a operações de conversão ou 

transferência de vantagens, punindo actividades típicas com as mesmas relacionadas. 

Por outro lado, exige, a respeito, que o agente proceda com o fim de dissimular a 

origem ilícita das referidas vantagens ou de evitar que o autor ou participante das 

infracções subjacentes seja criminalmente perseguido ou sujeito a reacção criminal. E 

este fim integra, claramente, aquilo a que, entre nós, se tem dado o nome de dolo 

específico (cfr.. v.g., notas 14. e 15. ao artigo 14º e 15. ao artigo 308.°). 

      O n.º 3 pune quem ocultar ou dissimular não propriamente as vantagens mas: a) a 

«verdadeira natureza, origem, localização, movimentação ou titularidade» das mesmas; 
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ou b) os «direitos a elas relativos». Em nítida preocupação de fazer alastrar a tutela a 

todo e qualquer auxílio ou colaboração - para lá da actividade do próprio beneficiário 

da vantagem - e a transcender os limites restritos da cumplicidade, ultrapassando-os, 

com avantajado alargamento do campo de intervenção penal. A luz do escopo de não 

sobrarem lacunas na área abrangida pela luta contra o branqueamento. (Os artigos 23º e 

24º da Convenção atrás citada reportam-se, respectivamente, ao branqueamento e à 

ocultação, consistindo esta na «ocultação ou conservação de bens, sabendo a pessoa que 

esses bens são provenientes de uma das infracções estabelecidas em conformidade com 

a presente Convenção», que tenha sido praticada «intencionalmente» e «após a prática» 

de qualquer de tais infracções, entre as quais, claro, o próprio branqueamento.) 

     E na anotação 14, afirma-se: Os crimes de branqueamento são dolosos. E há lugar 

para o dolo eventual. 

      De acordo com Paulo Pinto de Albuquerque, Comentário do Código Penal, 2.ª 

edição actualizada, 2010, UCE, pág. 958:  

      “O tipo subjectivo do crime de branqueamento previsto no n.º 3 é congruente com 

o tipo objectivo. O mesmo não se passa com o tipo subjectivo do crime previsto no n.º 

2, na medida em que este tipo inclui um elemento subjectivo adicional: a intenção de 

dissimular a origem ilícita da vantagem ou a intenção de evitar que o autor ou 

participante das infracções previstas no n.º 1 seja criminalmente perseguido ou 

submetido a uma reacção criminal.  

      Em ambos os casos, o agente não tem de conhecer o concreto facto típico ilícito que 

esteve na origem da vantagem, nem o local onde foi praticado, nem os seus autores. Por 

outro lado, é irrelevante o erro do agente no tocante ao concreto facto precedente. É 

suficiente que o agente saiba que a vantagem provém de um dos crimes pertencentes ao 

elenco do n.º 1 e que esse conhecimento seja contemporâneo da operação de 

branqueamento. Mas não basta que ele configure a possibilidade da proveniência lícita 

da vantagem (como pretende, Vitalino Canas, 2004: 163). Quem quer esconder a 

origem ilícita da vantagem é porque sabe que essa vantagem tem proveniência ilícita. 

Esta é uma verdade lapalissiana que se impõe na interpretação do tipo subjectivo do n.º 

3. Portanto, o dolo de dissimular ou esconder a origem da vantagem é incompatível com 

o dolo eventual. Como também é incompatível com o dolo eventual a intenção de evitar 

que alguém seja perseguido por um crime que cometeu. E esclarece que “quer o tipo 
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subjectivo congruente do n.º 3, quer mesmo o tipo incongruente do n.º 2 são 

incompatíveis, tal como estão formulados, com o dolo eventual, exigindo que o agente 

conheça a proveniência ilícita da vantagem”.  

     Para M. Miguez Garcia e J. M. Castela Rio, Código Penal Parte geral e especial, 

Almedina, Março de 2014, nota 15, pág. 1218: “O crime é doloso, bastando o dolo 

eventual. Ao lado do dolo, o n.º 2 contém um elemento de tendência na forma da 

intenção de dissimular a origem ilícita da vantagem; assim, igualmente, a intenção de 

evitar que o autor ou participante das infrações previstas no n.º 1 seja criminalmente 

perseguido ou submetido a uma reação criminal. O dolo de dissimular ou esconder a 

origem da vantagem é incompatível com o dolo na forma eventual. Sobre a querela da 

punibilidade do branqueamento com dolo eventual, Jorge Godinho, 2013, p. 1003”. 

      Mais à frente no mesmo ponto 15: “Não é necessário que o agente saiba o lugar ou o 

tempo do cometimento do facto prévio, nem a forma de o praticar ou o exacto tipo de 

crime. Basta que o saiba nos seus traços essenciais, se se trata de um ou vários crimes 

do catálogo e que pelo menos se está perante um crime de catálogo”. 

  

 

                                                          ********** 

 

 

 

      Questão II – Integração do crime de branqueamento de capitais  

  

  

      Como se referiu no segmento “Analisando a dupla impugnação da matéria de 

facto”, re...tava do que foi dado por provado, que os actos de branqueamento imputados 

à recorrente se cingiam a dois actos de disposição, um de património, concretizado com 

a venda de um apartamento em Islantilla, Espanha, um outro de posição contratual, 

concretizado com a revogação de contrato promessa de compra e venda de apartamento 

na Expo ..., Edifício L...M..., Lisboa, e ainda um acto de aquisição de um veículo 

automóvel Jeep, modelo Grand Cherokee em Outubro de 2006, com dinheiros 

provenientes da venda do imóvel de Espanha e das prestações provenientes da 

revogação do contrato promessa, depositados em conta hospedeira.   
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      A delimitação era feita pela recorrente na conclusão 3.ª, que se passa a transcrever, 

anotando-se que esta posição vem repetida na conclusão 73.ª: 

      “3º A actuação da arguida situa-se, no tempo, a partir de Setembro de 2005, e os 

actos de branqueamento referem-se, em síntese: 

      - à venda de um apartamento sito em Espanha,  

      - à revogação de um contrato-promessa de compra e venda de uma fracção 

autónoma,  

      - ao depósito das quantias provenientes desses negócios numa conta bancária 

titulada pela sua irmã JJ, e  

      - à compra de um veículo automóvel com parte do produto da venda da casa de 

Espanha”. 

 

      De fora do quadro de integração no tipo de crime de branqueamento de vantagens 

estavam a “Casa de ...” [referenciada nos FP 1514 e 1515 (ponto 1); 1516; 1517; 1528 e 

1529 (aqui inculcando proveniência lícita por contraposição aos precedentes); 1535; 

1536; 1543; 1687; 1688; 1689; e dos FP provenientes da contestação: 71; 76 (aqui 

afastando origem ilícita); 77; 79; 80 e 81; 82; 83; 85; 86; 87; fazendo a recorrente 

referência ao mesmo nas conclusões 4.ª, 5.ª e 9.ª] e o “Apartamento do ...” 

[referenciado nos FP 1514 e 1515 (ponto 2); 1518; 1519; 1519; 1520; 1521 – destes 

dois últimos, e sobretudo do 1520, re...ta a inocuidade da facticidade assente em termos 

de eventual atribuição de origem ilícita, que realmente não é feita - 1528 e 1529, 

fazendo a recorrente referência a este imóvel nas conclusões 4.ª, 6.ª, 9.ª, 11.ª, 25.ª, 26.ª, 

27.ª, 35.ª, 67.ª, 68.ª, 105.ª, 109.ª, 132.ª e 133.ª], este registado em nome da filha VV, e 

como se disse, só por lapso se podem entender as referências no acórdão recorrido a 

origem ilícita dos dois imóveis, entrando mesmo em contradições pontuais, pois noutros 

passos era afirmada a lícita origem, sendo que de resto tais imóveis não foram 

alienados.  

      A casa de ... foi objecto de venda simulada à I..., S.A., conforme assente ficou e 

re...ta dos FP 1536, 1543 e 1687 e foi versado no segmento referido. 

       

      As situações destes dois imóveis, no que toca à questão da origem das vantagens, 

foram objecto de análise sob o título “A exclusão da casa de ... e apartamento do ...” e 
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depois, mais especificamente, abordados os casos da “Casa de ... – Benavente/Samora 

Correia” e “Apartamento do ... – Lisboa, Expo – ...”, remetendo-se para o que então 

foi dito. 

      Quanto ao primeiro afirmou-se: “Este imóvel está fora de enquadramento em termos 

de subsunção no tipo de crime de branqueamento, como re...ta da conjugação dos FP e 

FNP, se bem que alguns tenham de ser expurgados de referências a origem ilícita que, 

face ao contexto global, só a lapso se podem atribuir”.   

      E depois de se versar a simulação da venda, concluiu-se: “De tudo re...ta que a 

transferência do imóvel de ... para a I..., S. A. é irrelevante em termos de enquadramento 

na figura criminal de branqueamento, pois que conforme FP 1543 a finalidade da 

“compra” esteve na subtracção da casa à execução dos credores e agora em 

consonância, com a nova redacção, os FP 1687 e 1688.  

      E quanto ao segundo, abordando-se a questão das “transferências do estrangeiro”, 

foi dito: “Igualmente fora do enquadramento de branqueamento está esta fracção 

autónoma, não se questionando a sua proveniência ilícita, a qual não foi convertida em 

dinheiro e não foi declarada perdida a favor do Estado, o que atestará a sua 

incolumidade. 

      No entanto, também aqui se nota a presença de alguma incongruência, que urge 

expurgar”.  

      

      As apontadas contradições verificadas na confecção da peça eram perfeitamente 

ultrapassáveis, fazendo-se vencer a lógica e a verdade material, sem necessidade de 

reenvio, tendo-se operado as alterações tendentes a expurgar tais contradições, como 

nos FP 1514 e 1515 (com eliminação dos pontos 1 e 2), 1528 e 1529 (na parte em que 

refere a proveniência ilícita dos montantes utilizados por BB na aquisição da fracção 

autónoma C do Lote 4.36.01 da Rua ...), 1682 (este visando os dois imóveis e passando 

para facto não provado), 1687, 1688 e 1689 (reportados à casa de ...). 

 

     No que tange à “Casa de Espanha” [referenciada nos FP 1514 e 1515 (ponto 3) 

1522; 1523; 1524; 1528 e 1529 (na parte em que refere a proveniência ilícita dos 

montantes utilizados por BB na aquisição da fracção autónoma situada em Isla Antilla, 

Espanha); 1558; 1563; 1564 (na parte em que refere “imóveis”); e FP provenientes da 
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contestação 126; 131 (data da venda); 143 (na parte em que refere o cheque relativo ao 

pagamento do preço da venda da casa de Espanha), fazendo a recorrente referência a tal 

casa nas conclusões 7.ª, 9.ª, 11.ª, 25.ª, 26.ª, 35.ª, 36.ª (na parte em que cita PP), 37.ª 

(aqui por citar RR), 38.ª, 67.ª, 68.ª, 92.ª, 93.ª, 105.ª, 109.ª, 133.ª, 134.ª, 136.ª, 139.ª, 

156.ª, 161.ª, 186.º e 188.ª], a situação foi abordada no segmento com o título A 

aquisição do apartamento em Islantilla – “Casa de Espanha”. 

     Em re...tado da análise efectuada foram afastadas as indicadas fontes de 

aprovisionamento da conta ..., titulada por BB, que poderiam “contaminar” a aquisição 

FP 1523 e 1524, volvendo inócuo o que deste consta como se explicou (PP não era 

investidor lesado, e a CC e RR de Carvalho efectivamente aprovisionaram a conta em 

questão, mas em datas distantes daquela em que foi celebrada a escritura, em 5 de Julho 

de 2002, e em que foi declarado que todo o preço estava pago.   

     Concluiu-se que a CC, S.A., pese embora tenha aprovisionado a conta em causa, não 

podia ser entendida como fornecedora de dinheiro para a aquisição da casa de Espanha, 

falecendo o sentido útil que a sua inscrição no FP 1524 visava espelhar. 

     Em relação a RR, referido pela recorrente na conclusão 38.ª, concluiu-se ser de 

arredar a contribuição deste para o pagamento efectuado com o cheque de 6 de Junho de 

2002. (A casa de Espanha foi paga até 5 de Julho de 2002, pois não foi arguida a 

falsidade da escritura).    

     A conta da ... referida no FP 1523 foi efectivamente aprovisionada por RR, mas, tal 

como ocorreu com a CC, não foi com tal capital que foram feitos os pagamentos 

mencionados, redundando em anódina a referência a RR no FP 1524.     

     No que toca a PP, concluiu-se não ser investidor lesado e que a referência ao mesmo 

na parte final do FP 1524 só faria sentido se fosse ofendido/lesado por crime de burla, o 

que não foi o caso, não sendo de excluir a menção, porque no contexto é simplesmente 

irrelevante, inócuo (no fundo é verdade que foi investidor, que entregou dinheiro para 

essa conta, mas esse contributo é imprestável no sentido atribuído); tal como vimos 

ocorrer com a CC e RR, re...ta inteiramente anódina a referência a este investidor no FP 

1524.   

     Concluiu-se que, sendo certo ter sido a conta da ... aprovisionada por CC, RR e PP, a 

verdade é que, tendo em conta o preciso momento temporal do pagamento efectuado e o 

concreto pagamento realizado, as contribuições destas entidades para a conta, pelas 
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razões indicadas, não serviram o fim indicado e terminava-se dizendo:  “ Assim sendo, é 

de concluir que a casa de Espanha não teve origem ilícita.” 

     Em consequência foi decidido retirar do FP 1514 e 1515, o ponto 3 “Apartamento 

em Espanha”, alterar FP 1528 e 1529 (na parte em que refere a proveniência ilícita dos 

montantes utilizados por BB na aquisição da fracção autónoma situada em Isla Antilla, 

Espanha), FP 1564 (na parte em que refere imóveis), e reflexamente alterado o FP 1689-

A.   

 

  

     Passando à aquisição do veículo automóvel Jeep, modelo Grand Cherokee 

[referenciado nos FP 1559 e 1560; 1561 e provenientes da contestação os FP 165, 166, 

172], conexionada que está com o produto da venda da casa de Espanha. 

     Foi dado por provado no FP 1559 e 1560: 

     “Com parte desse produto, no dia 10 de Outubro de 2006, AA Verde adquiriu à 

Motor Park um veículo Jeep, modelo Grand Cherokee, com a matrícula …-CF-…, mas 

que fez registar em nome do seu pai, II, no montante de € 69.013,26. 

     Desse montante € 50.013,26 foram pagos àquela sociedade através de transferência 

bancária realizada por JJ, realizada por ordem da arguida nos termos descritos supra na 

resposta ao art 1551”. 

 

     Quando o acórdão refere “parte desse produto”, de que produto falamos? 

     A recorrente, sempre, e a Exma. Procuradora-Geral Adjunta nas conclusões 8.ª e 10.ª 

referem produto da venda da casa de Espanha, sendo certo que no parecer, a fls. 11.232, 

primeiro parágrafo, seja referida a aquisição, mas reportada às duas fontes de 

alimentação da conta de JJ.  

     Mas será assim? 

     A questão não é tão linear como pode parecer à primeira vista. 

     Por isso, referimo-nos na abordagem anterior a “um acto de aquisição de um veículo 

automóvel Jeep, em Outubro de 2006, com dinheiros provenientes da venda do imóvel 

de Espanha e das prestações provenientes da revogação do contrato promessa, 

depositados em conta hospedeira” e afirmámos que era de excepcionar a parte do final 

da conclusão 3.ª, adiantando que “Ora, é justamente a referência a “produto da venda da 
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casa de Espanha”, que integra a excepção a que aludimos, pois, como melhor se verá 

mais para a parte final, não se pode afirmar com segurança e clareza que o veículo 

automóvel Jeep foi adquirido com dinheiro da venda da casa de Espanha, uma vez que 

na conta aberta em nome de JJ, irmã da recorrente, entrou não só esse dinheiro, como os 

valores correspondentes a duas prestações provenientes do acordo revogatório do 

contrato promessa”. 

     O texto é sequencial e deve ter-se em vista precisamente essa sequência e sua 

envolvência, averiguando como se encaixa a afirmação feita pelo Colectivo julgador no 

início do FP 1559 e 1560.  

     Ora, nos FP 1556 e 1557 referem-se as duas entradas na conta de JJ, uma em 10 de 

Abril de 2006 da quantia de € 75.817,20 e outra em 29 de Junho de 2006, de um outro 

cheque, no valor de € 97.479,36, ambas relativas a prestações de restituição do sinal, na 

sequência de acordo revogatório do contrato promessa, relativo ao apartamento na 

Expo-... e com origem na M.... 

     Isto é, com esta origem, entram na conta 173.296,56 Euros. 

     Depois como re...ta do FP 1558, é depositado na mesma conta, em 7 de Agosto de 

2006, o montante de € 227.348,84, proveniente da venda da casa de Espanha. 

     A aquisição do veículo Jeep, modelo Grand Cherokee tem lugar em 10 de Outubro 

de 2006 e para pagamento saem da conta € 50.013,26 através de transferência bancária 

realizada por JJ por ordem da recorrente, conforme FP 1559 e 1560. 

     À conta aberta em 13 de Dezembro de 2005, titulada por JJ, referem-se os FP 292, 

1550 e 1551 e ainda os FP 143 a 150, factos provenientes da contestação, sendo referida 

no FP 158. 

     Analisados o quadro e o mapa de Créditos/Entradas e Débitos/Saídas do FP 292 

(págs. 1632 a 1636 do acórdão recorrido e fls. 9581 verso a 9583 verso dos autos) e o 

Apenso – V Documentação bancária - Banco …, na parte relativa  à conta de JJ, onde 

são  vertidos movimentos desde a abertura em 13 de Dezembro de 2005, temos como 

entradas um depósito inicial de cheque no valor de 100,00 €, as duas prestações da M..., 

uma outra de € 12.500,00, correspondente a depósito em numerário, em 27  de Julho de 

2006, e depois os € 227.384,64, provenientes da venda da casa de Espanha. 

     Há saídas para BBB, V...I..., Lda., que pelos valores terão sido para investidores, 

uma para a recorrente, depois 40.000,00 € em dois cheques de 20.000,00 € e outras 
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saídas pequenas, de tal forma que quando o dinheiro de Espanha entra a conta tinha um 

saldo positivo de 76.057,80 €. 

     Imediatamente antes da saída dos 50.013,26 € destinados a pagamento do carro, a 

conta tinha um saldo positivo de 123.256,62 € (antes haviam saído valores para 

pagamento a Advogados e para BBB (60.000,00 €) e outros). 

     Não tendo o dinheiro cheiro nem cor, impossível será afirmar-se com segurança ou 

mesmo por aproximação, com que dinheiro foi comprado o carro, pois que quando saiu 

em 10 de Outubro de 2006, havia dinheiro com origem lícita e dinheiro com origem 

ilícita, sendo um produto misturado. 

     Nestas condições, o Colectivo ponderou face ao colocado non liquet quanto à precisa 

origem do dinheiro, convocar o princípio in dubio pro reo e assim não considerar que a 

aquisição do carro tenha sido feita em parte com dinheiro com origem ilícita. 

     A desconsideração da origem ilícita da casa de Espanha conduz assim à 

desconsideração de tal origem do dinheiro usado para a aquisição do Jeep. 

     E assim sendo, terá de ser levantada a apreensão do veículo - FP 1561.    

     

    A recorrente fez registar o Jeep em nome do Pai, como re...ta do FP 1559 e 1560, 

primeiro parágrafo e FP 172, proveniente da contestação. 

    Como decorre de fls. 1384 a 1399 do 5.º volume, já anteriormente a recorrente 

passara um outro veículo para nome do Pai. 

    Assim aconteceu com o veículo Chrysler Voyager, de 2001, de matrícula …-38-…, 

cor azul outra, com a cilindrada de 2499, adquirido pela recorrente à Leasecar, empresa 

sediada no Porto, em 1 de Agosto de 2005, que em 20 de Novembro de 2005 declarou 

vender ao Pai, conforme declaração para registo de propriedade de fls.1392/3, que por 

seu turno o vendeu em Janeiro de 2007 ao Banco …, S.A. e este vendeu-o, de seguida, 

com reserva de propriedade, a J…P…F…C….   

    Estes documentos não estão em sintonia com o que foi dado por assente no FP 166 

proveniente da contestação, onde foi dado por provado que a arguida deu para retoma a 

carrinha Chrysler, matrícula …-RJ. 

    Prevalecerá o que consta do FP, o que nenhum prejuízo traz à recorrente, pois que 

desconsiderado foi o caso de aquisição do veículo. 
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A revogação do contrato promessa do apartamento na Expo-... 

  

 

     No que respeita a este contrato promessa de compra e venda, a situação foi abordada 

no título “Pagamento do sinal no âmbito do contrato promessa de compra e venda 

do andar na Expo-... Lisboa (edifício L...M...)” [referenciada nos FP 1514 e 1515 

(ponto 4); 1525; 1526 e 1527; 1528 e 1529; 1547; 1548; 1552 e 1553 (acordo de 

revogação); 1554 (cedência do crédito); 1556; 1557; 1563; 1564 e provenientes da 

contestação os FP 126; 134 (acordo de revogação); 136 (cedência do crédito); 143 

(depósitos da 1.ª e 2.ª prestações); 151; 152; 153; 154; 155 (conta do Pai); 156 (depósito 

em conta da arguida); 157 e 158, e ainda, pelas razões invocadas na questão prévia, 

interessa a esta matéria, a facticidade constante dos FP 305, 956-B e 960, abordando a 

recorrente este tema e subsequente revogação do contrato e subsequente depósito do 

produto da revogação do mesmo, ao longo das conclusões 8.ª, 9.ª, 28.ª, 34.ª, 35.ª, 36.ª 

(na parte em que cita QQ), 39 a 41 e 49 (enquanto focam MM), 50.ª a 54.ª, 57.ª, 59.ª, 

60.ª (Natália Carvalho), 61.ª, 62.ª, 66.ª (OO), 67.ª, 68.ª, 92.ª, 93.ª, 105.ª, 109.ª, 133.ª, 

134.ª, 136.ª, 161.ª, 186.ª e 188.ª]. 

    Em re...tado da análise efectuada e como consta da “Questão prévia” ficou afastada 

a ilicitude da origem do dinheiro com que BB pagou a primeira prestação de 6 de Maio 

de 2003 e em consequência a desconsideração da referência à ... no último parágrafo do 

FP 1526 e 1527. 

    Após, fez-se referência à origem do dinheiro com que a recorrente pagou a primeira 

prestação em 6 de Maio de 2003, no valor de € 38.000,00, ficando esclarecido que tal 

dinheiro veio de dois cheques da CC, S.A., de 15 e 16 de Abril de 2006, sendo certo não 

estar em equação a origem desta verba, atento o teor do aludido FP, restringindo-se a 

conta da citada ..., que como vimos, é de excluir, e do .... 

    Estando em causa, pois, apenas as prestações pagas entre 10 de Julho de 2003 e 8 de 

Outubro de 2004, passou-se a analisar as situações relativamente a cada um dos 

apontados fornecedores de dinheiro para a conta titulada por BB no ..., enunciados no 

último parágrafo do FP 1526 e 1527. 
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    Foi desconsiderado o caso do investidor QQ, pelas mesmas razões por que o fora PP, 

ou seja, por se tratar de um investidor não lesado, que recebeu tudo o que acordara com 

BB.   

    Seguiu-se o afastamento do investidor MM, pelas razões expostas, que conduziram a 

dar por não provado o que constava do FP 803 e do § 5 do FP 1647 a 1650 e a alterar o 

FP 916, na parte em que o seu nome era referido. 

    De forma semelhante se concluiu relativamente à investidora NN, o que teve por 

consequência dar por não provado o que constava do FP 885 e do § 11 do FP 1647 a 

1650 e a retirar do FP 916 a referência que à mesma era feita. 

     Seguiu-se a análise dos casos de aprovisionamento com origem na CC, S.A. e da 

Temundo (no fundo valores que se destinavam àquela sociedade), e finalmente, o caso 

de OO, que ficou com o prejuízo de € 87.500,00, como re...ta do FP 856, sendo que a 

recorrente na conclusão 61.ª aceita ser este o prejuízo, “posto que se trata da diferença 

entre as quantias entregues e as quantias recebidas, sem contagem de juros”, afirmação 

que se inclui na tese dos mútuos nulos por falta de forma.  

 

     Do exposto re...ta que os pagamentos do sinal e reforços no âmbito do contrato 

promessa de compra e venda do apartamento sito na Expo-..., feitos por BB, em 10 de 

Julho e em 10 de Outubro de 2003 e em 9 de Janeiro, em 22 de Abril, em 26 de Julho e 

em 8 de Outubro de 2004, no total de 448.918,11 €, só foram possíveis com verbas 

provenientes de OO e da CC, S. A. (incluindo as verbas com origem na Temundo), 

neste sentido se pronunciando a Exma. Procuradora-Geral Adjunta, no ponto 5 do douto 

parecer, a fls. 11.185, por BB não dispor de liquidez, o que, em seu entendimento, 

incluía mesmo o primeiro pagamento efectuado por BB em 6 de Maio de 2003, cuja 

ilicitude, como vimos, é de desconsiderar.   

     No mesmo parecer é referido que quanto à CC a recorrente não tem razão por não ter 

discordância relativamente ao valor de 6.740.910,25 € apropriado por BB em prejuízo 

da CC, como afirma na motivação, a fls. 10.968 (fls. 10.158, após a renumeração 

efectuada) - ponto 4.2, a fls. 11.173, reafirmando o que dissera a fls. 11.155. 

     A este ponto fizemos referência no segmento “Analisando a dupla impugnação da 

matéria de facto”, mais concretamente no subsegmento destinado a “análise das 

conclusões onde se contêm alegações de vícios decisórios”, no que respeita às 
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conclusões 16.ª e 17.ª, começando-se então por reportar esta posição do M.º P.º “não 

sem que antes - fls. 11.155 - tenha deixado de afirmar (a Exma. Procuradora-Geral 

Adjunta) aceitar a recorrente que BB fez seu o valor de 6.740.910,25 €, o que 

expressamente é dito na motivação, a fls. 10.968”, tendo-se introduzido o n.º 

correspondente depois da renumeração, acrescentado então o seguinte: “10.158 do 37.º 

volume, “A arguida não tem qualquer discordância a este propósito”, certo sendo 

que esta afirmação não foi transcrita para a conclusão 16.ª, a qual contém os pontos 

imediatamente anterior e subsequente”. 

     No que concerne ao investidor OO, a Exma. Procuradora-Geral Adjunta, no ponto 

4.6, a fls. 11.184/5 do douto parecer emitido, afirma não assistir razão à recorrente.  

     Mais adiante - VI ponto 1, a fls. 11.228 do mesmo parecer - reforça a afirmação de 

que alguns pagamentos só foram possíveis com verbas provenientes de OO e da CC. 

    E mais à frente, no ponto 5, a fls. 11.236, e no ponto 5.1, a fls. 11.237, abordando a 

revogação do contrato promessa, afirma que “com essa revogação, BB e a recorrente 

adquiriram um direito de crédito pelo valor do sinal, que fora pago com verbas de 

proveniência criminosa. Portanto, só a actuação da recorrente que incide sobre esta 

vantagem é que poderá consubstanciar uma conduta branqueadora”. 

      Considera a Exma. Procuradora-Geral Adjunta, que as transferências dos montantes 

recebidos pela recorrente a título de restituição do sinal para as contas bancárias 

aludidas integram o elemento objectivo do crime de branqueamento. 

 

                                                         ********** 

 

     Concretizando. 

 

 

     Vejamos os movimentos de dinheiros entre as contas tituladas pelo então casal BB e 

AA Verde (excluída naturalmente, a conta co-titulada do …, versada no FP 277), no 

período compreendido entre Outubro de 1999 e Outubro de 2005, compreendendo ainda 

entradas na conta de AA, já divorciada, em Março, Abril, Maio e Junho de 2006, aqui 

relacionadas com transferências de verbas respeitantes aos vencimentos do ex-marido 

BB, provenientes de conta de FFF, via conta de V...I..., Lda.  
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     Entradas e saídas entre contas de BB e AA  

     Contas recebedoras de AA: 

     … (conta n.º …)  

     … (conta …) 

 

 

     São os seguintes os movimentos de Entradas/Saídas, feitos por cheque ou 

transferência, para e provenientes de contas de BB, re...tantes da facticidade dada por 

assente (Realçamos e colocamos * nos casos que serão tratados em particular de 

seguida, pelas razões então enunciadas, anotando-se que o mesmo realce é adoptado em 

relação aos particulares casos de movimentos de 2006, já pós divórcio): 

 

 

... – FP 275 – (págs.1138 a 1194, volume 33) 

BB é o único titular. 

Período do extracto: de 17 de Outubro de 1999 a 31 de Dezembro de 2006 

Movimentos: 

1-10-2001 – Saída por cheque de 10.000.000$00 * (ou € 49.879,79) - com destino a 

conta da recorrente no ... - pág. 1146.  

28-11-2001 – Saída por cheque de € 4.987,98 – com destino a conta da recorrente na ... 

– pág. 1148. 

Total de saídas em 2001 com destino a AA Verde - 54.867,77 € - pág. 1184. 

Mas, em 12-12-2001, há uma entrada nesta conta de BB, com origem em AA Verde, 

proveniente da conta desta no ... -  € 49.380,39*  - , ou seja, 9.900.000$00 - págs. 1148 

e 1183. 

Significa isto que a recorrente é recebedora de um cheque de 10.000.000$00 (ou € 

49.879,79) em 1 de Outubro de 2001 e decorridos pouco mais de dois meses, em 12 de 

Dezembro de 2001, faz entrar na conta do então marido o valor de 9.900.000$00 (ou € 
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49.380,39) – cópia do cheque a fls. 1602, do 5.º volume -, ou seja, devolve ao marido o 

recebido, menos 499,40 €, ou seja, menos 100 contos. 

     A referida quantia de € 49.380,39 devolvida pela recorrente serviu para BB pagar, 

em parte, o investidor PP, como ficou provado a págs. 1185 do acórdão recorrido e fls. 

9358 dos autos. Cfr. Quadro da pág. 1184. 

     Sobre estes dois cheques nos debruçaremos no segmento que segue a esta exposição.  

19-02-2004 – Entrada de € 15.000,00*, com origem na conta do ..., págs. 1158 e 1190. 

(Referido infra). 

5-06-2005 – Saída por transferência de € 1.300,00, com destino à conta no ... - págs. 

1180 e 1192. 

23-03-2006 – Saída por transferência de € 3.840,00, com destino à conta da …, 

correspondente a “salário” – págs. 1180 e 1193 e ainda págs. 710, 713 e 714 (aqui o 

divorciado BB, em 22 de Março de 2006, solicita precisamente ao ... que o ordenado 

transferido por lapso para a sua conta em tal Banco, verba de 3.840,00 €, seja 

transferido para a conta de AA na ...) e ainda pág. 716 do volume II do Apenso II-B ao 

processo n.º 83/06.0TELSB. 

(A verba entrou na conta ... em 20 de Março e saiu em 23).  

 

... - FP 277 – (págs. 1198 a 1293)    

Conta aberta em 24 de Janeiro de 1994, co-titulada por BB e recorrente. 

Período do extracto: de 1 de Janeiro de 1997 a 31 de Dezembro de 2005 

Movimentos: 

19-01-2004 – Saída por cheque de € 7.400,00 – com destino à conta da recorrente na .... 

19-01-2004 – Saída por cheque de € 1.000,00 – com destino à conta da recorrente no ... 

- págs. 1258 e 1291. 

Total de € 8.400,00. 

No mesmo dia saem dois cheques da mesma conta que são depositados em contas 

diferentes. 

(Estas verbas são referidas pela recorrente na sessão de 19 de Janeiro de 2001, segmento [16:22:33-

17:22;02], quando faz a exposição inicial, dizendo entre o minuto 45:27 e o minuto 53:30, não saber 

explicá-las, não se lembrar destes valores; “são baixos”, disse. Desta conta saía o dinheiro para as 

despesas de casa, fazendo todas as compras.). 
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... de Sintra - FP 279 - (págs.1308 a 1459) 

Conta aberta em Março de 2001, titulada apenas por BB. 

Período do extracto: de 8 de Março de 2001 a 16 de Abril de 2007. 

(Conta super movimentada, ocupando no acórdão recorrido descrição ao longo de 151 páginas, 

contraindo BB oito empréstimos, com a criação da “Causa Traditionis” como tentativa de solucionar o 

insolúvel, em que só por via de corrupção de empregados superiores era possível fazer o que foi feito, de 

forma tal que caiu na alçada da Troika, compreendendo o extracto movimento pós prisão de BB).  

Movimentos: 

28-11-2002 – Saída por cheque de € 5.000,00 com destino à conta da recorrente no ... – 

págs. 1312 e 1447. 

25-09-2002 – Saída por cheque de € 2.500,00 com destino à conta no ... – pág.1313. 

30-12-2002 – Saída por cheque de € 2.500,00 com destino à conta no ... – págs. 1313 e 

1421. 

30-06-2003 – Entrada de € 55.000,00* proveniente da conta da recorrente no ... – págs. 

1319 e 1450. (A esta entrada nos referiremos abaixo). 

01-04-2003 – Saída por cheque de € 2.500,00 com destino à conta no ... – págs.1330 e 

1451 e FP 958 (cheque n.º 855363), pág. 2198.  

21-05-2003 – Saída por cheque de € 3.400,00 com destino à conta no ... – págs. 1330 e 

1451 e FP 961 (cheque 980787 ... depositado nesta conta), pág. 2201. 

09-06-2003 – Saída por cheque de € 3.500,00 com destino à conta na ... – págs. 1330 e 

1451 e FP 961 (cheque ... 023392), pág. 2202.  

24-06-2003 – Saída por cheque de € 2.500,00 com destino à conta no ... – págs. 1330 e 

1451 e FP 962 (cheque ... 023396), pág. 2203. 

06-08-2003 – Saída por cheque de € 3.500,00 com destino à conta no ... – págs. 1330, 

1430, 1432 e 1451. (Total em 2003: € 15.400).  

29-11-2004 – Saída por cheque de € 5.000,00 com destino à conta no ... – págs. 1376 e 

1453, in fine.  

     Ainda com referência a esta conta, foi dado por provado que a prestação de um 

empréstimo contraído por BB na ... de Sintra, paga em 14 de Julho de 2003, no valor 

de € 3.683,34, proveio da conta da arguida no ... – págs. 1418 e 1420 (fls. 9474 verso 

e 9475 verso).  
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... - FP 280 - (págs. 1459 a 1475 do volume 34).  

Conta aberta em 2 de Março de 2004, sendo BB único titular. 

Período do extracto: de 3 de Março de 2004 a 31 de Outubro de 2006. 

Movimentos: 

03-03-2004 – Entrada por transferência de € 10.000,00*, proveniente da conta da 

recorrente no ... - págs. 1460 e 1469. (Referido infra). 

01-04-2004 – Saída por transferência de € 5.000,00 para AA, sem indicação de conta de 

destino – págs. 1460 e 1472. 

10-05-2004 – Saída por transferência de € 5.000,00 para AA, sem indicação de conta de 

destino – págs. 1461 e 1472. 

18-05-2004 – Saída por cheque de € 5.000,00, com destino à conta da recorrente na ... - 

págs. 1461 e 1472 e Apenso V (83/06), pág. 63. 

02-06-2004 – Saída por cheque de € 6.250,00, com destino à conta da ... - págs. 1461 e 

1472 e Apenso V (83/06), pág. 64. 

27-10-2004 – Saída por transferência de € 5.000,00, com destino à conta no ... – págs. 

1462 e 1471.   

03-12-2004 – Saída por cheque de € 5.000,00, com destino à conta no ... – págs. 1463 e 

1472 e Apenso V (83/06), pág. 250. 

(Total de 2004 – 31.250,00 € - pág. 1472). 

11-01-2005 – Entrada por transferência de € 2.500,00, proveniente da conta da arguida 

no ... – págs. 1463 e 1473 e Apenso V (83/06), págs. 253/4. 

28-01-2005 – Saída por transferência de € 5.000,00 com destino à conta no ... – pág. 

1463.  

24-02-2005 – Saída por transferência de € 2.500,00 para AA, sem indicação de conta de 

destino – pág. 1464. 

11-03-2005 – Saída por transferência de € 2.500,00 para AA, sem indicação de conta de 

destino – pág. 1464. 

18-03-2005 – Entrada por transferência de € 2.500,00, com origem em AA, sem 

indicação de conta de origem – pág. 1465.  

29-03-2005 – Saída por cheque de € 1.500,00, com destino à conta no ... – pág. 1465. 
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8-04-2005 – Saída por cheque de € 1.338,23, com destino à conta no ... – pág. 1465 e 

Apenso V (83/06), volume II, pág. 323.  

14-04-2005 – Saída por transferência de € 10.000,00, com destino à conta no ... – pág. 

1465 e Apenso V (83/06), pág. 260. 

08-06-2005 – Saída por cheque de € 1.600,00, com destino à conta no ... –pág. 1466 e 

Apenso V volume II pág. 326. 

08-07-2005 – Saída por cheque de € 1.600,00, com destino à conta no ... – pág. 1466 e 

Apenso V (83/06), págs. 266/7. 

14-07-2005 – Saída por transferência de € 2.000,00, com destino à conta no ... – pág. 

1467 e Apenso V (83/06), págs.268/9. 

28-07-2005 – Saída por transferência de € 2.500,00 para AA, sem indicação de conta de 

destino – pág. 1467. 

19-08-2005 – Saída por transferência de € 2.000,00, com destino à conta na ... – pág. 

1467. 

 06-09-2005 – Saída por transferência de € 1.000,00, com destino à conta no ... – pág. 

1467 e Apenso V (83/06), págs. 29 e 280. 

12-09-2005 – Saída por transferência de € 1.900,00, com destino à conta no ... – pág. 

1467 e Apenso V (83/06), págs. 29 e 273. 

20-09-2005 – Saída por transferência de € 2.500,00, com destino à conta na ... – pág. 

1468 e Apenso V (83/06), págs. 29 e 180 e 283. 

12-10-2005 – Saída por transferência de € 2.100,00, com destino à conta na ... – pág. 

1468 e Apenso V (83/06), págs. 289/290. 

18-10-2005 – Saída por transferência de € 1.000,00, com destino à conta no ... – pág. 

1468.   

(Total de 2005 - 44.038,23 € – pág. 1474)  

 

 

..., S.A. -  FP 281  – (págs. 1475 a 1577, do volume 34). 

Conta aberta em 30 de Março de 1999, titulada por BB - n.º ... (Conta igualmente 

referenciada no FP 938, pág. 2171).  

Período do extracto: de 30 de Março de 1999 a 31 de Dezembro de 2006. 

Movimentos:  
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Foram transferidas sempre por cheque para a conta titulada pela arguida na ..., Banco ..., 

n.º 41364740001, as quantias seguintes: 

1-10-1999 – 250.000$00, com destino à conta da ... – pág. 1477. 

13-01-2000 – 250.000$00, com destino à conta da ... – pág. 1478. 

08-03-2000 – 250.000$00, com destino à conta da ... – pág. 1479. 

19-05-2000 – 250.000$00, com destino à conta da ... – pág. 1480. 

21-06-2000 – 250.000$00, com destino à conta da ... – pág. 1481. 

22-11-2000 – 1.000.000$00, com destino à conta da ... – pág. 1484. 

04-12-2000 – 2.000.000$00, com destino à conta da ... – pág. 1484. 

29-01-2001 – 3.000.000$00, com destino à conta da ... – pág. 1486. 

16-02-2001 – 2.000.000$00, com destino à conta da ... – pág. 1486. 

01-03-2001 – 1.500.000$00, com destino à conta da ... – pág. 1487. 

12-04-2001 – 500.000$00, com destino à conta da ... – pág. 1488. 

03-05-2001 – 900.000$00, com destino à conta da ... – pág. 1489. 

12-06-2001 – 1.200.000$00, com destino à conta na ... – pág. 1491. 

04-02-2002 – 33.668,86 € *, com destino à conta no ... – pág. 1498. 

21-02-2002 – 33.668,86 € * , com destino à conta no ... – pág. 1499. 

31-07-2002 – 4.000,00 €, com destino à conta na ... – pág. 1507. 

12-02-2003 – 2.500,00 €, com destino à conta no ... – pág. 1518. 

18-09-2003 – 3.175,00 €, com destino à conta na ... – pág. 1526 (cfr. FP 949 - pág. 

2183). 

11-11-2003 – 2.500,00 €, com destino à conta no ... - pág. 1529 e  FP 951, pág. 2186. 

04-12-2013 – 2.500,00 €, com destino à conta no ... - pág 1531 e FP 951, pág. 2187.  

21-06-2004 – 5.000,00 €, com destino à conta no ... - págs. 1546 e 1574. 

 

Total de 2001: € 45.390,61 – pág. 1562.  

Entradas 2002 - Total € 66.140, 60* – pág. 1565. 

Saídas 2002 – Total: 71.337, 72 – pág. 1566. 

 

Em 27-02-2002 entra a crédito na referida conta de BB e proveniente da conta da 

recorrente do ..., a quantia de 66.140,60 € * (págs. 1499 e 1565). 
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Conforme FP 932 (pág. 2165) e FP 936 (este rectificado quanto ao valor referente à 

arguida e T… M… – pág. 2171), proveniente da conta “…”, em 30-04-2003 foi 

creditado em conta bancária titulada pela arguida o cheque n.º … (conta CC …, ...), no 

valor de 10.000,00 €.   

 

..., S. A. - FP 282 (págs. 1577 a 1590). 

V...F... - Agência de Negócios e Con...tadoria, Lda.  

Conta aberta em Julho de 2002, sendo BB único titular, alimentada, como melhor se 

explica noutro local, quase em exclusivo pela CC.   

Movimentos: (o último data de 30 de Novembro de 2004).  

04-08-2004 – Saída por cheque de € 4.950,00 com destino à conta no ... – págs. 1583 e 

1587. 

 

... - FP 283 – (págs. 1590 a 1596).  

V...I..., Actividades Imobiliárias, Lda. 

Trata-se de uma sociedade criada em 16 de Maio de 2003, tendo como sócios BB e o 

irmão XXX, sendo a conta aberta em Setembro de 2003.  

Período do extracto: de 1 de Setembro de 2003 a 19 de Janeiro de 2007. 

Movimentos: 

12-05-2006 – Saída por transferência de € 3.840,00 para AA, sem indicação de conta de 

destino – pág. 1591 e Apenso IV ao n.º 83/96, págs. 46 e 121.       

25-05-2006 – Saída por transferência de € 2.840,00 para AA, sem indicação de conta de 

destino - pág. 1592 e Apenso IV ao processo n.º  83/06, pág. 46. 

      O valor de 3.840,00 € é proveniente de um cheque de FFF emitido em 11 de Maio 

(após a retoma da CC) a favor de BB, correspondendo a ordenado deste, como consta 

conjugadamente de FP 283, págs. 1591 (imediatamente antes da indicação da 

transferência) e 1594 e Apenso IV ao processo 83/06, págs. 46 e 121. 

      Como vimos, quantia idêntica foi transferida da conta do ... de BB, a pedido deste 

para a conta na ... da recorrente, em 23 de Março de 2006, correspondendo tal verba a 

salário/ordenado de BB (cfr. acima a propósito da conta do ... - FP 275).  

      A outras duas verbas semelhantes, nos valores de € 3840,00, em 26-04-2006, pág. 

1906 e de € 3880,00, em 26-06-2006, pág. 1910, referentes a salários de BB, destinadas 
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à recorrente, se refere o acórdão recorrido na parte final do FP 324, conta titulada por 

FFF, a págs. 1918, do volume 34, afirmando que tais verbas não integrarão o total 

apurado relativo aos valores apropriados creditados nas contas de BB com origem na 

V...I.... 

 

      Resumindo: 

  

      Provenientes de contas de BB e da conta 26-DEA entraram em contas bancárias 

tituladas pela recorrente as quantias seguintes:  

1999 – 250.000$00 

2000 – 4.000.000$00 

2001– 9.100.000$00 

2002 – 71.337,72 € 

2003 – 32.575.00 € 

2004 – 5.000,00 € 

2005 – 41.038, 23 € 

2006 – 18.240,00 € (correspondentes a ordenados de BB) 

 

       Saíram das referidas contas de AA para contas de BB os seguintes montantes:   

2001 – 49.380,39 € (devolução após resguardo) 

2003 – 55.000,00 € (devolução após resguardo) 

2004 – 25.000,00 € (devolução após resguardo) 

2005 – 5.000,00 € 

 

                                                         ********** 

 

     Vejamos agora os 

  

Depósitos de cheques efectuados pela recorrente na conta do ....  
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     No ... (Vila Expo), conta n.º …, em 28-09-2001 a recorrente deposita cheque do ... 

(Amoreiras) com o n.º …, no valor de 10.000.000$00 * (dez milhões de escudos), 

emitido por BB, no mesmo dia - fls. 1618 do 5.º volume – talão de depósito para crédito 

a fls. 1625/8, do mesmo volume.  

     Em causa a verba saída da conta de BB no ..., FP 275, conforme fls. 1146 e 1186 do 

volume 33 e a que se fez referência acima. 

     (Nesse ano de 2001, BB declarou às Finanças – em declaração comum, apresentada 

pelo casal, em conjunto – de que a recorrente alega não ter conhecimento, por nunca se 

ter preocupado com tais preenchimentos, “por ter essa sorte”, como se exprimiria a 

propósito, a testemunha N...S..., como valor sujeito a IRS, 63.483,97 €, de trabalho 

dependente, 4.511,08 €, de rendimentos prediais e 29,37 €, de rendimentos de capitais 

(BB era detentor de carteiras de títulos adquiridas com empréstimos no …, …, FP 277), 

conforme fls. 1033 do 3.º volume).  

     Da conta recebedora sai emitido pela recorrente em 12-12-2001 cheque a favor de 

BB no valor de 9.900.000$00 ou € 49.380,39 - fls. 1602 do 5.º volume cópia do cheque  

e supra aludido FP 275, pág. 1148 do volume 33 e fls. 1602 do volume 5.º.  

    Como se disse acima, na elencagem dos dinheiros saídos do ... - FP 275 - parte deste 

dinheiro devolvido pela recorrente destinou-se a pagamento ao investidor ...no PP. 

     

     No Totta e Açores (Vila Expo), conta n.º 41364740/001, em 30-05-2003, a 

recorrente deposita três cheques, no valor global de € 55.420,00* (5.180,00 + 25.000,00 

+ 25.240,00), a saber: 

I - Da ...S, conta n.º …, titulada pelo Gabinete Médico do Trabalho Lda. (leia-se 

“investidor” MM, gerente daquela), o cheque n.º …, emitido em 29-05-2003, à ordem 

de BB, no valor de 5.180,00 €. 

II - Da ...S, mesma conta n.º …, titulada como referido, pelo Gabinete Médico do 

Trabalho Lda. (o mesmo MM), o cheque n.º …, emitido em 29-05-2003, à ordem de 

BB, no valor de 25.000,00 €.  

III - Do … (Fontes Pereira de Melo), conta n.º …, titulada por MM (o referido 

“investidor”, como pessoa singular), o cheque n.º …, emitido em 29-05-2003, à ordem 

de BB, no valor de 25.240,00 €. 
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     Tudo conforme fls. 1618 a 1624 do 5.º volume, sendo que os valores da ... e seu 

destino foram vertidos no FP 284, págs. 1598/9 do volume 34. 

     Questionado o marido no sentido da razão de ser beneficiário de tais montantes e a 

que título receberia tais maquias de um gabinete médico, alegou a recorrente ter BB dito 

então que lhe vendera o Jaguar, o Jaguar que comprara e que pretendia que ela, 

recorrente, usasse, o que recusou. “Nunca iria para o tribunal de Jaguar”, disse. 

     Voltaremos a este ponto de seguida. 

     (No ano de 2003, BB declarou, para efeitos de IRS, os rendimentos de 51.802,73 €, 

provenientes de trabalho dependente (cerca de 12% abaixo do valor declarado em 

2001), 9.749,10 € de rendimentos prediais e 661,99 € de rendimentos de capitais, no 

total de 62.213,82 € (fls. 1033 do 3.º volume). 

 

     Relativamente a estes cheques, e outros, provenientes de contas tituladas por BB, 

depositados pela recorrente em conta sua, na sessão de 8 de Fevereiro de 2011, deu a 

recorrente uma explicação, em que se repete o “entra na conta para ser utilizado mais 

tarde”, o acabar o dinheiro transferido por não ser utilizado de acordo com o previsto, 

porque afinal BB paga directamente, sem necessidade de recurso a esta espécie de 

retaguarda, a que se segue a fase do “porque não foi preciso, ora devolve-me o 

dinheiro”, o que é cumprido, funcionando a entrada do dinheiro na conta da recorrente 

com o objectivo de “resguardo” para uma compra posterior, que depois ou não acontece 

na data prevista, ou não é necessário, porque afinal BB paga directamente, terminando 

sempre os episódios com o pedido de devolução do dinheiro “acautelado” por parte de 

BB. 

     Os pedidos de devolução e as devoluções aconteceram sempre, com a excepção do 

dinheiro proveniente da CC em 15 e 16 de Abril de 2006 (10.000,00 € + 30.000,00 €), 

com que a recorrente pagou a primeira prestação de sinal do contrato promessa do andar 

da Expo-..., em 6 de Maio de 2003, no valor de € 38.000,00. 

 

     Explicando o ocorrido com o depósito do cheque de 10.000.000$00, no segmento 

[16:13:40 - 17:57:22], pelo minuto 16, diz a recorrente que em Setembro de 2001, 

projectando então a compra de casa em Espanha, BB pede-lhe para guardar na sua conta 

no Totta, perto de casa, aquela quantia, com o pretexto avançado por BB de que, tendo o 
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Totta sido comprado pelo Banco …, espanhol, seria mais fácil a transferência do 

dinheiro para Espanha. 

     Ao minuto 20 diz a recorrente: “O BB mandou-me ao … confirmar como devia ser 

feita a transferência, tendo sido informada no Banco que a transferência internacional 

não podia ser feita em melhores condições só por ser banco espanhol. Então, o BB 

mandou-me devolver o dinheiro, o que fiz”.  

     E assim passou o cheque de 9.900 contos em 12 de Dezembro de 2001, ficando com 

100 contos. 

     Como se sabe, a compra da casa de Espanha veio a realizar-se em 5 de Julho de 

2002, conforme FP 1522. 

     Não se entende como BB, Professor Universitário, Vice Reitor, que chegou a dar 

aulas em Inglaterra, estudioso do mercado financeiro, que “falava de palanque”, 

seguidor das últimas do Wall Street Journal, que lia mesmo na praia, apostador de 

Bolsa, que debitava sobre as novas tecnologias e qualificação como bolha, que ganhava 

imenso na conversão dos ganhos do dólar para o euro, tudo conforme enfatizado pela 

recorrente já divorciada, esperasse que a transferência feita de um País para outro 

pudesse ser feita em melhores condições, só por o Banco de onde ia ser feita a 

transferência internacional ser um Banco espanhol. 

     Por outro lado, sendo BB titular de dez contas, porquê a necessidade do resguardo 

em conta da recorrente? 

 

     Continuando de pé o projecto de compra de casa em Espanha, de novo em Fevereiro 

de 2002, BB pretendendo resguardo de duas verbas de 33.668,86 €* envia dois cheques 

de tal valor em 4 de Fevereiro e em 21 de Fevereiro de 2002, com destino à conta da 

recorrente no .... 

     Repete-se a história. Afinal, o dinheiro guardado não é necessário, porque agora BB 

pagou directamente, sem necessidade de recorrer a este dinheiro. Diz a recorrente pelo 

minuto 20:50: “Pagou ele por inteiro a casa de Espanha”. 

     De novo, BB pede devolução do dinheiro depositado, o que acontece com uma 

pequena diferença. Em 27 de Fevereiro de 2002, seis dias após o último cheque 

depositado, sai o cheque de 66.140,60 €* (e não € 67.337,72) – cfr. FP 281 – ....  
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     Quanto aos três cheques provenientes de contas de MM e do Gabinete Médico do 

Trabalho de que aquele é gerente, no valor de 55.420,00 € *, ter-se-á passado situação 

idêntica.  

     Depois de referir os dois cheques oriundos da CC, de 30.000,00 € e 10.000,00 €, 

com que pagou a prestação de € 38.000,00, do contrato promessa, refere a recorrente 

que BB lhe pediu para acautelar o dinheiro de MM e daquele Gabinete para pagar 

reforço do sinal, acontecendo que depois “o BB pagou directamente”, sem usar esta 

quantia, e pediu o dinheiro de volta e assim a recorrente veio a passar o cheque de € 

55.000,00*, em 30 de Junho de 2003 – cfr. acima FP 279.   

 

     Relata a recorrente a seguir outro caso de depósito de um cheque no valor de 

50.000,00 €, em 10-02-2004, que se destinava igualmente a reforço do sinal, provindo 

de um tal J…S… (investidor totalmente ressarcido, como afirma a recorrente na sessão 

de 8 de Fevereiro de 2011 [segmento 16:13:40-17:57:22], ao minuto 34:57), verba que 

mais uma vez não foi usada para o pagamento previsto, tendo de novo BB pedido para a 

devolver, o que fez com dois cheques, sendo um de 15.000,00 € em 19-02-2004 (FP 

275) e outro cheque de 10.000,00 €, datado de 03-03-2004 (FP 280), desconhecendo-se 

o destino do restante dinheiro (€ 25.000,00). A recorrente afirmou naquele dia que a 

devolução para o BB foi parcial. 

      Tendo-lhe sido perguntado pelo Desembargador Presidente se havia indagado junto 

do marido quem era J…S…, pelo minuto 35, respondeu “Certamente perguntei” e ele 

deu uma justificação, que fazia sentido, não atribuiu importância, não se lembrando do 

que BB disse.   

   

     A conta da recorrente serviu para rotação dos cheques, com excepção apenas do caso 

dos dois provenientes da CC, que não foram devolvidos a BB. 

      As entradas e devoluções aconteceram assim por quatro vezes. 

 

      Como já se referiu na abordagem à conclusão 84.ª, e muito embora à época em que 

recebeu os cheques a recorrente desconhecesse a situação, mais tarde, no início do mês 

de Outubro de 2005, como re...ta da abordagem à conclusão 75.ª, ao visualizar tais 
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nomes, quando tomava notas, e elaborou os “manuscritos muito bem feitos”, segundo 

HH, não terá deixado de relacionar as coisas, até porque em relação a MM o conhecia 

pessoalmente, tendo estado “presentes em três ocasiões sociais, em festas que o RR 

organizava por ocasião dos anos de sua mulher”, como afirmou à passagem do minuto 4 

na referida sessão de 8 de Fevereiro de 2011 [segmento 16:13:40-17:57:22], tendo 

trocado “palavras com ele e a mulher dele, que aliás, era uma pessoa simpática”, tendo 

afirmado “tenho conhecimento desses cheques, e repetindo em relação a MM “sei quem 

é”, ao minuto 5:13 e de novo “ sei quem é”, ao minuto 5:18.    

     O Desembargador Presidente perguntou à ora recorrente se quando elaborou os 

papéis com notas em folhas do Tribunal de Vila Franca de Xira não lhe veio à memória 

o depósito dos cheques de MM, se não se lembrou que tivera cheques dele na sua conta.   

     Anota-se que diversamente do habitual em que a resposta era sempre pronta e rápida   

 [sendo muito rápida mesmo, como se pode ver no intróito da análise do depoimento de HH, 

antes da conclusão 145.ª, pois quando interpelada a propósito da sobreposição de papéis de BB 

na transacção feita na acção ordinária contra a CC, quando o Desembargador Presidente afirma 

que “BB está dos dois lados da transacção”, diz imediatamente a recorrente “juridicamente não 

está” (sessão da tarde de 29 de Maio de 2012, segmento 1:05:21, na passagem do minuto 

1:01:16 para 1:01:20)], aqui demorou algum tempo a responder (é mesmo notória a 

ausência da habitual rapidez), pois a pergunta acaba ao minuto 38:35 e tendo o 

Presidente insistido pelo minuto 38:46, a resposta só veio ao minuto 39:24, dizendo não 

ter feito qualquer associação a isto.  

     (A outra situação de falta de rapidez esteve presente na sessão do dia 26 de Janeiro 

de 2011, no segundo segmento da manhã [11:45:28 – 12:16:57], quando na passagem 

do minuto 23:07 afirma: “Isto foi o que o BB me foi transmitindo ao longo do… do… 

do mês de Outubro e eu percebo nesta altura a gravidade da situação”, o que foi focado 

na abordagem à conclusão 75.ª).  

 

     Segundo a arguida, quando recebeu os cheques, BB disse-lhe que tinha vendido o 

Jaguar a MM, no que acreditou. Por isso o Presidente perguntou se quando elaborou os 

papéis não pensou que afinal o dinheiro não tinha provindo da venda do carro.   
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      Aquisições feitas pelo casal  

 

 

      Casa de ... – A aquisição foi, pelo menos em parte (a recorrente refere o contributo 

de dez mil contos por parte de BBB, mãe de BB), com o empréstimo à habitação 

anterior a 1997 contraído no Banco ... (conta co-titulada por BB e arguida – FP 277), 

cujo capital em dívida no início de 1997 totalizava 28.919.972$22, com última 

prestação a ser liquidada em Março de 2005, tudo conforme FP 277, págs. 1198 a 1293, 

maxime, neste particular pág. 1276. 

      Conforme FP 1516 e 1517, FP 76 C, 77 C, 79 C, o terreno foi adquirido em 1994, a 

construção teve lugar até 1996, altura em que começou a ser habitada, com a recorrente 

colocada em Vila Franca de Xira, à distância da Recta do Cabo, e sofreu posterior 

alargamento no segundo semestre de 1998 (FP 87C). Estava então para chegar VV. 

     Este tema é retomado na resposta à conclusão 142.ª.  

  

     Apartamento do Passeio ... – Aquisição em 12 de Outubro de 2000 – sem recurso a 

crédito bancário – Dispêndio de 38.500.000$00 (ou € 192.037,19) - FP 1518, pág. 2400. 

      

     Casa Espanha – Aquisição em 5 de Julho 2002 – sem recurso a crédito bancário – 

Dispêndio de € 108.783,19 - FP 1522 e 1523, págs. 2401/2. 

 

     Contrato promessa com R... – M... – Andar Expo-... – Prestações de sinal de 6 de 

Maio de 2003 a 8 de Outubro de 2004 -  BB e a recorrente pagam € 658.413, 12 (€ 

530.629,60 + € 38.000,00 + € 89.783,62), FP 1526 e 1527, pág. 2402, mas sem contar 

com 89.783,62 €, provenientes da mãe de BB, pagaram € 568.629,50.  

     No mesmo dia 6 de Maio de 2003, o casal paga o montante global de € 119.711,49 

(38.000,00 + 81.711,49).  

     Entre 12 de Outubro de 2000 e 6 de Maio de 2003, em dois anos e sete meses, o 

casal despendeu € 420.531,87 (€ 192.037,19 + € 108.783,19 + € 119.711,49) 
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     E de 10 de Julho de 2003 a 8 Outubro 2004, com reforços de sinal, despendeu o total 

de € 448.918,11 (59.855,75 x 3 + 89.783,62 x 3), sem contar com a última prestação 

paga com cheque da conta de BBB - € 89.783,62. 

     No total, entre 10 de Outubro de 2000 e 8 de Outubro de 2004, o casal despendeu, 

sem recurso a crédito bancário, € 869.449,88 (€ 192.037,19 + € 108.783,19 + € 

568.629,50), sem contar com a verba adiantada pela mãe.  

     Sendo este o dispêndio total nestas aquisições, há que não olvidar que entretanto 

estava a ser pago o empréstimo da habitação no BCP, que só terminou em Março de 

2005, para além das despesas correntes, para não falar das outras, já referidas, como os 

jantares, no Hotel da Lapa, com o vinho Montrachet, a custar por garrafa a módica 

quantia de € 525,00, e todo um estilo de vida que não escapou à observação do Ministro 

NNN.  

     Ganhando o que ganhavam, e BB como Professor Universitário terá recebido sempre 

menos do que a recorrente, a julgar pelas declarações de IRS e os montantes de salários 

referidos, transferidos por FFF em 2006, após a retoma da CC, tendo uma casa e um 

apartamento, propuseram-se comprar um outro apartamento, cujo valor final de 

construção ultrapassava um milhão de euros. 

 

 

   O acordo de revogação do contrato promessa 

 

 

    Destinando-se o dinheiro das prestações re...tantes da revogação do contrato 

promessa a pagar aos credores do ex-marido, como referia a recorrente nos artigos 136 e 

137 da contestação apresentada em 10 de Janeiro de 2011, em que em primeira linha 

deveriam ser considerados os investidores, porque prejudicados pelas burlas cometidas 

por BB, nem tudo foi claro e transparente. 

      Um primeiro reparo consiste em evidenciar o completo esquecimento a que é votada 

a CC, S.A., de longe a mais prejudicada em função do abuso de confiança cometido por 

BB, sabido que a maior parte do dinheiro com que foram pagos os reforços do sinal veio 

precisamente das contas da CC. 
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      Como já se referiu na abordagem às conclusões 16.ª e 17.ª e de novo neste 

segmento, a recorrente aceita (o que é referenciado pela Exma. Procuradora-Geral 

Adjunta no douto parecer, a fls. 11.155 e 11.173), que BB fez seu o valor global de 

6.740.910,25 €, montante apropriado por BB em prejuízo da CC, o que expressamente é 

dito pela recorrente a fls. 18 da motivação, fazendo 10.158 do 37.º volume, nestes 

termos: “A arguida não tem qualquer discordância a este propósito”. 

      Tal verba inclui os valores dos cheques da T… que deveriam ser canalizados para a 

CC, como melhor se explica acima, bem como dinheiros da CC que BB desviou para 

contas abertas em Agosto de 2004 na ... de Sintra, sem o conhecimento e autorização 

dos indicados titulares, completamente à revelia do irmão XXX (FP 291 – págs. 

1628/1632 do acórdão recorrido), de Mafalda Arouca, actual esposa (FP 327 – págs. 

1931/4 e FP 331 – págs. 1953/4) e da mãe desta, EE (FP 332 – pág. 1954/6).  

       Por outro lado, como se viu, a primeira prestação de 38.000,00 € paga pela 

recorrente em 6 de Maio de 2003, proveio exactamente de dois cheques da CC emitidos 

em 15 e 16 de Abril de 2006, por GGGG e BB, nos valores de 30.000,00 € e 10.000,00 

€.  

       Sabido que BB à data não dispunha de liquidez, esta prestação foi paga com 

dinheiro desviado por BB.  

        Afirmámos que nem tudo foi claro e transparente, começando desde logo pela 

alteração do projecto inicial, pois a conta aberta em nome da irmã, JJ, em 13 de 

Dezembro de 2005 (FP 292, FP 1550 e FP 1551), era destinada a receber as quantias 

que viessem a re...tar da venda da casa de Espanha e com a consumação da revogação 

do contrato promessa, as verbas das prestações, sendo que o dinheiro da casa de 

Espanha foi vertido nesta conta (FP 1558 e FP 143 C), mas das prestações 

correspondentes à devolução do sinal, apenas duas foram depositadas na conta da irmã: 

a de 10 de Abril, no valor de 75.817,28 € e a de 3 de Julho de 2006, no valor de 

97.479,36 €, no montante global de 173.296,56 € (FP 1556; FP 1557 e FP 143 C) e mais 

tarde, em 23 de Janeiro de 2007, de conta da arguida foram canalizados € 26.800,00 (FP 

143 C), ou seja, o total de € 200.096,56, quando de acordo com o projecto inicial 

deveriam ter entrado mais 266.638,08 €, para além de ter sido ignorada por completo a 

declarada cessão de créditos.  
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        O acordo da revogação é de 7 de Abril de 2006, conforme FP 1552 e 1553 e FP 134 

C, encontrando-se cópia a fls. 207 a 210, repetida a fls. 246 a 249, do Apenso 69, sendo 

a primeira prestação paga logo no acto e o valor restante em sete prestações trimestrais e 

sucessivas, sendo a próxima em 30 de Junho de 2006 e as restantes no último dia do 

mês do trimestre a que respeitasse. 

      Pela cláu...a 3.ª a M... autorizava BB e a recorrente a cederem o seu crédito a JJ, “a 

favor de quem será efectuado o pagamento referido na alínea a) da cláu...a primeira, 

através de cheque nominativo a seu favor”.    

     Muito embora tenha sido declarado na cláu...a primeira, alínea a), ter sido na data do 

acordo - 7 de Abril de 2006 - pago o valor de 75.817,28 € e tendo sido dada a respectiva 

quitação por BB e a ora recorrente, a verdade é que a primeira prestação foi paga por 

cheque de 10 de Abril de 2006, conforme data do mesmo e está de harmonia com 

“Quadro de escalonamento de pagamentos”, a fls. 205.    

     O cheque no valor de € 75.817,28, de que se encontra cópia a fls. 211 e 250, está 

datado de 10 de Abril de 2006 e à ordem de JJ. 

       Em execução da cláu...a terceira do acordo, que previa a cessão de créditos a JJ, 

AA, BB e a referida JJ, em 24 de Abril de 2006, endereçam uma carta à sociedade 

imobiliária M..., informando os primeiros que, conforme previsto no acordo de 

revogação do contrato promessa, cediam o seu crédito sobre a empresa a JJ de 

Magalhães, que passava a ser, assim, a credora da empresa, agradecendo que os futuros 

pagamentos fossem efectuados para a conta bancária da cessionária do Banco Totta, 

cujo número é identificado, bem como o NIB. 

     Não obstante esta declaração, o segundo cheque datado de 29 de Junho de 2006 é 

emitido à ordem de AA, conforme fls. 213, encontrando-se a fls. 212, cópia de carta 

dirigida à ora recorrente a dar conta do envio do cheque para pagamento da 2.ª 

prestação, constando o aviso de recepção a fls. 214. 

     Tal cheque veio a ser depositado, como se viu, na conta de JJ.  

     Olvidada de novo a declarada cessão de créditos, por carta de 10 de Outubro de 

2006, dirigida pela M... a AA, é comunicada a remessa do cheque n.º … para 

pagamento da 3.ª prestação. 

     O cheque, cuja cópia consta de fls. 216 do Apenso 69, emitido à ordem de AA, foi 

recebido em mão, em 10 de Outubro de 2006, por BB, que assinou a declaração e apôs 
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“Recebido” e o n.º de BI (7312197) e a data de “10/10/2006”, o que acontece já após o 

“divórcio de Agosto”, que depois BB deixa em casa da ora recorrente, do que dá nota 

em mail enviado a HH no dia 13 de Outubro, que foi sexta feira, dizendo “Ainda na 

passada terça feira fui buscar o cheque de € 97.000 à M... deixei-o em casa dela (que 

note-se foi integralmente paga por mim e só por mim, desculpe o desabafo). 

    Terça feira foi dia 10, justamente a data em que recebeu o cheque, o que tudo re...ta 

da conjugação de fls. 216 do Apenso 69 com fls. 78 do Apenso 62.  

    Ignorando a cessão de créditos feita a favor da irmã, este valor veio a ser depositado 

pela recorrente em conta do Pai, conforme FP 153 C.       

    Algo de semelhante se passou com o valor da 4.ª prestação, com o cheque datado de 

29 de Dezembro emitido à ordem de AA, antecedido de carta da M... dirigida de novo à 

ora recorrente. 

     Mais uma vez o cheque é recebido pessoalmente por BB que coloca “Recebi” e 

assina na carta de remessa, apondo a data de 3 Janeiro de 2007, tudo conforme fls. 217 

do Apenso 69. 

    Uma vez mais, ignorando a cessão feita à irmã, a recorrente deposita o cheque em 

conta própria, conforme FP 156 C, invocando razões que não foram dadas por provadas, 

anotando-se que nesse artigo da contestação a recorrente refere-se a conta da irmã 

quando antes dissera que “por razões de maior eficiência” pedira ao pai para usar conta 

sua.     

     No Apenso 69, a fls. 218, encontra-se cópia de uma carta da M..., de 30 de Março de 

2007, dirigida ao ..., solicitando transferência de € 97.479,36 da respectiva conta para 

conta da arguida sediada no BPI, com o NIB …, que pelo que consta do artigo 152 da 

contestação é do Pai da recorrente. 

     O valor da 5.ª prestação veio a ser depositado em conta do Pai, conforme FP 153 C. 

(cfr. abordagem às conclusões 92.ª, 103.ª, 118.ª, 137.ª 138.ª – esta sobre a prestação de 5 

de Janeiro de 2007 – e 139.ª sobre estes pagamentos efectuados pela M...). 

   

     Como curiosidade registe-se que o único cheque emitido em nome da cessionária JJ 

teve lugar antes da declaração de cessão. Depois, a cessionária foi ignorada e 

postergada.  
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     Do exposto re...ta que BB levantou dois cheques, cada um no valor de € 97.479,36, a 

saber, os respeitantes a prestações vencidas em 30 de Setembro e em 30 de Dezembro 

de 2006, levantados em 10 de Outubro de 2006 e em 3 de Janeiro de 2007, conforme 

fls. 205, 216 e 217 do Apenso 69. 

     Ora, sabendo-se que JJ era cessionária destes créditos e sendo os cheques emitidos 

em nome de AA, como explicar que seja BB, o ex-marido da recorrente, a levantá-los, 

bem como a razão do procedimento nestes dois casos. 

     A resposta à primeira questão é dada por V...J...T...de C...M..., à data Director 

coordenador da área imobiliária da Madrid Lisboa, gestora da empresa M..., proprietária 

do imóvel L...M..., sito no ..., que referiu tratar-se de acordo feito com os promitentes 

compradores, que invocaram incumprimento da empresa e questões de índole pessoal, 

relativamente a um apartamento, que ficava perto da Marina, na primeira linha do rio.  

      A testemunha prestou depoimento em 19 de Dezembro de 2011, conforme acta de 

fls. 5661, volume 20, na sessão da manhã, segmento [15:03]. 

    Referindo-se ao pagamento das prestações, refere que o primeiro foi feito por cheque 

em nome de JJ, outros por transferência bancária, e à passagem do minuto 5:22, declara 

que dois cheques, “por ordem da Dra. AA”, foram entregues directamente ao Dr. BB. 

     Desconhecidas são as razões que conduziram a tal procedimento, mas que de 

qualquer forma só podia traduzir confiança em BB.    

  

     Re...ta do exposto que as prestações da M... tiveram destinos diferentes e modos de 

procedimento também diversos: duas para a conta de JJ (aqui com a nuance de um dos 

cheques – o de 29 de Junho de 2006 – ser emitido a favor da arguida e o outro – o 

primeiro, datado de 10 de Abril de 2006 – a favor da titular da conta, conforme FP 1556 

e fls. 211 e 213 do Apenso 69); duas para a conta do Pai e uma para conta da recorrente 

(esta com uma justificação constante do artigo 156 da contestação, que não obteve 

acolhimento no seio do Colectivo, como se vê pela resposta negativa parcial ao artigo 

156 C, pág. 2496, “Não provado que o depósito de 97.749,36 euros, a 5 de Janeiro de 

2007, relativo à prestação da M..., tivesse sido efectuado na conta da arguida no ..., 

porque a irmã e o pai da arguida não se encontravam em Lisboa”. (Sublinhado nosso). 
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     Efectivamente no artigo 156 da contestação a recorrente justificou o depósito em 

conta sua, dizendo no final (e não na da sua irmã ou do seu pai porque estes não 

estavam em Lisboa na altura). 

     O facto de o titular de uma conta não se encontrar em certo momento numa cidade 

não impede que alguém deposite um cheque nessa conta ou faça uma transferência, 

sendo que estando o dinheiro depositado em conta sua, correu risco de arresto, 

contrariando os receios que alegou e que terão justificado o uso de contas hospedeiras e 

antes justificou a transferência de bens para a I..., a fim de “evitar arrestos”, como 

afirmou na sessão de 26 de Janeiro de 2011, ao minuto 29, no segmento [14:22:12 – 

15:39:41]. 

      No artigo 151 da contestação a recorrente invoca “razões de maior eficiência” para 

justificar o pedido de uso de conta do Pai, sem explicar no que consista isso.   

     A recorrente não adiantou que “razões de maior eficiência” estariam na base de 

utilização de uma nova conta hospedeira, sendo certo que já dispunha desde 13 de 

Dezembro de 2005 de conta titulada pela irmã. 

      Tendo a recorrente a conta da irmã, não se descortinam as alegadas “razões de maior 

eficiência” para receber prestações, sendo que uma delas, a de 5 de Janeiro de 2007, lá 

não foi parar de forma directa, sendo que esta também foi levantada por BB.  

    Ademais, mesmo que “razões de maior eficiência” se fizessem sentir, fosse isso o que 

fosse, a verdade é que fica por explicar a constante ultrapassagem da declaração de 

cessão desses créditos a JJ, conforme a declaração de 24 de Abril de 2006, constante de 

fls. 206 do Apenso 69, e ao que parece não levada a sério pela M..., que sempre dirigiu 

as cartas referentes às prestações à ora recorrente. 

      A este propósito, pode ver-se ainda o que consta da abordagem às conclusões 138.ª e 

139.ª.  

      Através da conta do Pai foram feitos pela recorrente pagamentos a credores, como a 

... de Sintra e ..., e de honorários de advogados, nada tendo sido pago por essa via a 

investidores.  

  

     A primeira das prestações encaminhadas pela recorrente para a conta do Pai teve um 

caminho não linear, tendo o cheque, como se viu, sido levantado por BB, em 10 de 
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Outubro de 2006, que o deixou em casa da arguida, e que esta depois fez chegar à conta 

do Pai – cfr. abordagem à conclusão 103.ª.  

   

        A propósito dos emails de 13 de Outubro de 2006 e 17 de Janeiro de 2007 

dirigidos por BB a HH, cujo valor probatório repudia, refere a recorrente que a esse 

tempo BB estava separado da recorrente, encontrando-se as relações entre ambos 

completamente deterioradas, revelando os emails a raiva que BB tinha por si e o intuito 

de a denegrir,  

      Como se viu, a verdade é que BB levantou cheques em 10 de Outubro de 2006 , 

correspondente à terceira prestação paga pela M... e em 3 de Janeiro de 2007, com 

autorização da recorrente.  

    Haverá nítida contradição entre o afirmar-se que na data dos emails de 13 de Outubro 

de 2006 e de 17 de Janeiro de 2007, as relações entre ambos estavam completamente 

deterioradas, revelando BB raiva e intuito de denegrir a recorrente, e depois AA dar 

ordem à M... para que os dois cheques fossem entregues a BB, como efectivamente o 

foram.         

 

   Como se referiu na abordagem à conclusão 103.ª, onde se foca a questão da cessão de 

créditos, conforme se alcança de fls. 1749 do 6.º volume destes autos, a recorrente em 

email de 12 de Novembro de 2006, dirigido a HH, em que o paraberniza pelas 

contestações à acção de simulação, permite-se sugerir algumas alterações nas 

contestações, entre as quais a eliminação na contestação de BB da referência a acordos 

com outros credores (…), pois daí decorre ser ainda mais grave a situação do BB. 

    Face à completa deterioração das relações entre ambos, estando BB com raiva e 

intentando denegrir a recorrente, como interpretar a preocupação manifestada pela 

recorrente com a situação de BB ao recomendar a alteração na contestação da acção de 

simulação de modo a tornar menos gravosa a posição do ex-marido? 

    Prossegue a recorrente: “Quanto à minha contestação: (…) eliminação da referência 

feita no artigo 23º ao facto de ter vivido sempre do meu ordenado de juiz. Não é 

verdade, toda a gente calcula que não é verdade, designadamente a juiz titular do 

processo, e penso que não se justifica na perspectiva de uma defesa contra uma alegação 

de proveito comum que não chegou a ser feita nesta acção”.  
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     De seguida, opina ainda sobre contestação da I..., referindo a possibilidade de 

manifestação da “intenção de propor uma acção de indemnização fundada em 

responsabilidade civil por abuso do direito de acção, coisa que raramente se vê mas que 

existe, como sabe, e pode justificar-se”.  

     Por outro lado, sendo o clima de deterioração, de raiva e intuito de denegrir, como 

enquadrar o email de 10 de Dezembro de 2006, quando a recorrente afirma que “o tom é 

cordato e até suplicante e a apelar à compaixão”? 

     Por outro lado ainda, tratando-se de um desequilibrado, como a recorrente classifica 

BB, como entender que tenha dado ordem à M... para lhe entregar dois cheques no 

valor, cada um, de € 97.429,36? 

     Na verdade, se os emails são de 13 de Outubro de 2006 e de 17 de Janeiro de 

2007, encontrando-se a arguida separada de BB, encontrando-se as relações entre ambos 

completamente deterioradas, revelando os emails a raiva que BB tinha por si e o intuito 

de a denegrir, como entender que AA dê ordem à M... para que os dois cheques sejam 

entregues a quem dela tem raiva e só a quer denegrir?         

    Relembra-se que os cheques foram levantados em 10 de Outubro de 2006 e em 3 de 

Janeiro de 2007. 

 

                                                             ********** 

 

 

        Afastada, em re...tado das modificações operadas no âmbito da apreciação da 

impugnação da matéria de facto, a ilicitude da origem das verbas com que foi adquirida 

a “Casa de Espanha”, bem como do “dinheiro misturado” re...tante do “dinheiro da 

venda casa de Espanha”, com que foi adquirido o veículo automóvel Jeep, modelo 

Grand Cherokee, com tecto de abrir, cor escolhida e equipado com GPS e Bluetooth, 

resta a revogação do contrato promessa de compra e venda do apartamento, sito na 

Expo-..., na primeira linha do Tejo, no Edifício L...M..., segundo depoimento do já 

referenciado V...M..., representante da empresa promitente vendedora M..., cujo custo 

de construção, a final, ultrapassaria um milhão de euros, valor que sofreu um ligeiro 

ajuste para menos, mas sempre acima daquele patamar, em função da substituição do 

tipo de madeira que seria usado nos soalhos.  
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     Segundo Abel Delgado, Do Contrato-promessa, 3.ª edição, Livraria Petrony, 1985, 

pág. 14/5, o contrato promessa é um contrato que cria a obrigação de contratar ou, mais 

concretamente, a obrigação de emitir a declaração de vontade correspondente ao 

contrato prometido, estando-se perante uma obrigação de facto positivo, um «facere»; 

duas pessoas obrigam-se a fazer, mais tarde, um certo contrato, diferindo não já o 

cumprimento deste, mas a sua própria celebração. 

     Para Galvão Telles, Direito das Obrigações, 3.ª edição, Coimbra Editora, Lda., pág. 

76, o contrato promessa é um acordo preliminar que tem por objecto uma convenção 

futura, o contrato prometido, revestindo a natureza de contrato obrigacional, ainda que 

diversa seja a índole do contrato definitivo. Gera uma obrigação de prestação de facto, 

que tem apenas de particular consistir na emissão de uma declaração negocial. 

      

     Com a revogação, que ao contrário da resolução e da rescisão, supõe acordo entre as 

partes, o contrato promessa de contratar extinguiu-se, sendo por força do acordado, 

devolvido o sinal entretanto pago e algo mais. 

     Daqui emergiram devoluções, que constituem vantagens que tiveram a sua origem 

em factos ilícitos típicos e que propiciaram os pagamentos feitos por BB (como vimos, 

a prestação paga em 6 de Maio de 2003, no montante de € 81.711,49, não teve origem 

ilícita). 

   E foram ilícitas, porque provieram de dinheiros retirados da CC (e provenientes da 

Temundo àquela destinados), configurando abuso de confiança e de BB Jaime Freitas 

Carneiro, vítima de burla, situação que preocupou BB a julgar por mails de 15 e 17 de 

Fevereiro, cujas cópias se encontram no Apenso 31-F. 

     Quanto à configuração destes delitos base, remete-se para o que consta do acórdão 

recorrido, maxime, págs. 2758 a 2764 e págs. 2764 a 2769. 

 

     As transferências das quantias recebidas pela recorrente em contas hospedeiras, a 

título de restituição do sinal (658.413,22 €) e a título de compensação (99.759,60 €) por 

incumprimento da promitente vendedora M..., para conta bancária da irmã, que estava 

sob a sua alçada e regência, para a conta do Pai, cuja aquiescência garantira, e para 
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conta própria, como aconteceu com a prestação de 5 de Janeiro de 2007, integram o 

elemento objectivo do crime de branqueamento. 

     E conforme re...ta da conjugação de todo um conjunto de dados conclui-se pela 

presença do elemento subjectivo. 

      

     Desde Agosto de 2005 sabia a recorrente que o então marido tinha problemas na 

UNI com a chegada dos ...nos. 

     Quando o “fechou” em ..., já depois do almoço no Ritz com o então Ministro de 

Educação e Cultura de ..., NNN, em que ficou a par da situação do marido na UNI, 

agradecendo ao Ministro a continuidade do marido na Universidade  ( a partir de então 

sem funções executivas), ao proceder à análise dos papéis que o marido lhe forneceu, 

tomou conhecimento de que BB falsificara a sua assinatura (o que na normalidade dos 

casos, certamente não deixaria de fazer “saltar a tampa” do indigitado autor do escrito, e 

suscitaria justificada reacção a verberar a dita) e ainda fizera constar o seu expresso 

consentimento em declarações de dívida, com todas as preocupantes consequências que 

de tais factos poderiam advir em termos pessoais e patrimoniais e ficou igualmente a 

saber que o esposo BB tinha uma dívida de um milhão de euros à ... Sintra. 

(Continuamos sem conduta reactiva, de emergência, ou ao retardador, após devida e 

merecida ponderação do caso). 

      Na segunda reunião de BB com HH, em Outubro de 2005, primeira em que esteve 

presente a recorrente, esta ficou a saber que em tempos BB tinha ido aos bancos e tinha 

onerado bens próprios e de família e depois tinha recorrido a “estes empréstimos”, como 

consta na abordagem às conclusões 142.ª e 148.ª. 

     O que terá confirmado, num plano temporal mais próximo, ao ouvir a Notária na 

leitura da escritura de 19 de Dezembro de 2005, que as duas fracções da … e o prédio 

da Parede estavam hipotecados, sendo um dos imóveis com três hipotecas. 

     Por outro lado, o que é normal num casal, para mais, no início do exercício conjunto, 

e comum a pelo menos, muitas centenas de casais, é que à data da aquisição do terreno 

na Herdade do Zambujeiro e construção da casa de ..., a recorrente tivesse tido 

conhecimento da contracção do empréstimo para habitação, sediado precisamente na 

conta do …, conta co-titulada (FP 277), e que os tão propalados ganhos na Bolsa afinal 

não seriam tudo (cfr. abordagem à conclusão 142.ª).  



S. R. 
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 

3161 
 

       Ao compulsar os papéis de BB e tomar cuidadas notas (como disse N...S..., a 

recorrente é muito boa na análise de documentos), tomou conhecimento de papéis que 

continham menções não usuais, como “declarações private”, “aplicações private” e 

“rounds”, anglicismos certamente não presentes nos contratos de mútuo que aparecem 

pelos tribunais e os juízes têm de apreciar.     

     Ao analisar, com o necessário cuidado (HH diria que os manuscritos estavam muito 

bem feitos) os papéis apresentados por BB, a recorrente terá visto que um dos 

aplicadores dava pelo nome de MM, pessoa que sabia quem era e com quem estivera em 

três ocasiões em festas de aniversário da mulher de RR, e que falara com ele e a esposa, 

por sinal pessoa simpática, que afinal a história do Jaguar não seria bem como foi 

contada, não sendo despiciendo notar o compasso de espera para responder ao 

Desembargador Presidente quando lhe perguntou se aquele nome não lhe dizia nada.  

        A insistência da colocação da reunião conjugal no final de Outubro de 2005, 

quando já havia sido recolhida uma certidão da 8.ª Conservatória do Registo Predial de 

Lisboa, datada de 25 de Outubro de 2005 e outras duas certidões das Finanças, datadas 

de 4 de Novembro de 2005, estas absolutamente impossíveis de obter, caso a reunião 

tivesse terminado no dia 1 de Novembro, o que significa que esteva a par dos 

cancelamentos dos cheques. 

     E em Fevereiro de 2006 não terá escapado ao seu conhecimento a referência a 

aplicações financeiras e, o que é mais, imputação de crimes ao marido, presentes na 

contestação à acção ordinária n.º 330/06.8TVLSB. 

     A recorrente tomou conhecimento dos processos crime contra si dirigidos quando foi 

ouvida na Procuradoria Distrital, sendo interrogada no âmbito do inquérito n.º 

583/06.1TDLSB, em que era denunciante OOO Martins, investidor e reconhecido 

credor, que imputa a BB e à recorrente a prática de crimes de burla qualificada e abuso 

de confiança (fls. 581) e no inquérito n.º 632/06.3TDLSB, em que é denunciante III, 

que lhe imputa e a BB idênticos crimes, e que foi apenso àquele, tendo prestado neste 

declarações, de fls. 722 a 724, dando por reproduzido o que afirmara no auto do 

interrogatório no Inq. 583/06, tendo sido constituída arguida e prestado TIR (fls. 725 e 

726 do volume 3.º), o que tudo aconteceu em 26 de Maio de 2006. 

      A verdade é que tal conhecimento e sujeição processual não coibiram a recorrente 

de continuar a receber as prestações posteriores, e ainda foram quatro até 10 de Abril de 
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2007, quase um ano depois de ter sido constituída arguida, quando o mais aconselhável 

seria acabar com tudo. Logo ali! Mas não foi o que fez a recorrente. 

 

    Como se referiu na abordagem à conclusão 84.ª, a recorrente foi recebedora de 

cheques emitidos por investidores, como em Maio de 2003, de três cheques de MM, no 

total de € 55.420,00 e outro, em Fevereiro de 2004, no valor de € 50.000,00, de J…S… 

(investidor ressarcido), como refere na sessão de 8 de Fevereiro de 2011 [segmento 

16:13:40-17:57:22], a partir do minuto 4:17 e depois minuto 33, e muito embora à 

época em que os recebeu desconhecesse a situação, mais tarde ao visualizar tais nomes 

não terá deixado de relacionar as coisas, até porque em relação ao primeiro o conhecia 

pessoalmente, tendo estado “presentes em três ocasiões sociais, em festas que o RR 

organizava por ocasião dos anos de sua mulher”, como afirmou à passagem do minuto 4 

na referida sessão de 8 de Fevereiro de 2011 [segmento 16:13:40-17:57:22], tendo 

trocado “palavras com ele e a mulher dele, que aliás, era uma pessoa simpática”, tendo 

afirmado “tenho conhecimento desses cheques, e repetindo em relação a MM “sei quem 

é”, ao minuto 5:13 e de novo “ sei quem é”, ao minuto 5:18.    

     Tendo o Desembargador Presidente perguntado à arguida se quando elaborou os 

papéis com notas em folhas do Tribunal de Vila Franca de Xira não lhe veio à memória 

o depósito dos cheques de MM, se não se lembrou que tivera cheques dele na sua conta, 

a resposta não foi pronta.   

     Anota-se que diversamente do habitual em que a resposta era sempre pronta e rápida, 

aqui demorou algum tempo a responder (é notória a ausência da habitual rapidez), pois 

a pergunta acaba ao minuto 38:35 e tendo o Presidente insistido pelo minuto 38:46, a 

resposta só veio ao minuto 39:24, dizendo não ter feito qualquer associação a isto. 

     Segundo a arguida, quando recebeu os cheques, BB disse-lhe que tinha vendido o 

Jaguar a MM, no que acreditou. Por isso o Presidente perguntou se quando elaborou os 

papéis não pensou que afinal o dinheiro não tinha provindo da venda do carro.   

     Na sessão de 26 de Janeiro de 2011, segmento [11:45:28-12:16:57], a recorrente pelo 

minuto 7, refere que o então marido ganhava muito na Bolsa, chegando a ser referidos 

pagamentos de juros a RR, inicialmente na ordem dos 100% e tendo a recorrente 

indagado junto de BB como é que tinha sido possível tal remuneração, este explicou-lhe 
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que jogava na Bolsa e que no início dos anos 90 tinha proventos que lhe davam para 

pagar isso e muito mais. 

     Não é explicado até quando BB pagou 100% e porque é que uma pessoa que ganha 

tanto em Bolsa tem a necessidade de depois recorrer a empréstimos que paga a dobrar. 

     Porque, a ser assim, porque agiria BB deste modo, porque razão andava o então 

esposo a jogar na Bolsa, correndo riscos, a álea própria do jogo, e a encher os bolsos de 

RR, que não corria qualquer risco.  

     Fica por saber a que título seria RR beneficiário de tal benesse. 

     Alguém que ganha tanto que necessidade tem de recorrer a “empréstimos” que tem 

de pagar com “juros” tão absurdamente desmesurados? 

     Ganhando tanto na Bolsa, pelo menos nos anos noventa, fica por explicar a razão por 

que terá tido o esposo da recorrente a necessidade de contrair empréstimo para 

habitação (empréstimo n.º …) junto do ..., conta bancária n.º …, aberta em 24 de 

Janeiro de 1994, co-titulada pela recorrente, cujo capital em dívida, no início de 1997 

totalizava 28.919.972$22 (144.252,21 €) e a última prestação foi liquidada em Março de 

2005 – cfr. FP 277 (págs. 1198 a 1293 do acórdão recorrido no volume 33), maxime, 

pág. 1276 do acórdão (fls. 9.403 verso dos autos). 

     Muito provavelmente este empréstimo ter-se-á destinado à aquisição do terreno na 

(ou da) Herdade do Zambujeiro, em ..., Samora Correia, Concelho de Benavente e 

construção da moradia.  

     Ficará igualmente por explicar a razão porque em 2000 BB contraiu o empréstimo 

n.º … no valor de 9.923.0085$00 (49.496,14 €), destinado à aquisição de uma carteira 

de títulos, o qual veio a extinguir-se em Fevereiro de 2002, através do produto da venda 

em bolsa de títulos no total de 32.068,23 €, conforme FP 277, pág. 1277 do acórdão e 

fls. 9.404 dos autos.   

     E porque terá contraído em 19 de Junho de 2000, o empréstimo n.º … no valor de 

2.055.710$00 (10.253,84€) integralmente aplicado na aquisição de uma carteira de 

acções, liquidado em prestações mensais, de valor inferior a 1.000,00 €, tendo-se extinto 

em 28 de Abril de 2003, conforme FP 278, pág. 1299 do acórdão recorrido e fls. 9.415 

dos autos.  
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     Convenhamos que não será comum alguém ganhar imenso dinheiro na Bolsa e 

depois contrair empréstimos na banca e junto a particulares, neste caso, remunerados a 

100%, ou mesmo menos.     

     Os empréstimos pessoais contraídos por BB foram onze (11), conforme re...ta dos FP 

277 (2 empréstimos), 278 (1) e 279 (8). 

     Na segunda reunião de BB com HH, primeira em que a arguida esteve presente e que 

se poderá situar em Outubro de 2005, BB disse àquele “que em tempos tinha ido aos 

bancos, que tinha onerado bens pessoais e de família e que depois tinha recorrido a estes 

empréstimos” feitos com outras pessoas, conforme extracto do depoimento do 

Advogado constante na conclusão 148.ª, donde se retira que nessa reunião a recorrente 

ficou a saber que o então marido recorrera à banca e onerara bens, o que se não coaduna 

com avultados ganhos. (A este propósito pode ver-se o que consta da abordagem às 

conclusões 142.ª, 148.ª e 151.ª).    

     Como já se referiu, mais tarde, em 19 de Dezembro de 2005, aquando da 

constituição da I... e da escritura de “venda” de bens próprios de BB, a saber, duas 

fracções de habitação na … e um prédio na …, a recorrente, presente por ter de dar o 

seu consentimento, ficou a saber que os imóveis estavam hipotecados, sendo uma das 

fracções com três hipotecas, como se referiu na abordagem à conclusão 75.ª. 

    A recorrente refere este conhecimento na sessão de 8 de Fevereiro de 2011, segmento 

33:49. 

      Por outro lado, tendo tanta disponibilidade de liquidez fica por saber a razão porque 

terá tido BB a necessidade de a Mãe emprestar, o que naquela família significa dar, dez 

mil contos aquando da construção da casa que terá custado 30 mil contos. 

      Como se viu na abordagem à conclusão 111.ª, a recorrente em audiência, na sessão 

de 26 de Janeiro de 2011, segmento [14:22:12-15:39:41], na passagem do minuto 51 

para 52, quando aludia à construção da casa de ..., concluída em 1996, referindo ter 

custado 30 mil contos e que a Mãe do BB deu dez mil contos, enfatiza: “Empréstimo 

naquela família significa dar” e, ao minuto 52:15, precisa: “Pelo menos entre aquela 

Mãe e aquele filho”. 

      Ficando por pagar 20 mil contos (sem contar com o necessário “recheio” posterior), 

o normal é procurar saber-se como pagar o resto, e nessa ordem de ideias não fará 

sentido o desconhecimento absoluto do empréstimo destinado a habitação, sediado 
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em conta co-titulada pela recorrente, à qual deixou de ter acesso apenas a partir de 2002, 

como referiu em julgamento.   

 

     Dir-se-á que, atendendo ao facto de a configuração da tese dos mútuos nulos por 

falta de forma ser da autoria da recorrente, constituindo a base de toda a estratégia por si 

delineada (sessão de 26 de Janeiro de 2011, segmento [14:22:12-15:39:41] minuto 26), 

inclusive, estando na base do critério que ...ou as devoluções aos credores que chegaram 

a acordo de pagamento, sendo tão repetidamente enunciada, quer na contestação por si 

apresentada, quer nas várias sessões de audiência de julgamento, quer ainda, por 

variadas vezes, ao longo do manifesto recursivo (basta lembrar que a contestação na 

acção 330/06.8TVLSB é versada nas conclusões 84.ª, 96.ª, 97.ª, 98.ª, 99.ª e que a tese 

dos mútuos nulos é chamada à colação nas conclusões 76.ª, 83.ª, 89.ª, 95.ª, 141.ª), como 

ainda na sessão de renovação da prova aqui efectuada foi mencionada tal tese, não pode 

deixar de causar estranheza a declaração feita pela recorrente nesta última sessão neste 

Supremo Tribunal de que não estava a par da solução final da lide, procurando mostrar 

um completo alheamento em relação à sorte da acção, e da sua tese, muito dificilmente 

compreensível, relembrando-se que a revista foi negada por acórdão desde Supremo 

Tribunal datado de 19 de Junho de 2012, decorria ainda o julgamento deste processo na 

primeira instância, muito a tempo de a recorrente conhecer o re...tado em 2 de Abril de 

2014.    

     Nas declarações de 29 de Maio de 2012, segmento [1:05:21], a propósito da 

propositura de acções, no minuto 47:20, disse a recorrente “Em tudo o que teve a ver 

com a declaração de nulidade destes mútuos eu tive intervenção”, tendo ao minuto 

48:05 explicitado que teve intervenção no processo n.º 330/06.8TVLSB, tendo tido uma 

colaboração muito intensa com HH, como afirma pelo minuto 48:30, para além de 

intervir de alguma forma no articulado de providência cautelar comum que foi 

indeferida liminarmente e no arresto contra a CC. 

     Atenta tal proximidade com a tese e intensidade de dedicação, mal se compreende o 

transmitido desprendimento.     

     (Este ponto é retomado no segmento B). 2 (impugnação de prova gravada) na 

abordagem às declarações da recorrente em julgamento). 
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     O mesmo se diga em relação ao declarado desconhecimento da situação actual do 

bem comum casa de ..., casa construída de raiz a partir de 1994, com alargamento em 

1998, com o advento de VV.  

   

     Passamos em resumo as posições da recorrente em que é visível por vezes a presença 

de afirmação de sinal contrário.    

 

     Relembrando as posições assumidas pela recorrente, ter-se-á em vista:  

 

- o que se passou após o acordo de revogação do contrato promessa de 7 de Abril de 

2006, com a ultrapassagem da declaração da cessão de créditos de 24 seguinte, que terá 

correspondido a uma mise en scéne para colocar a coberto de eventual ataque de 

credores, as prestações vincendas, numa outra nova forma de simulação, pois que a 

conta da cessionária apenas “viu” duas prestações, a primeira de 10 de Abril, por sinal 

dada por recebida e com quitação passada no acordo em 7 de Abril (o que não 

corresponde à verdade, pois foi paga com cheque do dia 10 dirigido a JJ), e a seguinte 

de Julho (o que tudo visto foi na abordagem das conclusões 103.ª, 139.ª e 144.ª); 

- a alteração de estratégia de conta hospedeira, passando por “razões de maior 

eficiência”, de todo não explicadas, para conta do Pai;  

- o facto de ter depositado em conta sua em 5 de Janeiro de 2007 o cheque 

correspondente à prestação de Janeiro de 2007, levantado por BB, contrariando a ideia 

da necessidade de contas hospedeiras como forma de impedir ataques de credores, com 

arrestos, execuções e penhoras; 

- a argumentação utilizada para justificar tal depósito em conta própria (a irmã e o Pai 

não estavam em Lisboa na altura); 

- o invocar a raiva de BB e intuito de a denegrir (conclusão 103.ª) ou prejudicar 

(variante constante da conclusão 144.ª), para desvalorizar como meio de prova os emails 

enviados por BB a HH em 13 de Outubro de 2006 e 17 de Janeiro de 2007, mas no 

entretanto, dar ordens à M... para que entregue o cheque de 10 de Outubro de 2006 e 

depois o de 3 de Janeiro de 2007, ao ex-marido que lhe tem raiva e que é um 

desequilibrado (em causa dois cheques, no valor de 97.479,36 €, cada); 
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- não obstante a raiva e intuito de denegrir, manifesta interesse na defesa da posição de 

BB no mail de 12 de Novembro de 2006 dirigido a HH, quando indica alteração a 

introduzir na contestação à acção de simulação, preconizando a retirada de um trecho, 

pois “daí decorre ser ainda mais grave a situação do BB”;  

- o teor do mail de 10 Dezembro de 2006, dirigido a HH em que aludindo a BB refere o 

“tom cordato e até suplicante a apelar à compaixão”;  

- da mesma forma a entrega dos cheques provenientes da conta de JJ, gerida pela 

recorrente, de 29 de Setembro de 2006, no valor de 37.500,00 €, certamente destinado a 

investidor (RRR recebia esse valor), mas a passagem do cheque em nome de BB, a que 

acresceu um outro, já em 16 de Outubro, no valor de 5.750,00 €, só pode significar 

confiança e em vez da raiva ou apesar da raiva, ainda se desenhavam no horizonte 

pontes de entendimento, como referimos na abordagem à conclusão 144.ª;  

- do mesmo modo entraram na conta de BB no ... - FP 281 - em 20 de Julho e 12 de 

Setembro de 2006, as quantias de  € 20.000,00 e € 8.000,00, provenientes da conta de 

JJ, o que significa que foram direccionados pela recorrente para BB € 28.000,00, que 

não se destinaram claramente a pagar a credores, sendo que por esse tempo BB teria 

raiva e mostraria intento de denegrir ou prejudicar a recorrente – cfr. conclusões 103.ª e 

144.ª;  

- o destino das prestações da M..., que serviram investidores, poucos, mas também 

entidades que de todo não tinham sido prejudicadas pelas práticas de ilícitos típicos por 

parte de BB, como Advogados, Banca, Agências de viagens como Abreu e Intervisa 

(aqui mesmo se abdicando do dito na conclusão 115.ª, adiantando a recorrente a versão 

da entrada de cheques na conta de JJ provenientes de uma prima com quem ia viajar 

dois meses depois, o que na aparência da inverosimilhança (porque razão a prima coloca 

dinheiro na conta de outra prima e não paga directamente à agência, porquê a 

antecipação de dois meses no depósito em relação à data da viagem, porquê a 

necessidade de reforço, porquê pagar à agência em duas tranches se o dinheiro está 

disponível), obrigou a um complicado exercício de tentativa de buscar lógica no 

enunciado proposto), e mesmo de um SPA Resort Golf; 

- o facto de dinheiros da CC (após a retoma do poder em 30 de Março de 2006) terem 

servido para pagamento  de investidores;  
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- o destino de dinheiros para despesas da I..., de interesses próprios de BB e da 

recorrente;   

- o destinar € 100.000,00 a BBB para pagamento de empréstimo para o qual parece não 

seria necessária escritura pública, quando o seria para os investidores;  

- a contradição entre o pagar o empréstimo à mãe e antes ter afirmado que naquela 

família “emprestar” era, significava “dar”, “pelo menos entre aquela mãe e aquele 

filho”;  

- o afirmar que BB necessitou de ajuda da Mãe, porque em Novembro de 2005 não 

tinha dinheiro e depois no dia 19 de Dezembro seguinte dizer-se que quando se 

encontrava na Universidade lhe bateram e roubaram 3.000,00 euros do bolso;  

- o facto de o dinheiro depositado na conta do Pai (FP 152C), correspondente às 

prestações de 10 de Outubro de 2006 (cheque levantado por BB) e 10 de Abril de 2007 

(após pedido nesse sentido feito à M... – cfr. fls. 218 do Apenso 69) - FP 153 C - já após 

a prisão de BB (FP 58), no total de € 194.958,72  não ter servido para pagar a um único 

investidor, tendo antes os destinos certificados nos FP 154 e 155, provenientes da 

contestação, servindo dívidas pessoais na ... Sintra (para contas de BB e da C… T…), 

..., ..., ..., …, Advogados ...,... & Associados, HH, e aos Advogados que a partir de 

Março de 2007 passaram a representar a arguida e para conta de XXX no BTA – cfr. 

abordagem às conclusões 111.ª, 139.ª  e 121.ª, n.º 24; 

 - o facto de terem saído da conta de JJ € 178.422,23, sem ser para pagar a investidores - 

conclusão 111.ª;  

- o justificar a transferência da casa de ... para a I... com os receios de arrestos, execução 

e penhoras, e depois referir a incomunicabilidade das dívidas e que “tinha forma de se 

defender” -  cfr. abordagem às conclusões 113.ª, 114.ª , 121.º n.º 25 e 137.ª 

- o proclamar a venda do património para pagar as dívidas e de seguida resguardar ... na 

I...;  

- o afirmar o desconhecimento do desfecho da acção ordinária n.º 330/06.8TVLSB 

(sessão de renovação da prova), datando de 19 de Junho de 2012 o acórdão do Supremo 

Tribunal a confirmar a improcedência certificada nas instâncias; 

- o afirmar o desconhecimento da situação actual da casa de ..., sendo actual 

administrador único da I... e desde 11 de Junho de 2007, o ex-cunhado XXX – cfr. 

abordagem à conclusão 113.ª (e sessão de renovação da prova).  
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       De todo o exposto, re...ta que a recorrente actuou conhecendo o carácter ilícito dos 

dinheiros provenientes da revogação do contrato promessa, agindo com o objectivo de 

ocultar e dissimular a verdadeira origem de tais vantagens, mostrando-se integrado o 

elemento subjectivo do tipo legal de crime de branqueamento, p. p. pelo artigo 368.º-A, 

do Código Penal.  

 

 

 Questão III – Atenuação especial da pena   

     A recorrente convoca esta possibilidade de aplicação de disposição premial, 

privilegiamento, ou atenuante modificativa, concretamente a prevista no n.º 8 do artigo 

368.º-A do Código Penal, ao longo das conclusões 182.ª a 189.ª, cujo teor, por óbvias 

razões, aqui se relembra:  

182º O acórdão recorrido entendeu não atenuar especialmente a pena, nos termos permitidos 

pelo n.º 8 do artigo 368º-A do Código Penal, apesar de reconhecer que houve reparação parcial. 

183º A arguida entende que a pena deve ser especialmente atenuada. 

Está provado – respostas aos artigos 117º a 120º da contestação – que foram celebrados acordos 

com UUU, RRR, SSS, VVV, e QQQ, acordos esses que foram cumpridos até ao momento em 

que BB foi preso preventivamente, e apreendidos nestes autos os créditos sobre a M.... A partir 

dessa apreensão, a arguida não tinha mais fundos para poder continuar a efectuar pagamentos. 

184º Algumas das pessoas que o acórdão recorrido considera serem credores – como MM e NN 

– não o são, nos termos expostos na primeira parte (A) deste recurso e como re...ta dos factos 

provados (artigos 780º e 781º, relativamente a MM, e artigo 880º, relativamente a NN). 

185º Para além de pagamentos aos credores com quem se chegou a acordo, a arguida efectuou 

pagamentos de honorários de advogados, pelas verbas que constam dos artigos 145º, 146º, 149º 

150º, 154º, 155º e 157º da contestação (vd. ponto A)3. supra). 

186º O grosso do produto da venda da casa de Espanha e proveniente da revogação do contrato-

promessa serviu para estes pagamentos aos credores. 

187º O que a arguida gastou consigo, comprovadamente, foram € 50.013,26 na compra do Jeep 

(artigo 1159º dos factos provados), e ainda € 1.890,00 numa viagem (e não os € 8.425,00 

afirmados no acórdão recorrido – vd. ponto A)2. parte final, supra, conclusão 115º). 
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Incomparavelmente menos do que pagou aos credores, que nem sequer eram seus credores, mas 

sim do seu ex-marido. 

188º Por outro lado, a reparação parcial só pode ser apreciada em face dos montantes que a 

arguida obteve com a venda da casa de Espanha e com a revogação do contrato-promessa. 

189º Provada que está a reparação parcial, em montante significativo em face daquilo que eram 

as disponibilidades da arguida, deve atenuar-se especialmente a pena, nos termos do n.º 8 do 

artigo 368º-A do C.Penal. 

 

 

     Vejamos se colhe tal pretensão.  

 

     Esta pretensão aduzida pela recorrente deve ser apreciada, obviamente, antes da 

reapreciação referente à espécie e medida concreta da pena que lhe foi aplicada, por 

obviamente constituir um “prius” em relação à subsequente pretensão relativa à espécie 

e medida concreta da pena, pois que, a vingar a sua procedência, estar-se-á (ia) perante 

uma “modificação in mellius” da moldura abstracta punitiva, um regime de punição 

mais atenuada, uma moldura penal abstracta mais benévola, dentro da qual, 

sequentemente, a proceder essa pretensão, terá (ia) de encontrar-se a medida concreta 

da pena a aplicar ao crime cometido, fazendo assim, subsequentemente, actuar os 

critérios previstos no artigo 71.º do Código Penal, já dentro de uma outra/nova moldura 

punitiva, com limites mais baixos, quer no limite máximo, quer no limite mínimo, 

determinados por essa atenuação. 

 

     No caso presente é invocada disposição especial relativa a atenuação especial com 

base em reparação parcial, mas começaremos por abordar o critério geral.  

      

     Seguiremos aqui o exposto nos acórdãos de 12 de Setembro de 2007, proferido no 

processo n.º 2702/07; de 7 de Novembro de 2007, processo n.º 3225/07; de 28 de 

Novembro de 2007, processo n.º 3253/07; de 5 de Dezembro de 2007, processo n.º 

3266/07; de 29 de Outubro de 2008, processo n.º 1309/08; de 12 de Março de 2009, 

processo n.º 3781/08; de 21 de Outubro de 2009, processo n.º 360/08.5GEPTM; de 25 

de Novembro de 2009, processo n.º 490/07.0TAVVD; de 20 de Outubro de 2010, 

processo n.º 845/09.6JDLSB; de 5 de Janeiro de 2011, processo n.º 448/09.5JELSB; de 
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13 de Outubro de 2011, processo n.º 451/05.4JABRG.G1.S1 e de 27 de Junho de 2012, 

proferido no n.º 3283/09.7TACBR.S1, por nós relatados. 

 

     Estabelece o n.º 1 do artigo 72.º do Código Penal, na redacção dada pela terceira 

alteração ao diploma, operada com o Decreto-Lei n.º 48/95, de 15 de Março, entrado 

em vigor em 1 de Outubro seguinte, e mantido intocado nas alterações subsequentes ao 

mesmo Código, que: 

     “O tribunal atenua especialmente a pena, para além dos casos expressamente 

previstos na lei, quando existirem circunstâncias anteriores ou posteriores ao crime, ou 

contemporâneas dele, que diminuam por forma acentuada a ilicitude do facto, a culpa 

do agente ou a necessidade da pena”. 

     O n.º 2 elenca algumas de “entre outras” circunstâncias que podem ser consideradas 

para o efeito consignado, a saber: 

a) Ter o agente actuado sob influência de ameaça grave ou sob ascendente de pessoa de 

quem dependa ou a quem deva obediência; 

b) Ter sido a conduta do agente determinada por motivo honroso, por forte solicitação 

ou tentação da própria vítima ou por provocação injusta ou ofensa imerecida; 

c) Ter havido actos demonstrativos de arrependimento sincero do agente, 

nomeadamente a reparação, até onde lhe era possível, dos danos causados; 

d) Ter decorrido muito tempo sobre a prática do crime, mantendo o agente boa conduta. 

 

     Em anotação a este artigo, Leal-Henriques e Simas Santos, Código Penal, I 

volume, afirmam: “Seguiu-se neste art. 72.º o caminho de proceder a uma enumeração 

exemplificativa das circunstâncias atenuantes de especial valor, para se darem ao juiz 

critérios mais precisos de avaliação do que aqueles que seriam dados através de uma 

cláu...a geral de avaliação. 

     Pressuposto material da atenuação da pena, autónomo ou integrado pela intervenção 

valorativa das situações exemplificativamente enunciadas, é a acentuada diminuição da 

culpa ou das exigências de prevenção”. 

     Em relação à versão originária do Código Penal de 1982, a expressão do n.º 1 do 

então artigo 73.º «O tribunal pode atenuar» foi substituída por «O tribunal atenua», 

tendo sido aditada a alternativa final «ou a necessidade da pena». 
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     Este aditamento veio esclarecer que o princípio basilar que regula a atenuação 

especial é a diminuição acentuada não só da ilicitude do facto ou da culpa do agente, 

mas também da necessidade da pena, e consequentemente das exigências de prevenção.  

     Esclarece Figueiredo Dias, Direito Penal Português, As Consequências Jurídicas 

do Crime, 1993, págs. 302/307, a propósito do paralelismo entre o sistema (ou o 

«modelo») da atenuação especial do artigo 72.º e o sistema da determinação normal da 

pena previsto no artigo 71.º, que tal paralelismo é só aparente, pois enquanto no 

procedimento normal de determinação da pena são princípios regulativos os da culpa e 

da prevenção, na atenuação especial tudo se passa ao nível de uma acentuada 

diminuição da ilicitude ou da culpa, e, portanto em último termo, ao nível do relevo da 

culpa, pelo que seriam irrelevantes as exigências da prevenção, o que não ocorre face a 

alguns dos exemplos ilustrativos da situação especialmente atenuante contida na cláu...a 

geral do n.º 1 do artigo 72.º, ou seja, das situações aí descritas só significativas sob a 

perspectiva da necessidade da pena (e, por consequência, das exigências da prevenção), 

concluindo no § 451: princípio regulativo da aplicação do regime da atenuação especial 

é a diminuição acentuada não apenas da ilicitude do facto ou da culpa do agente, mas 

também da necessidade da pena e, portanto, das exigências da prevenção. 

     A atenuação especial re...tante da acentuada diminuição da culpa ou das exigências 

da prevenção corresponde a uma válvula de segurança do sistema, que só pode ter 

lugar em casos extraordinários ou excepcionais, em que a imagem global do facto 

re...tante da actuação da (s) atenuante (s) se apresenta com uma gravidade tão 

diminuída que possa razoavelmente supor-se que o legislador não pensou em hipóteses 

tais quando estatuiu os limites normais da moldura cabida ao tipo de facto respectivo. 

     Daí - e continuamos a citar - estarmos perante um caso especial de determinação da 

pena, conducente à substituição da moldura penal prevista para o facto por outra menos 

severa, com redução de um terço no limite máximo da moldura prevista para o facto e 

várias hipóteses na fixação do limite mínimo. 

     Adianta o Mestre de Coimbra, no já citado Direito Penal Português, As 

Consequências (…), II, § 453, pág. 306, a propósito das circunstâncias descritas nas 

alíneas do artigo 72.º, n.º 2, do Código Penal, que constituem exemplos ilustrativos da 

situação especialmente atenuada contida na cláu...a geral do artigo 73.º, n.º 1 (actual 

artigo 72.º) que: «passa-se aqui algo de análogo – não de idêntico - ao que sucede com 
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os exemplos-padrão: por um lado, outras situações que não as descritas nas alíneas do 

n.º 2 do art. 72.º podem (e devem) ser tomadas em consideração, desde que possuam o 

efeito requerido de diminuir, por forma acentuada, a culpa do agente ou as exigências 

da prevenção; por outro lado, as próprias situações descritas naquelas alíneas não têm o 

efeito «automático» de atenuar especialmente a pena, só o possuindo se e na medida em 

que desencadeiem o efeito requerido». E conclui que a acentuada diminuição da culpa 

ou das exigências da prevenção constitui o autêntico pressuposto material da atenuação 

especial da pena. 

     Espelham estes ensinamentos vários arestos deste Supremo Tribunal, de que são 

exemplos os que se passam a citar. 

     Segundo o acórdão de 24 de Março de 1999, processo n.º 176/99-3.ª, in CJSTJ 1999, 

tomo 1, pág. 247, a atenuação especial da pena só deve funcionar quando, na imagem 

global dos factos e de todas as circunstâncias envolventes fixadas, a culpa do arguido 

e/ou a necessidade da pena se apresentam especialmente diminuídas, ou seja, quando o 

caso é menos grave que o “caso normal” suposto pelo legislador, quando estatuiu os 

limites da moldura correspondente ao tipo, reclamando, por isso, manifestamente, uma 

pena inferior.  

     O acórdão de 23 de Fevereiro de 2000, proferido no processo n.º 1200/99-3.ª, 

Sumários de Acórdãos do STJ, Edição anual, n.º 38, pág. 75, expressou-se nos termos 

seguintes: «É na acentuada diminuição da ilicitude e/ou da culpa e/ou das exigências da 

prevenção que radica a autêntica ratio da atenuação especial da pena. Daí que, as 

circunstâncias enunciadas no n.º 2 do artigo 72.º do Código Penal, não sejam as únicas 

susceptíveis de desencadear tal efeito, nem este seja consequência necessária ou 

automática da presença de uma ou mais daquelas circunstâncias». 

     No acórdão de 30 de Outubro de 2003, processo n.º 3252/03-5.ª, in CJSTJ 2003, 

tomo 3, pág. 208 (221-2), pode ler-se: a atenuação especial só em casos extraordinários 

ou excepcionais pode ter lugar, considerando-se como antiquada a solução de consagrar 

legislativamente a cláu...a geral de atenuação especial como válvula de segurança, pois 

que dificilmente se pode ter tal solução por apropriada para um Código como o nosso, 

“moderno e impregnado pelo princípio da humanização e dotado de molduras penais 

suficientemente amplas”, seguindo-se aqui a lição constante do § 465 da referida obra 

de Figueiredo Dias. 
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     No acórdão de 3 de Novembro de 2004, processo n.º 3289/04-3.ª, in CJSTJ 2004, 

tomo 3, pág. 217, refere-se: “Justifica-se a aplicação do instituto de atenuação especial 

da pena, que funciona como instrumento de segurança do sistema nas situações em que 

se verifique um afastamento crítico entre o modelo formal de integração de uma 

conduta em determinado tipo legal e as circunstâncias específicas que façam situar a 

ilicitude ou a culpa aquém desse modelo”.  

     E no acórdão de 25 de Maio de 2005, processo n.º 1566/05-3.ª, in CJSTJ 2005, tomo 

2, pág. 207: “A atenuação especial da pena só pode ser decretada (mas se puder deve 

sê-lo) quando a imagem global do facto revele que a dimensão da moldura da pena 

prevista para o tipo de crime não poderá realizar adequadamente a justiça do caso 

concreto, seja pela menor dimensão e expressão da ilicitude ou pela diminuição da 

culpa, com a consequente atenuação da necessidade da pena - vista a necessidade  no 

contexto e na realização dos fins das penas”. 

     Como se extrai do acórdão de 7 de Junho de 2006, processo n.º 1174/06 - 3.ª Secção, 

in CJSTJ 2006, tomo 2, pág. 207, “A atenuação especial da pena depende do concurso 

de circunstâncias anteriores, posteriores ou concomitantes ao crime, que façam 

diminuir de forma acentuada a culpa, a ilicitude e a necessidade de pena, elencando de 

forma não taxativa o n.º 2 do art. 72.º do CP os seus factos-índices, ligados a uma 

imagem global do facto favorecente do agente criminoso. 

     O verdadeiro pressuposto material da atenuação são exigências de prevenção, na 

forma de reprovação social do crime e restabelecimento da confiança na força da lei e 

dos órgãos seus aplicadores e não apenas a ilicitude do facto ou a culpa do agente (…). 

     Nessa esteira, para além dos já citados, podem ver-se ainda os acórdãos de 05-02-

1997, processo n.º 47885-3.ª, SASTJ, n.º 8, Fevereiro 1997, pág. 77; de 07-05-1997, 

BMJ n.º 467, pág. 237; de 29-04-1998, processo n.º 449/98, in CJSTJ 1998, tomo 2, 

pág. 191; de 07-10-1999, BMJ n.º 490, pág. 48; de 10-11-1999, processo n.º 823/99, 

SASTJ, nº 35, 74; de 26-04-2000, processo n.º 82/00; de 18-10-2001, processo n.º 

2137/01-5.ª, SASTJ, n.º 54, 122; de 28-02-2002, processo n.º 226/02-5.ª; de 18-04-

2002, processo n.º 629/02-5.ª, in CJSTJ 2002, tomo 2, pág. 178; de 22-01-2004, 

processo n.º 4430/03-5.ª, in CJSTJ 2004, tomo 1, pág. 183; de 20-10-2004, processo n.º 

2824/04 - 3ª; de 06-10-2005, processo n.º 2632/05 – 5.ª; de 17-11-2005, processo n.º 

1296/05 – 5.ª; de 07-12-2005, processo n.º 2967/05 –5.ª, in CJSTJ 2005, tomo 3, pág. 
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229 (atenuação especial e imputabilidade diminuída); de 15-12-2005, processo n.º 

2978/05 – 5.ª; de 06-06-2006, processo n.º 2034/06 – 5.ª, in CJSTJ 2006, tomo 2, pág. 

204; de 07-12-2006, processo n.º 3053/06 – 5.ª; de 21-12-2006, processo n.º 4540/06 – 

5.ª; de 08-03-2007, processo n.º 626/07 – 3.ª; de 06-06-2007, processos n.ºs 1403/07 e 

1899/07, ambos da 3.ª secção e processo n.º 1603/07-5.ª; de 14-06-2007, processos n.ºs 

1895/07 e 1908/07, ambos da 5.ª secção; de 21-06-2007, processo n.º 1581/07 – 5.ª; de 

28-06-2007, processo n.º 3104/06 – 5.ª; de 17-10-2007, processo n.º 3265/07 – 3.ª; de 

28-11-2007, processo n.º 3981/07 – 3.ª; de 16-01-2008, processos n.ºs 4638/07 e 

4837/07, ambos da 3.ª secção; de 23-01-2008, processo n.º 4560/07 – 3.ª; de 13-03-

2008, processo n.º 2589/07 – 5.ª; de 26-03-2008, processos n.ºs 105/08 e 306/08-3.ª; de 

17-04-2008, processo n.º 4732/07 – 5.ª; de 30-04-2008, processo n.º 1220/08 – 3.ª; de 

03-07-2008, processo n.º 1226/08 – 5.ª; de 25-09-2008, processo n.º 809/08 – 5.ª; de 

23-10-2008, processo n.º 1212/08 – 5.ª; de 21-01-2009, processo n.º 4029/08 – 3.ª; de 

05-03-2009, processo n.º 4133/08 – 5.ª; de 23-04-2009, processo n.º 388/09 – 5.ª; de 

02-04-2009, processo n.º 93/09 – 5.ª; de 10-12-2009, processo n.º 

36/08.3GABTC.P1.S1 – 5.ª; de 17-12-2009, processo n.º 2956/07.3TDLSB.S2 – 5.ª; de 

27-05-2010, processo n.º 6/09.4JAGRD.C1.S1 – 3.ª; de 27-10-2010, processo n.º 

971/06.1JAPRT.S1 – 3.ª, CJSTJ 2010, tomo 3, pág. 237; de 02-02-2011, processo n.º 

1375/07.6PBMTS.P1.S2 – 3.ª; de 07-09-2011, processo n.º 356/09.0JAAVR.S1 – 3.ª; 

de 26-10-2011, processo n.º 319/10.2PGALM.L1.S1 – 3.ª; de 22-02-2012, processo n.º 

1239/03.2GCALM.L1.S1 – 3.ª (o âmbito do artigo 72.º do CP é mais extenso do que o 

do art. 133.º - aqui, apenas relevam circunstâncias atinentes à culpa; ali, além da culpa, 

atende-se também à ilicitude e à necessidade da pena). 

 

     Como vimos, o n.º 1 do artigo 72.º do Código Penal, estipula que “O tribunal atenua 

especialmente a pena, para além dos casos expressamente previstos na lei, (…)”: 

     O artigo 368.º-A do Código Penal é exactamente um desses casos, estabelecendo 

três quadros possíveis de aplicação da medida premial, a saber:  

7 – Quando tiver lugar a reparação integral do dano causado ao ofendido pelo facto 

ilícito típico de cuja prática provêm as vantagens, sem dano ilegítimo de terceiro, até ao 

início da audiência de julgamento em 1.ª instância, a pena é especialmente atenuada.  
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8 – Verificados os requisitos previstos no número anterior, a pena pode ser 

especialmente atenuada se a reparação for parcial. 

9 – A pena pode ser especialmente atenuada se o agente auxiliar concretamente na 

recolha das provas decisivas para a identificação ou a captura dos responsáveis pela 

prática dos factos ilícitos típicos de onde provêm as vantagens. 

 

     Germano Marques da Silva, Notas sobre branqueamento de capitais, Prof. Doutor 

Inocêncio Galvão Telles: 90 anos, Homenagem da Faculdade de Direito de Lisboa, 

Almedina, 2007, pág. 455, a este propósito refere: “Os n.ºs 7 e 8 constituem 

especificação das atenuantes previstas nos artigos 72.º, n.º s 1 e 2, al. c) e 71.º, n.º s 1 e 

2, al. e). É conveniente esta especificação porque, em razão do bem jurídico tutelado 

pelo crime de branqueamento, poder-se-ia eventualmente considerar que a reparação do 

dano causado ao ofendido pelo facto típico de cuja prática provêm as vantagens é 

irrelevante por não haver ofendido particular no crime de branqueamento. Já referimos 

que não obstante o bem jurídico tutelado pela incriminação do branqueamento ser a 

realização da justiça ele não deixa de tutelar também, ainda que mediatamente, os bens 

tutelados pelos crimes designados naquela incriminação”. 

    

     Victor de Sá Pereira e Alexandre Lafayette, Código Penal Anotado e Comentado, 

Quid Juris, 2008, pág. 896, referem: “Os n.ºs 7 e 8 estabelecem regime análogo ao dos 

n.º 2 e 3 do artigo 206.º, na perspectiva dos casos de restituição e reparação. Há um 

certo estímulo à prática de acções de sinal contrário ao da que gerou as danosas 

«consequências do crime» [cfr. artigo 71.º, n.º 1, e)]. Em relação aos quais se estipula o 

prémio da atenuação especial: obrigatória (n.º 7) ou facultativa (n.º 8)”. 

 

                                                      ********** 

 

     Outro dos casos especialmente previstos na lei é o do artigo 206.º, n.º 2 e 3, do 

Código Penal, a que nos referiremos mais adiante. 

     Há a anotar que em função do distanciamento do agente branqueador em relação ao 

ofendido pelo facto ilícito típico, não fará sentido tomar a reparação como expressão de 

arrependimento, como ocorre em geral – artigo 72.º, n.º 2, alínea c), do Código Penal.  
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     Vejamos se no caso concreto se justifica intervenção correctiva deste Supremo 

Tribunal no quadro da atenuação especial da pena aplicada à recorrente. 

      

     Revertendo ao caso concreto. 

 

     O acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa abordou esta pretensão da recorrente 

nos pontos 5.K. e 5.L, fundamentando de págs. 2782 a 2786 (fls. 10.155 verso a 10.157 

verso dos autos), dizendo o seguinte: 

     “5.K  

     Sucede que nos termos do nº 7 do mesmo artigo a pena é especialmente atenuada 

caso tenha lugar a reparação integral do dano causado ao ofendido pelo facto ilícito 

típico de cuja prática provêm as vantagens, sem dano ilegítimo de terceiro até ao início 

do julgamento em primeira instância. 

     Tal reparação integral não aconteceu. 

     E nos termos do nº 8 do mesmo artigo 368º-A do Código Penal, a pena pode ser 

especialmente atenuada se a reparação for parcial. 

     Analisemos. 

     5.L. 

     Sabemos que BB e a arguida procuraram através de HH chegar a acordo com alguns 

dos investidores, na condição de abdicarem das prometidas rentabilidades e receberem o 

capital investido em singelo, o qual não conseguiram relativamente a MM e OOO. 

    Foram pura e simplesmente excluídos outros, como NN. 

    Chegaram a acordo que foi integralmente cumprido apenas relativamente a UUU, que 

agremiava os investimentos dos trintanários e mais funcionários do Hotel da Lapa, e 

VVV, o qual, apesar de não ter recebido a exacta totalidade do que lhe era devido, se 

declarou satisfeito com os pagamentos obtidos nada mais desejando. 

     Em relação aos restantes, com os quais se chegou a acordo, deixaram de ser feitos os 

prometidos pagamentos. 

     Não se diga que o incumprimento dos acordados pagamentos ocorreu como 

consequência da decretada prisão preventiva de BB, conforme alegado na contestação, 

porque, depois da prisão preventiva de BB, passou a ser utililizada a conta do pai da 
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arguida II, e a prestação da M... de 10 de Abril de 2007 já surge depositada na conta 

deste, uma vez que a conta de JJ foi imediatamente imobilizada após a prisão do 

cunhado (último movimento registado a 26 de Março de 2007 a favor da agência de 

viagens “I… – Viagens e Turismo SA”, conforme artigo 292º da matéria provada e 

quadro de movimentos bancários relatados pelo Relatóro Pericial). 

     Dos movimentos da conta bancária aberta em nome de JJ, e antes da decretada prisão 

de BB, surgem os pagamentos de cerca de 8.500,00 euros à Agência de Viagens I…, e 

dos movimentos posteriores à decretada prisão preventiva de BB foram feitos 

exclusivamente através da conta bancária titulada pelo pai da arguida, num total 

largamente superior a 100.000,00 euros. 

     Acresce finalmente que da depositada prestação da M... na conta da arguida a 5 de 

Janeiro de 2007, no montante de € 97.479,36, a arguida transferiu € 70.085,00 para a 

conta de BBB e € 26.800,00 para a conta da irmã, ficando com a diferença para os seus 

gastos pessoais.  

    Cumpre então clarificar o seguinte: 

    A arguida, (independentemente de gostar de usar o dinheiro para o “gastar com 

alegria”, na expressão de BB, o dinheiro ilicitamente obtido através dos crimes de burla 

agravada, como sabia) - e ao contrário do que quis fazer crer, não procurou até ao 

esgotamento das suas capacidades a reparação dos ofendidos dos crimes de burla, 

como o demonstra o proveito exclusivo e pessoal de que se aproveitou para extrair (com 

a aquisição do carro) numa egocêntrica decisão, e como BB não deixou igualmente de 

observar a HH como “o disparate do Jeep”. 

     Acresce que o plano de pagamentos não abrange todos os ofendidos daquelas burlas, 

não tendo sequer havido negociações com os ofendidos NN, III e NNN e GG, ambos 

Ministros da Educação de ....  

     Da estratégia estabelecida entre Outubro de Dezembro de 2005 re...tou que o imóvel 

de ... assim como da Expo inscrito na titularidade de VV, foram efectivamente 

excluídos de qualquer utilização para fazer face ao pagamento dos credores. 

     Os únicos imóveis disponibilizados pelo plano concertado por HH e BB sob a 

liderança da arguida, foram os que BB recebera por doação antes do casamento, e os 

quais, perdidos que estavam por terem sido dados inúmeras vezes como garantias de 

empréstimos obtidos com documentos falsificados apresentados a vários bancos, foram 
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utilizados para obter um novo empréstimo na ... Sintra com o qual se pagaram 

empréstimos e causando um prejuízo para a ... para a qual este prejuízo era transferido. 

     O imóvel de ... podia ter servido para pagar aos credores, o que a arguida não quis, 

nem, quando sob a sua liderança ficou estabelecida a estratégia a seguir quanto ao 

destino dos imóveis, nem posteriormente à decretada prisão preventiva de BB. 

     Ocultos e indisponíveis para fazer pagamentos aos credores, - como por exemplo à 

família do pescador QQQ, que se encontrava em graves dificuldades económicas, - 

ficaram também os móveis do casal adquiridos e pagos pela CC, como mobílias (€ 

3.597,50), cadeirões (€ 1.750,00), molduras (€ 1.045,55), sanefas (€ 2.293,56), 

faqueiros Siza Vieira e peças de ourivesaria, cujo custo médio mensal para a CC era na 

ordem das dezenas de milhar de euros. 

     Ora tanto móveis como imóveis, assim como as quantias existentes em contas 

bancárias, poderiam ter sido disponibilizadas para continuar a satisfazer os pagamentos 

acordados por HH, o que contudo não foi feito. 

     Não se verifica também a reparação de qualquer dos restantes crimes, nomeadamente 

do crime de abuso de confiança contra a CC do qual re...tou um prejuízo de mais de 7 

milhões de euros, nem dos crimes de burla de que foram vítimas as entidades bancárias 

(... e ...) que concederam os empréstimos, e pelos quais sofreram um prejuízo de € 

5.849.018,28, a que se soma € 3.255.097,62, prejuízo re...tante do “sale & lease-back” 

para o F..., e o prejuízo de € 1.617.569,50 re...tante para a ... Sintra. 

    Nestes termos e considerandos o tribunal colectivo conclui pela unânime e 

expressamente declarada exclusão de qualquer atenuação especial da pena, por 

inexistirem fundamentos para tal. 

    A reparação parcial dos ofendidos será tomada em consideração na determinação da 

medida concreta da pena”. 

    Assim se pronunciou o acórdão recorrido quanto à pretensão em análise. 

 

 

    Analisando. 

 

    Na análise a efectuar nestas situações há que ter sempre em atenção uma visão 

integral do facto praticado, devendo o mesmo ser analisado nas suas variadas 
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componentes/vertentes e nas diferentes ligações/conexões, havendo que atender-se ao 

pleno das circunstâncias que enformaram o facto em apreciação, no seu específico 

contexto vivencial/histórico. 

 

    Está provada a reparação parcial relativamente a alguns investidores. 

      

    Ao invocar a reparação parcial e o disposto no número 8 do artigo 368.º-A do Código 

Penal e depois aludir a pagamentos de honorários de advogados e credores em geral, 

como faz na conclusão 185.ª, a recorrente incorre em equívoco manifesto, pois que 

quando o preceito alude a reparação, do que se trata é de reparar o mal do crime e não 

o cumprimento de obrigações contratuais no âmbito de contratos de mandato ou de 

empréstimos bancários ou de prestação de serviços (vg. lazer).   

    A reparação está naturalmente conexionada com as consequências do crime, 

procurando que seja o ofendido/lesado restituído ao status quo ante a conduta criminosa 

violadora dos seus direitos. 

    Nestes casos o prejudicado, titular de direito a ser ressarcido pelo prejuízo causado 

não é lesado pelo crime de branqueamento, mas pelo ilícito típico que lhe subjaz e a 

reparação reporta-se a esse prejuízo infligido ao titular de bem jurídico violado, não pela 

conduta branqueadora, mas com o facto precedente. (Só aqui é possível o ofendido 

particular). 

    Daí que se não possa falar em pagar a “credores” em geral, mas antes apenas em 

lesados/prejudicados com os ilícitos típicos que estão na base do delito posterior (pós 

delito) e que no presente caso são burla e abuso de confiança. 

    (Noutro plano, para, por exemplo, a ... Sintra, com prejuízo de € 1.617.569,50,  

serão crimes de falsificação de documentos e corrupção activa e passiva).  

    A reparação, atenuante modificativa, a configurar crime privilegiado, consiste na 

satisfação dos danos patrimoniais e não patrimoniais, dos danos emergentes e dos lucros 

cessantes, que decorrem do crime, que emergem do ilícito típico. 

    Ora, a perspectiva da recorrente e de HH que contacta alguns dos investidores não é a 

de reparar prejuízos causados por actividade criminosa; a reparação efectuada não se 

destina, adentro da sua tese e linha argumentativa, a reparar o mal do ilícito típico, que 

inexiste. 
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    Aliás, nem se trata de reparação, no sentido presente nos n.ºs 7 e 8 do artigo 368.º -A 

e dos n.º 2 e 3 do artigo 206.º, do Código Penal, mas antes de uma pura e simples 

devolução de capital a alguém que foi fornecedor de capital a custo zero, que BB 

utilizou como bem entendeu, e que tivessem depositado o dinheiro canalizado para BB 

numa simples conta a prazo ou em certificados de aforro, teriam ganho mais, ou seja, 

algo a acrescer ao capital, como de resto se assinalou na abordagem à conclusão 111.ª. 

O dinheiro não frutificou, cumprindo-se a máxima aristotélica. 

    A devolução do capital recebido por BB e deduzido dos montantes equivalentes a 

rentabilidades indevidamente percebidas na óptica dos mútuos nulos é feita como forma 

de restituição no âmbito de contratos de mútuo nulos por falta de forma, como tese 

defendida ao longo de várias conclusões (76.ª, 83.ª, 89.ª, 95.ª, 138.ª, 141.ª), nunca 

aceitando a configuração das chamadas “aplicações financeiras”, uma “efabulação” para 

HH, ao minuto 8 do segmento 27:11 da sessão do dia 23 de Maio de 2011, presente na 

conclusão 150.ª e abordagens a propósito, ou merecedora de um indisfarçado irritado 

“Bolas” por parte de N...S... na sessão do dia 14 de Março de 2012, ia decorrida cerca 

de uma hora do depoimento quando respondia ao Exmo. Advogado.    

    Fora deste quadro a reparação está prevista no artigo 206.º, n.º 2 e 3, do Código Penal 

(furto qualificado), aplicável a outros crimes como dano (212.º, n.º 4), dano qualificado 

(213.º, n.º 3), alteração de marcos (216.º, n.º 3), burla (217.º, n.º 4), burla qualificada 

(218.º, n.º 3), outras burlas (219.º, 220.º, 221.º), infidelidade (224.º), supondo sempre a 

prática de um crime. 

    No caso presente, a levar a lógica da tese dos mútuos nulos por falta de forma às 

últimas consequências, seríamos conduzidos à conclusão de que os pagamentos 

efectuados não substanciariam uma reparação, figura inexistente, não prevista, nos 

mútuos, mas antes a mera restituição do capital, decorrente da nulidade, conforme 

comando do artigo 289.º do Código Civil.  

    Estatuindo sobre “Efeitos da declaração de nulidade e da anulação”, diz o n.º 1: 

“Tanto a declaração de nulidade como a anulação do negócio têm efeito retroactivo, 

devendo ser restituído tudo o que tiver sido prestado ou se a restituição em espécie não 

for possível, o valor correspondente. 

    A “obrigação de restituir” é conduta integrante do contrato de mútuo, conforme o 

desenho do artigo 1142.º do Código Civil 
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    Por essa ordem de ideias, restituição, sim, reparação, não. 

 

    Posta esta observação prévia, avancemos. 

 

    Vista a posição assumida pela primeira instância, agora em função do reexame 

efectuado, não temos dúvidas, absolutamente nenhumas, em, neste particular, 

subscrever por completo o que foi dito. 

 

    Parece-nos até ser suficiente fundar a completa adesão ora afirmada, remetendo para 

tudo o que foi exposto na abordagem às conclusões supra (podendo quanto aos destinos 

das prestações da M... remeter para o que foi exposto nas abordagens às conclusões 92.ª, 

93.ª, 103.ª, 118.ª, 119.ª, 137.ª, 138.ª, 139.ª e 121.ª, n.º 21 e n.º 24, 151.ª), e no mais, 

relembrando:  

 

     Remete-se para as declarações de sinal contrário, constantes da Questão II, para não 

nos repetirmos.  

 

    Um dos argumentos avançados para justificar o impedimento de pagamentos foi a 

prisão de BB. Assim o expôs a recorrente e a testemunha N...S..., que atribuiu o 

impedimento igualmente à decretada apreensão das prestações da M....  

    Ora, como muito bem diz o acórdão recorrido, a prisão só por si não foi 

impedimento, mesmo se nos ativermos aos fundos provenientes da M....       

    Sabido que BB foi preso em 21 de Março de 2007 (FP 58), a prestação de Abril foi 

depositada na conta do Pai em 10 de Abril. 

    Ora na conta do Pai caíram duas prestações no valor total de 194.958,72 euros.  

    Pergunta-se: com este dinheiro que investidores foram pagos, ressarcidos? 

    A resposta é simples. Nenhum. E a partir daqui estamos esclarecidos.  

    Como se disse na abordagem à conclusão 121.ª, ponto n.º 24, segmento Impugnação 

B) A.2. “Sendo objectivo proclamado o pagamento dos credores, leia-se “investidores”, 

a verdade é que os 194.958,72 euros correspondentes a duas prestações provenientes da 

M..., a de 11 de Outubro de 2006 e a de 10 de Abril de 2007, destinaram-se apenas a 
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credores de BB e Advogados da arguida, maxime, HH, conforme resposta ao artigo 155 

da contestação nas págs. 2449/2450”.  

 

 

    CC, S.A.- Credora e pagadora 

 

    A recorrente não faz a mínima alusão à CC, S.A., enquanto credora.  

    Como já se referiu na abordagem às conclusões 16.ª e 17.ª e de novo no segmento de 

subsunção - Questão II -, a recorrente aceita (o que é referenciado pela Exma. 

Procuradora-Geral Adjunta no douto parecer, a fls. 11.155 e 11.173), que BB fez seu o 

valor global de 6.740.910,25 €, montante apropriado por BB em prejuízo da CC, o que 

expressamente é dito pela recorrente a fls. 18 da motivação, fazendo 10.158 do 37.º 

volume, nestes termos: “A arguida não tem qualquer discordância a este propósito”. 

    Tal verba inclui os valores dos cheques da T… que deveriam ser canalizados para a 

CC, bem como dinheiros da CC que BB desviou para contas abertas em Agosto de 2004 

na ... de Sintra, sem o conhecimento e autorização dos indicados titulares, 

completamente à revelia do irmão XXX (FP 291 – págs. 1628/1632 do acórdão 

recorrido), de BBBBB, actual esposa (FP 327 – págs. 1931/4 e FP 331 – págs. 1953/4) e 

da mãe desta, EE (FP 332 – pág. 1954/6).  

 

    A CC, S.A., não só não é considerada como credora, como é efectivamente usada 

para serem feitos alguns dos pagamentos a investidores. 

    Na verdade, parte dos pagamentos feitos a investidores tiveram origem em 

dinheiros provenientes da CC.  

    Tais pagamentos só foram possíveis, como é óbvio, depois de 31 de Março de 2006, 

retomado o poder por BB e disponível a fonte de abastecimento por parte de BB. 

      N FP 1136 foi dado por assente que: “Daí, os pagamentos efectuados por BBB e 

“V...I...” durante os anos de 2006 e 2007 aos investidores das “aplicações financeiras”, 

ainda que parte desses pagamentos tivessem sido realizados com quantias monetárias 

que previamente saíram das contas bancárias da “CC” e foram transferidos e ou 

emitidos cheques creditados nas contas tituladas por BBB e “V...I...”. 
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    Foi dado por provado – FP 144 C (proveniente da contestação) – que da conta de JJ 

foram efectuados pagamentos a quatro investidores lesados/ofendidos (RRR, SSS, VVV 

e QQQ) e ainda a UUU, porteiro do Hotel da Lapa, que não figura no elenco dos 

ofendidos constante do FP 757, pagamentos feitos, como consta do FP 1136, não 

directamente, mas por cheques ou por transferência bancária para contas de XXX e/ou 

BBB e V...I... Lda., os quais emitiram cheques para entrega aos referidos credores, 

sendo concretizados no FP 145 C. 

      Acontece que foram pagos, mas não só com dinheiro proveniente da conta de JJ, 

antes com outras origens. 

     Como consta da parte inicial do FP 145 C, proveniente da contestação, a págs. 2445, 

“Concretizados os movimentos verifica-se que o movimento transferido da conta de JJ é 

inferior aos pagamentos feitos por BBB, XXX e V...I... – acrescem outras fontes”. 

(Sublinhados nossos).  

    O que está em consonância com a segunda parte do FP 1136 “ainda que parte desses 

pagamentos tivessem sido realizados com quantias monetárias que previamente saíram 

das contas bancárias da “CC” e foram transferidos e ou emitidos cheques creditados nas 

contas tituladas por BBB e “V...I...”. 

    Esta afirmação está ainda em consonância com o que consta do FP 283, no último 

parágrafo da pág. 1595 do acórdão e a fls. 9.563 dos autos: “As entregas efectuadas em 

Junho a SSS e em Maio a UUU, no valor de 5.000,00 €, e 5.750,00 €, respectivamente, 

tiveram origem em valores provenientes de contas bancárias tituladas pela CC, S.A.”. 

(Este ponto é versado de novo na abordagem à conclusão 136.ª). 

    A propósito, vejamos como se processaram os pagamentos pela conta da V...I..., 

Actividades Imobiliárias, Lda. – … - FP 283 -  págs. 1590 a 1596.  

    A sociedade foi criada em 16 de Maio de 2003, tendo como sócios BB e o irmão 

XXX, sendo a conta aberta em Setembro de 2003.  

    Esta conta foi aprovisionada pela CC, S.A., a partir de 7 de Outubro de 2005, com 

três entradas em Outubro e depois a partir de 10 de Maio até 26 de Outubro de 2006, 

tendo feito pagamentos a FFF, mas sobretudo a BBB, à I..., S.A., a Advogados e em 17 

de Outubro de 2006 à cidadã brasileira V… F… M….   

    Quanto a pagamentos a “investidores” por esta conta, retira-se o seguinte:  
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    O pagamento de 5.750,00 € a UUU (investidor não lesado no elenco constante do 

acórdão recorrido) em 17 de Maio de 2006 e o pagamento de 5.000,00 € em 5 de Junho 

de 2006 ao investidor aceitante do acordo SSS, tiveram origem em valores provenientes 

de contas bancárias tituladas pela CC, S.A. – págs. 1591, 1592 e 1595. 

    Da conta de JJ entraram 40.000,00 €, sendo 37.500,00 € em 2 de Maio e 2.500,00 € 

em 7 de Agosto de 2006. 

    Com esta origem apenas RRR foi pago com 37.500,00 €, pois que a verba de 

2.500,00 €, de 7 de Agosto, não se destinou a qualquer investidor.  

    Aliás, a seguir, em 10 de Agosto, há levantamento de numerário de 9.000,00 €, 

conforme págs. 1592 e 1595. 

    Desta conta saem 3.840,00 € e 2.840,00 € para a recorrente, em 12 e 25 de Maio de 

2006, sendo a primeira verba proveniente de cheque de FFF emitido a favor de BB, 

correspondendo a ordenado como consta dos autos. 

    Já fizemos referência a estas duas verbas aquando da enumeração dos movimentos de 

conta entre BB e a recorrente, no âmbito da Questão II.  

 

      Como se referiu na abordagem à conclusão 111.ª (fim) o que se deve extrair dos FP 

146 a 150, emergentes da contestação indicados pela recorrente na conclusão 185.ª é 

que da conta de JJ saíram, cingindo-nos aos destinos assinalados e outros diversos há, 

várias quantias, perfazendo € 178.422,23 (18.682,23 € + 7.740,00 € + 110.000,00 € + 

42.000,00 €), que de todo não se destinaram a pagamentos a “investidores”, antes 

satisfizeram interesses próprios de BB. 

      O mesmo se diga em relação à quantia de € 194.958,72, proveniente de duas 

prestações da M... que tiveram destino diverso do propugnado como ressalta do que foi 

dado por provado nos FP 151 C a 155 C -  cfr. resposta de não provado ao facto 151, a 

fls. 2495. 

      Sendo objectivo proclamado o pagamento dos credores, leia-se “investidores”, a 

verdade é que os 194.958,72 euros correspondentes a duas prestações provenientes da 

M..., a de 11 de Outubro de 2006 e a de 10 de Abril de 2007, destinaram-se apenas a 

credores de BB e Advogados da arguida, maxime, HH, conforme resposta ao artigo 155 

da contestação nas págs. 2449/2450.  
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     Assim, os pagamentos enunciados e dados por provados não se enquadram todos 

naquele inicial desiderato, como ocorre nos constantes dos FP 146 C a 150 C, pois que 

para além de entregas à banca (... e ...), foram efectuados pagamentos de honorários a 

sociedade de advogados, da qual é sócio HH, estando em causa pagamento de 

honorários por prestação de serviços prestados à recorrente e BB, no seu próprio 

interesse, passando tais serviços, para além do patrocínio em acções, por constituição de 

sociedade anónima para onde foram transferidos bens imóveis próprios daquele obtidos 

antes de casado, bem como o bem comum casa de ..., visando objectivos próprios, 

realização de escrituras de compra e venda com simulação, mas não só, pois como 

consta do FP 146 C, também saiu dinheiro com destino à I..., que servia interesses 

exclusivos do casal. 

     Da mesma conta de JJ, como bem refere a recorrente, saiu dinheiro para a ... de 

Sintra – FP 149 C, caso que é analisado de forma mais detalhada na abordagem da 

conclusão 117.ª – e para o ... – FP 150 C – tratando-se de transferências para contas de 

BB, sendo € 14.000,00, no primeiro caso, em 26 de Dezembro de 2006, e € 28.000,00 

(20.000,00 € + 8.000,00 €), no segundo, em 11 de Julho e em 13 de Setembro de 2006, 

ou seja, para contas de BB foram canalizados € 42.000,00, não constando que desses 

valores tenha pago a ofendidos/lesados, que aceitaram o acordo.  

     Como igualmente ficou provado – FP 147 C – da mesma conta da irmã da arguida, 

JJ, saíram três transferências no total de € 100.000,00 (20.000,00 € + 20.000,00 € + 

60.000,00 €), respectivamente, em 10 de Julho, em 11 de Setembro e 25 de Setembro de 

2006, para uma conta bancária de BBB. 

     E da mesma conta – FP 148 C – saiu em 26 de Dezembro de 2006 (e não Janeiro de 

2006, conforme consta do acórdão recorrido, e não também, em Janeiro de 2007 

conforma artigo 148 da contestação, como claramente re...ta do quadro da pág. 1634), 

uma transferência de € 10.000,00, também para BBB.  

     Relativamente ao que consta do FP 147 C, há a referir que a recorrente alegara no 

artigo 147 da contestação, a fls. 4.803 do volume 17, que as três transferências para a 

conta bancária de BBB se destinavam a dar pagamento a um empréstimo da quantia de 

€ 100.000,00, que havia feito ao filho BB, a partir de Novembro de 2005, por este não 

ter dinheiro que permitisse pagar serviços prestados por advogados, custas judiciais e as 

despesas necessárias à constituição da I... e transmissões dos imóveis. 
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     O acórdão recorrido deu esta alegação por não provada, como consta de págs. 

2494/5, ao versar a matéria do artigo 147 da contestação, incluído o empréstimo, que 

deu por não provado, bem como que, a partir de Novembro de 2005 BB não tivesse 

dinheiro que permitisse pagar as referidas despesas. 

     A ter existido o empréstimo, que não ficou provado, o mesmo seria nulo por falta de 

forma, desconhecendo-se a quem imputar a inobservância do legal formalismo, sendo 

certo que, caso tivesse sido exibida a essencial escritura pública, seguramente seria dada 

por provado o mútuo, nos termos dos artigos 363.º, n.º 2, 364.º, 371.º e 1143.º (este na 

redacção vigente até 31 de Dezembro de 2008), do Código Civil e 169.º do Código de Processo 

Penal. 

     Mas, mesmo que esta alegação fosse dada por provada, a verdade é que nesse quadro 

o destino do dinheiro seria satisfação de necessidades próprias de BB e não satisfação 

de credores de “mútuos nulos por falta de forma” aceitantes de acordo de pagamento. 

     Por outro lado, a alegação de pagamento de empréstimo à Mãe de BB feita na 

contestação apresentada em 10 de Janeiro de 2011, não se compagina com o que era 

pelo menos habitual “naquela família” para usar expressão da recorrente. 

     Como referiu a recorrente em audiência, naquela família, a de BB, emprestar 

significava dar e especialmente daquela Mãe para aquele filho. 

     Relativamente ao FP 148 C foi alegado na contestação, a fls. 4803/4 do volume 17, 

que a transferência de € 10.000,00 era começo de restituição do valor pago por BBB 

como última prestação do reforço de sinal do contrato promessa da casa do ....     

     O acórdão recorrido deu esta alegação por não provada, como consta de págs. 2495. 

     Sendo certo ter re...tado provado que BBB pagou uma das prestações, isso não 

significa que a dita transferência se destinasse a começo de restituição do devido por 

BB.    

     Mas, mesmo que esta alegação fosse dada por provada, a verdade é que nesse quadro 

o destino do dinheiro seria pagamento de uma dívida de BB, não visando, uma vez 

mais, a satisfação de “investidores”/credores de “mútuos nulos por falta de forma”. 

     O que se deve extrair destes FP emergentes da contestação indicados pela recorrente 

– 146 a 150 – é que da conta de JJ saíram, cingindo-nos aos destinos assinalados e 

outros diversos há, várias quantias, perfazendo € 178.422,23 (18.682,23 € + 7.740,00 € 
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+ 110.000,00 € + 42.000,00 €), que de todo não se destinaram a pagamentos a 

“investidores”, antes satisfizeram interesses próprios de BB. 

     O mesmo se diga em relação à quantia de € 194.958,72, proveniente de duas 

prestações da M... que tiveram destino diverso do propugnado como ressalta do que foi 

dado por provado nos FP 151 C a 155 C -  cfr. resposta de não provado ao facto 151, a 

fls. 2495. 

 

     Dinheiro houve saído da conta de JJ que se destinou a BB.     

  

     Na conta de BB no ... - FP 281 - entraram em 20 de Julho e 12 de Setembro de 2006 

as quantias de  € 20.000,00 e € 8.000,00 (pág. 1555) provenientes da conta de JJ.  

     As correspondentes saídas constam no FP 292, págs. 1633 e 1635 e no Apenso V 

Documentação bancária - Banco Santander/Totta, a fls. 95 e 109.  

     O que significa que foram direccionados pela recorrente para BB € 28.000,00, que 

não se destinaram claramente a pagar a credores.  

     E note-se que por este tempo BB teria raiva e mostraria intento de denegrir ou 

prejudicar a recorrente – cfr. conclusões 103.ª e 144.ª  

     Por esses tempos, em 29 de Setembro de 2006 é emitido cheque à ordem do Prof. Dr. 

BB passado por JJ, sob instruções da recorrente, no valor de 37.500,00 €, certamente 

destinado a investidor (RRR recebia esse valor), mas a passagem do cheque em nome 

de BB, a que acresceu um outro, já em 16 de Outubro, no valor de 5.750,00 €, só pode 

significar confiança e em vez da raiva ou apesar da raiva, ainda se desenhavam no 

horizonte pontes de entendimento, como referimos na abordagem à conclusão 144.ª.  

  

 

     A incolumidade da “Casa de ...”  

      

 

     A transmissão do imóvel de ... para a I... teria sido determinada pela necessidade de 

pagar a credores, mas a verdade é que nunca foi utilizada para esse efeito e a recorrente 

sabia-o bem, quando apresentou a contestação em 10 de Janeiro de 2011, em que aludia 

a essa hipótese. 
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     A recorrente na conclusão 188.ª alega que a reparação parcial só pode ser apreciada 

em face dos montantes que obteve com a venda da casa de Espanha e com a revogação 

do contrato-promessa e na conclusão 183.ª diz que a partir da apreensão dos créditos 

sobre a M..., não tinha mais fundos para poder continuar a efectuar pagamentos. 

     A questão não se cinge aos “fundos”, porque para além dos “fundos”, havia fundado 

património imobiliário transferido em 19 de Dezembro de 2005 para a anónima 

sociedade I..., constituída por accionistas todos com domicílio (profissional) no 

escritório de advogados no …, em Lisboa, onde pontificava o advogado escolhido pela 

recorrente, HH e, mesmo móveis, como acentua o acórdão recorrido, o que é de 

ponderar, pois que quando se quer pagar mesmo, paga-se com os meios disponíveis 

(transferido para a I... foi o imóvel comum de ... e não o certamente bem composto 

recheio, atentas as compras feitas, como exuberantemente consta dos autos), restando 

ainda para satisfazer necessidades de habitação o apartamento do ..., posto em nome da 

filha VV quando tinha dois anos de idade, sendo que por outro lado, há que ter em conta 

que as dificuldades de “fundos” passam também pelos gastos com um carro caro com 

acessórios e não de um carro modesto como fazem muitos concidadãos, pelo que 

sempre poderia minimizar o afundamento dos fundos. 

 

     Na sessão de 26 de Janeiro de 2011, segmento [14:22:12-15:39:41], à passagem do 

minuto 16:42-17:43, declarou a recorrente que quando soube que o então marido não 

tinha liquidez e tinha gasto o dinheiro da Suíça com a casa dos ... - o que não foi assim, 

como vimos, na Análise da impugnação da matéria de facto, segmento “Vícios 

decisórios” - lhe disse: “Vamos vender o património que temos e vamos pagar até ao 

último tostão”; “Disse que íamos vender aquilo que era nosso para pagar as dívidas que 

ele tinha a estas pessoas”.  

     Estas palavras não se cumpriram e o bem comum, “Casa de ...”, passou incólume, 

continuando resguardada na I..., S.A., cujo administrador único, a partir da assembleia 

geral de 11 de Junho de 2007, já após a prisão de BB, deixou de ser José HH (FP 1541), 

passando a exercer tal função o ex-cunhado XXX, não deixando de suscitar enorme 

estranheza, como se afirmou já noutro local, que actualmente, como referiu neste 

Supremo Tribunal na audiência de renovação de prova, a recorrente não conheça a 

situação do bem comum, que foi vendido àquela sociedade anónima, mas de forma 
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simulada, de tal forma que à recorrente veio a ser imputado crime de falsificação de 

documento, a par de outro, por ter intervindo na escritura de venda de duas fracções, 

bens próprios do marido, para dar o seu consentimento, como melhor se explicitou ao 

abordar a situação desta casa no segmento “Vícios decisórios”.     

 

     Os credores /investidores 

 

     Houve efectivamente um grupo de investidores que em 2006 aceitou o acordo 

proposto por HH - FP 1134, 1135 e 1136 e FP 120, 144 e 145 provenientes da 

contestação. 

     Foi dado por provado no FP 1135, SSS, VVV, QQQ, RRR e UUU aceitaram o 

acordo, sendo que apenas foram integralmente cumpridos os acordos relativos a UUU e 

VVV.  

     Aceitaram nas condições propostas, recebendo o capital subtraído dos valores 

entretanto pagos, a título das prometidas rentabilidades (FP 1134) e certamente pelas 

razões de receio de nada virem a receber, como melhor se explica na abordagem à 

conclusão 111.ª para onde se remete 

 

     Para além dos enunciados ficaram prejudicados outros que não chegaram a acordo, 

como OO, E…M…, GG, NNN e OOO, demandados na acção ordinária n.º 

330/06.8TVLSB, bem como o caso especial de III.  

 

  Credores investidores não são apenas os que chegaram acordo e parece esquecer-se 

este dado fundamental.  

 

    Passa-se a enunciar os ofendidos/lesados e respectivos prejuízos, já com exclusão 

dos casos de MM – FP 778 a 803 (págs. 2112 a 2121) – e de NN – FP 877 a 885 (págs. 2144 

a 2148) –, em função da alteração da matéria de facto aqui deliberada: 

I - QQQ – FP 758 a 777 (págs. 2106 a 2112) –, com prejuízo final após recebimento de € 

41.695, 00, através de cheque de BBB, no montante de 108.305,00 €.  
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II - RRR – FP 804 a 811 (págs. 2122 a 2126) –, com prejuízo de 150.000,00 €, tendo 

posteriormente recebido 75.000,00 € em prestações, após acordo de pagamento com 

HH, que não foi cumprido integralmente, ficando prejudicado em 75.000,00 €.  

III - SSS – FP 826 a 837 (págs. 2130 a 2134) –, após acordo de pagamentos com HH 

recebeu cheques emitidos por BBB, tendo ficado prejudicado em 10.000,00 €.  

IV - TTT – FP 838 a 843 (págs. 2134/5) –, com prejuízo de 81.250,00 €.  

V - OO – FP 844 a 856 (págs. 2135 a 2138) –, com prejuízo de 87.500,00 €.  

VI - OOO – FP 857 a 876 (págs. 2138 a 2144) –, com prejuízo de 412.500,00 €.  

VII - NNN– FP 899 a 909 (págs. 2152 a 2155) –, com prejuízo de 488.975,20 €.  

VIII - GG – FP 910 a 915 (págs. 2155/6) –, com prejuízo de 190.000,00 €.  

 

      Anota-se que estas referências são de novo explicitadas no FP 1647 a 1650, a págs. 

2421/2 do acórdão recorrido e fls. 9975 e verso dos autos.  

    O somatório dos prejuízos efectivos ascende assim a 1.453.530,20 €, já descontados 

os valores atribuídos no acórdão recorrido a MM e NN, que foram dados por não 

provados, no total de 1.107.50,00 € (520.000,00 € + 587.500,00 €). 

 

    De fora do lote dos prejudicados actuais o “investidor” VVV – FP 812 a 825 (págs. 

2126 a 2130) – o qual, após ter chegado a acordo com HH, recebeu em prestações a 

importância que entendia ser-lhe devida. 

     O acordo de pagamento foi integralmente cumprido em relação a este investidor, 

bem como a UUU, que não figurava no lote da acusação – FP 1135 

   De fora igualmente o efectivamente prejudicado sobre quem impende a obrigação de 

pagamento da dívida contraída III [muito embora figurando no segmento dos 

“investidores” nos FP 886 a 898 (págs. 2148 a 2152)], em quadro distinto conforme supra 

referido, que ficou por outras razões com prejuízo de € 587.230,24, tanto a quanto 

montava a dívida ao banco à data de 15 de Dezembro de 2005, sendo um dos clientes do 

“grupo de risco” da ... Sintra-Litoral, constituído para além do citado, por CC, BB, RR, 

Gabinete Médico de Trabalho (“investidor” MM) e C… T…, dos quais foram pedidos 

elementos pela Troika. (Tudo conforme depoimento prestado na sessão de 18-10-2011 por A… M… 

P… D… dos S…, da ... Sintra - págs. 2595 e 2633, nºs 85 e 112 da motivação do acórdão recorrido).   
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      É verdade que outros pagamentos foram feitos, mas fora do âmbito do quadro 

traçado inicialmente pela recorrente, que de acordo com o alegado, tinha por objectivo 

pagar aos credores que tinham chegado a acordo, sendo estes credores os dos 

cognominados pela recorrente “mútuos nulos por falta de forma”, pagando apenas o 

capital entregue, deduzido do já pago a título de rentabilidade.  

     Ora, os credores que chegaram a acordo só podiam ser os que tinham entregue 

capital para “aplicações”, não a banca, familiares, ou gabinetes de advogados. 

     Assim, os pagamentos enunciados e dados por provados não se enquadram todos 

naquele inicial desiderato, como ocorre nos constantes dos FP 146 C a 150 C, pois que 

para além de entregas à banca (... e ...), foram efectuados pagamentos de honorários a 

sociedade de advogados, da qual é sócio HH, estando em causa pagamento de 

honorários por prestação de serviços prestados à recorrente e BB, no seu próprio 

interesse, passando tais serviços, para além do patrocínio em acções, por constituição de 

sociedade anónima para onde foram transferidos bens imóveis próprios daquele obtidos 

antes de casado, bem como o bem comum casa de ..., visando objectivos próprios, 

realização de escrituras de compra e venda com simulação, mas não só, pois como 

consta do FP 146 C, também saiu dinheiro com destino à I..., que servia interesses 

exclusivos de BB e ex-mulher. 

     Da mesma conta de JJ, como bem refere a recorrente, saiu dinheiro para a ... de 

Sintra – FP 149 C, caso que será analisado de forma mais detalhada na abordagem da 

conclusão 117.ª – e para o ... – FP 150 C – tratando-se de transferências para contas de 

BB, sendo € 14.000,00, no primeiro caso, em 26 de Dezembro de 2006, e € 28.000,00 

(20.000,00 € + 8.000,00 €), no segundo, em 11 de Julho e em 13 de Setembro de 2006, 

ou seja, para contas de BB foram canalizados € 42.000,00, não constando que desses 

valores tenha pago a ofendidos/lesados, que aceitaram o acordo.  

     Como igualmente ficou provado – FP 147 C – da mesma conta da irmã da arguida, 

JJ, saíram três transferências no total de € 100.000,00 (20.000,00 € + 20.000,00 € + 

60.000,00 €), respectivamente, em 10 de Julho, em 11 de Setembro e 25 de Setembro de 

2006, para uma conta bancária de BBB. 

     E da mesma conta – FP 148 C – saiu em 26 de Dezembro de 2006 (e não Janeiro de 

2006, conforme consta do acórdão recorrido, e não também, em Janeiro de 2007 
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conforma artigo 148 da contestação, como claramente re...ta do quadro da pág. 1634), 

uma transferência de € 10.000,00, também para BBB. 

  

     Relativamente ao que consta do FP 147 C, há a referir que a recorrente alegara no 

artigo 147 da contestação, a fls. 4.803 do volume 17, que as três transferências para a 

conta bancária de BBB se destinavam a dar pagamento a um empréstimo da quantia de 

€ 100.000,00, que havia feito ao filho BB, a partir de Novembro de 2005, por este não 

ter dinheiro que permitisse pagar serviços prestados por advogados, custas judiciais e as 

despesas necessárias à constituição da I... e transmissões dos imóveis, o que como se 

viu não ficou provado. 

      

     O que se deve extrair destes FP emergentes da contestação indicados pela recorrente 

– 146 a 150 – é que da conta de JJ saíram, cingindo-nos aos destinos assinalados e 

outros diversos há (incluído pagamento ao Colégio de São João de Brito em Maio de 

2007, conforme Apenso-V, Documentação bancária …), várias quantias, perfazendo € 

178.422,23 (18.682,23 € + 7.740,00 € + 110.000,00 € + 42.000,00 €), que de todo não 

se destinaram a pagamentos a “investidores”, antes satisfizeram interesses próprios de 

BB e não só. 

 

     O mesmo se diga, aliás, em relação à quantia de € 194.958,72, proveniente de duas 

prestações pagas pela M... (a de Outubro de 2006, com o cheque a ser levantado por 

BB, que depois o deixa em casa da recorrente e a de Abril de 2007, ambas depositadas 

em conta do Pai), que tiveram destino diverso do propugnado, como ressalta do que foi 

dado por provado nos FP 151 C a 155 C -  cfr. resposta de não provado ao facto 151, a 

págs. 2495 do acórdão recorrido. 

 

     Improcede, assim, esta pretensão da recorrente, não havendo lugar a atenuação 

especial da pena aplicável, mantendo-se a moldura abstracta punitiva prevista no 

preceito incriminador. 
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       Questão IV – Medida da pena   

 

        

       Tendo claudicado a pretensão de atenuação especial da pena de prisão, não se 

coloca a questão de aplicação de pena de prisão não superior a um ano e possibilidade 

de substituição por pena de multa, como o permite o artigo 43.º, n.º 1, do Código Penal, 

na redacção dada pela Lei n.º 59/2007, de 4 de Setembro, que operou a 23.ª alteração ao 

Código Penal, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 400/82, de 23 de Setembro, entrada em 

vigor em 15 de Setembro de 2007. 

      A moldura penal abstracta no caso concreto é a de pena de prisão de dois a doze 

anos. 

   

      Dentro da moldura cabível no caso concreto funcionam todas as circunstâncias que, 

não fazendo parte do tipo de crime, deponham a favor ou contra o agente, 

designadamente: 

      - O grau de ilicitude do facto, o modo de execução deste e a gravidade das suas 

consequências, bem como o grau de violação dos deveres impostos ao agente; 

      - A intensidade do dolo ou da negligência; 

      - Os sentimentos manifestados no cometimento do crime e os fins ou motivos que o 

determinaram; 

      - As condições pessoais do agente e a sua situação económica; 

      - A conduta anterior ao facto e a posterior a este, especialmente quando esta seja 

destinada a reparar as consequências do crime; 

      - A falta de preparação para manter uma conduta lícita, manifestada no facto, 

quando essa falta deva ser censurada através da aplicação da pena. 

 

         **** 

 

No domínio da versão originária do Código Penal de 1982, alguma jurisprudência, 

dizendo basear-se em posição do Professor Eduardo Correia (Actas das Sessões, pág. 20), 

segundo a qual o procedimento normal e correcto dos juízes na determinação da pena 

concreta, em face do novo Código, seria o de utilizar, como ponto de partida, a média 
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entre os limites mínimo e máximo da pena correspondente, em abstracto, ao crime, 

adoptou tal orientação, considerando-se em seguida as circunstâncias que, não fazendo 

parte do tipo de crime, depusessem a favor do agente ou contra ele, sendo exemplos de tal 

posição os acórdãos de 13-07-1983, BMJ n.º 329, pág. 396; de 15-02-1984, BMJ n.º 334, 

pág. 274; de 26-04-1984, BMJ n.º 336, pág. 331; de 19-12-1984, BMJ n.º 342, pág. 233; 

de 11-11-1987, BMJ n.º 371, pág. 226; de 19-12-1994, BMJ n.º 342, pág. 233; de 10-01-

1987, processo n.º 38627 – 3.ª, Tribuna da Justiça, n.º 26; de 11-11-1987, BMJ n.º 371, 

pág. 226; de 11-05-1988, processo n.º 39401 – 3.ª, Tribuna da Justiça, n.ºs 41/42. 

Manifestou-se contra esta interpretação Figueiredo Dias em Direito Penal Português, 

As Consequências Jurídicas do Crime, § 277, págs. 210/211. 

A refutação de tal critério foi feita por Carmona da Mota, in Tribuna da Justiça, n.º 6, 

Junho 1985, págs. 8/9 e Alfredo Gaspar, em anotação ao acórdão de 2 de Maio de 

1985, in Tribuna da Justiça, n.º 7, págs. 11 e 13, dando-se conta, em ambos os casos, de 

que o primeiro aresto em que se verificou uma inflexão na jurisprudência foi o acórdão 

da Relação de Coimbra de 09-11-1983, in Colectânea de Jurisprudência 1983, tomo 5, 

pág. 73. 

Posteriormente, e ainda antes de 1995, partindo da ideia de que a culpa é a medida que a 

pena não pode ultrapassar nem mesmo lançando apelo às necessidades de prevenção, 

mesmo que acentuadas, começou a considerar-se não ser correcto partir-se dum ponto 

médio dos limites da moldura penal para a agravação ou atenuação consoante o peso 

relativo das respectivas circunstâncias, como vinha sendo entendido, salientando-se que 

a determinação da medida da pena não depende de critérios aritméticos. Neste sentido, 

podem ver-se os acórdãos do Supremo Tribunal de Justiça de 16-12-1986, BMJ n.º 362, 

pág. 359; de 25-11-1987, BMJ n.º 371, pág. 255; de 22-02-1989, BMJ n.º 384, pág. 552; 

de 09-06-1993, BMJ n.º 428, pág. 284; de 22-06-1994, processo n.º 46701, CJSTJ 1994, 

tomo 2, pág. 255. E no acórdão de 27-02-1991, in A. J., n.º 15/16, pág. 9 (citado no 

acórdão de 15-02-1995, CJSTJ 1995, tomo 1, pág. 216), decidiu-se que na fixação 

concreta da pena não deve partir-se da média entre os limites mínimo e máximo da pena 

abstracta. A determinação concreta há-de re...tar de a adaptar a cada caso concreto, 

liberdade que o julgador deve usar com prudência e equilíbrio, dentro dos cânones 

jurisprudenciais e da experiência, no exercício do que verdadeiramente é a arte de 

julgar. 
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Anteriormente, não manifestando preocupações de adesão à pena média, pronunciaram-

se, v. g.,  os acórdãos de 21-06-1989, BMJ n.º 388, pág. 245 e de  17-10-1991, BMJ n.º 

410, pág. 360. 

 

Hans Heinrich Jescheck, in Tratado de Derecho Penal, Parte General, II, pág. 1194, 

diz: “o ponto de partida da determinação judicial das penas é a determinação dos seus 

fins, pois, só partindo dos fins das penas, claramente definidos, se pode julgar que 

factos são importantes e como se devem valorar no caso concreto para a fixação da 

pena”. 

 

Definindo o papel que cabe à culpa na determinação concreta da pena, nos termos da 

teoria da margem de liberdade (Claus Roxin, Culpabilidade y Prevención en Derecho 

Penal, págs. 94 -113) é ele o seguinte: a pena concreta é fixada entre um limite mínimo 

(já adequado à culpa) e um limite máximo (ainda adequado à culpa), limites esses que 

são determinados em função da culpa do agente e aí intervindo dentro desses limites os 

outros fins das penas (as exigências da prevenção geral e da prevenção especial).  

A partir de 1 de Outubro de 1995 foram alterados os dados do problema, passando a 

pena a servir finalidades exclusivas de prevenção, geral e especial, assumindo a culpa 

um papel meramente limitador da pena.  

A terceira alteração ao Código Penal operada pelo Decreto-Lei nº 48/95, de 15 de 

Março, entrado em vigor em 1 de Outubro seguinte, proclamou a necessidade, 

proporcionalidade e adequação como princípios orientadores que devem presidir à 

determinação da pena aplicável à violação de um bem jurídico fundamental, 

introduzindo a inovação, com feição pragmática e utilitária, constante do artigo 40.º, ao 

consagrar que a finalidade a prosseguir com as penas e medidas de segurança é «a 

protecção dos bens jurídicos e a reintegração do agente na sociedade», ou seja, a 

reinserção social do agente do crime, o seu retorno ao tecido social lesado.  

Com esta reformulação do Código Penal, como se explica no preâmbulo do diploma, 

não prescindiu o legislador de oferecer aos tribunais critérios seguros e objectivos de 

individualização da pena, quer na escolha, quer na dosimetria, sempre no pressuposto 

irrenunciável, de matriz constitucional, de que em caso algum a pena pode ultrapassar a 
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culpa, dispondo o n.º 2 que «Em caso algum a pena pode ultrapassar a medida da 

culpa». 

Em consonância com estes princípios dispõe o artigo 71.º, n.º 1, que “a determinação da 

medida da pena, dentro dos limites definidos na lei, é feita em função da culpa do 

agente e das exigências de prevenção”; o n.º 2 elenca, a título exemplificativo, algumas 

das circunstâncias, agravantes e atenuantes, a atender na determinação concreta da pena, 

dispondo o n.º 3, que na sentença são expressamente referidos os fundamentos da 

medida da pena, injunção com concretização adjectiva no artigo 375.º, n.º 1 do CPP, ao 

prescrever que a sentença condenatória especifica os fundamentos que presidiram à 

escolha e à medida da sanção aplicada. (Em sede de processo decisório, a 

regulamentação respeitante à determinação da pena tem tratamento autónomo 

relativamente à questão da determinação da culpabilidade, sendo esta tratada no artigo 

368.º, e aquela prevista no artigo 369.º, com eventual apelo aos artigos 370.º e 371.º do 

CPP).  

Figueiredo Dias, em Temas Básicos da Doutrina Penal, Coimbra Editora, 2001, no 

tema Fundamento, Sentido e Finalidades da Pena Criminal, págs. 65 a 111, diz que o 

legislador de 1995 assumiu, precipitando no artigo 40.º do Código Penal, os princípios 

ínsitos no artigo 18.º, n.º 2, da CRP, (princípios da necessidade da pena e da 

proporcionalidade ou da proibição do excesso) e o percurso doutrinário, resumindo 

assim a teoria penal defendida: 

1) Toda a pena serve finalidades exclusivas de prevenção, geral e especial. 

2) A pena concreta é limitada, no seu máximo inultrapassável, pela medida da culpa. 

3) Dentro deste limite máximo ela é determinada no interior de uma moldura de 

prevenção geral de integração, cujo limite superior é oferecido pelo ponto óptimo de 

tutela dos bens jurídicos e cujo limite inferior é constituído pelas exigências mínimas de 

defesa do ordenamento jurídico. 

4) Dentro desta moldura de prevenção geral de integração a medida da pena é 

encontrada em função de exigências de prevenção especial, em regra positiva ou de 

socialização, excepcionalmente negativa ou de intimidação ou segurança individuais. 

 

No dizer de Fernanda Palma, in “As Alterações Reformadoras da Parte Geral do 

Código Penal na Revisão de 1995: Desmantelamento, Reforço e Paralisia da Sociedade 
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Punitiva”, nas “Jornadas sobre a Revisão do Código Penal”, edição 1998, AAFDL, pág. 

25, «a protecção de bens jurídicos implica a utilização da pena para dissuadir a prática 

de crimes pelos cidadãos (prevenção geral negativa), incentivar a convicção de que as 

normas penais são válidas e eficazes e aprofundar a consciência dos valores jurídicos 

por parte dos cidadãos (prevenção geral positiva). A protecção de bens jurídicos 

significa ainda prevenção especial como dissuasão do próprio delinquente potencial». 

 

Américo Taipa de Carvalho, em Prevenção, Culpa e Pena, in Liber Discipulorum 

para Jorge Figueiredo Dias, Coimbra Editora, 2003, pág. 322, afirma re...tar do actual 

artigo 40.º que o fundamento legitimador da aplicação de uma pena é a prevenção, geral 

e especial, e que a culpa do infractor apenas desempenha o (importante) papel de 

pressuposto (conditio sine qua non) e de limite máximo da pena a aplicar por maiores 

que sejam as exigências sociais de prevenção. 

Está subjacente ao artigo 40.º uma concepção preventivo-ética da pena. Preventiva, na 

medida em que o fim legitimador da pena é a prevenção; ética, uma vez que tal fim 

preventivo está condicionado e limitado pela exigência da culpa. 

Para o efeito de determinação da medida concreta ou fixação do quantum da pena que 

vai constar da decisão o juiz serve-se do critério global contido no referido artigo 71.º 

do Código Penal (preceito que a alteração introduzida pela Lei n.º 59/2007, de 4 de 

Setembro, deixou intocado, como de resto aconteceu com o citado artigo 40.º), estando 

vinculado aos módulos - critérios de escolha da pena constantes do preceito.  

Como se refere no acórdão de 28-09-2005, CJSTJ 2005, tomo 3, pág. 173, na dimensão 

das finalidades da punição e da determinação em concreto da pena, as circunstâncias e 

os critérios do artigo 71.º do Código Penal têm a função de fornecer ao juiz módulos de 

vinculação na escolha da medida da pena; tais elementos e critérios devem contribuir 

tanto para co-determinar a medida adequada à finalidade de prevenção geral (a natureza 

e o grau de ilicitude do facto impõe maior ou menor conteúdo de prevenção geral, 

conforme tenham provocado maior ou menor sentimento comunitário de afectação dos 

valores), como para definir o nível e a premência das exigências de prevenção especial 

(circunstâncias pessoais do agente; a idade, a confissão; o arrependimento) ao mesmo 

tempo que também transmitem indicações externas e objectivas para apreciar e avaliar a 

culpa do agente. 
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Observados estes critérios de dosimetria concreta da pena, há uma margem de actuação 

do julgador dificilmente sindicável, se não mesmo impossível de sindicar. 

O referido dever jurídico-substantivo e processual de fundamentação visa justamente 

tornar possível o controlo - total no caso dos tribunais de relação, limitado às «questões 

de direito» no caso do STJ, ou mesmo das relações quando se tenha renunciado ao 

recurso em matéria de facto – da decisão sobre a determinação da pena. 

Estando a cognoscibilidade em recurso de revista limitada a matéria de direito, coloca-

se a questão da controlabilidade da determinação da pena nesta sede. 

 

Paulo Pinto de Albuquerque, no Comentário do Código de Processo Penal, 

Universidade Católica Editora, 2007, pág. 218 (e pág. 224 na 4.ª edição actualizada de 

Abril de 2011), defende que a questão da determinação da espécie e da medida da 

sanção criminal redunda numa verdadeira questão de direito. 

 

Segundo Maria João Antunes, em Consequências Jurídicas do Crime, Lições 2007-

2008, págs. 19 e 20, no procedimento de determinação da pena trata-se de autêntica 

aplicação do direito – na sentença são expressamente referidos os fundamentos da 

medida da pena, por imposição do artigo 71.º, n.º 3, do CP. Consequentemente, há uma 

autonomização do processo de determinação da pena em sede processual penal (artigos 

369.º, 370.º e 371.º do CPP) e a possibilidade de controlo da decisão sobre a 

determinação da pena em sede de recurso, ainda que este seja apenas de revista. 

   

Figueiredo Dias, em Direito Penal Português, As Consequências Jurídicas do Crime, 

edição de 1993, págs. 196/7, § 255, após dar conta de que se revela uma tendência para 

alargar os limites em que a questão da determinação da pena é susceptível de revista, 

afirma estarem todos de acordo em que é susceptível de revista a correcção do 

procedimento ou das operações de determinação, o desconhecimento pelo tribunal ou a 

errónea aplicação dos princípios gerais de determinação, a falta de indicação de factores 

relevantes para aquela, ou, pelo contrário, a indicação de factores que devam 

considerar-se irrelevantes ou inadmissíveis. Defende ainda estar plenamente sujeita a 

revista a questão do limite ou da moldura da culpa, assim como a forma de actuação dos 



S. R. 
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 

3200 
 

fins das penas no quadro da prevenção, e relativamente à determinação, dentro daqueles 

parâmetros, do quantum exacto de pena, esta será controlável no caso de violação das 

regras da experiência ou se a quantificação se revelar de todo desproporcionada. 

Ainda de acordo com o mesmo Professor, na mesma obra de 1993, § 280, pág. 214 e 

repetido nas Lições ao 5.º ano da Faculdade de Direito de Coimbra, 1998, págs. 279 e 

seguintes: «Culpa e prevenção são os dois termos do binómio com auxílio do qual há-de 

ser construído o modelo da medida da pena (em sentido estrito, ou de «determinação 

concreta da pena»). 

As finalidades da aplicação de uma pena residem primordialmente na tutela de bens 

jurídicos e, na medida do possível, na reinserção do agente na comunidade. A pena, por 

outro lado, não pode ultrapassar em caso algum a medida da culpa. 

Assim, pois, primordial e essencialmente, a medida da pena há-de ser dada pela medida 

da necessidade de tutela dos bens jurídicos face ao caso concreto e referida ao momento 

da sua aplicação, protecção que assume um significado prospectivo que se traduz na 

tutela das expectativas da comunidade na manutenção (ou mesmo no reforço) da 

validade da norma infringida. Um significado, deste modo, que por inteiro se cobre com 

a ideia da prevenção geral positiva ou de integração que vimos decorrer precipuamente 

do princípio político-criminal básico da necessidade da pena». 

Anabela Miranda Rodrigues em “O Modelo de Prevenção na Determinação da 

Medida Concreta da Pena”, in Revista Portuguesa de Ciência Criminal, ano 12, n.º 2, 

Abril/Junho de 2002, págs. 147 e ss., como proposta de solução defende que a medida 

da pena há-de ser encontrada dentro de uma moldura de prevenção geral positiva e que 

será definida e concretamente estabelecida em função de exigências de prevenção 

especial, nomeadamente de prevenção especial positiva ou de socialização; a pena, por 

outro lado, não pode ultrapassar em caso algum a medida da culpa.  

Adianta que “é o próprio conceito de prevenção geral de que se parte – protecção de 

bens jurídicos alcançada mediante a tutela das expectativas comunitárias na manutenção 

(e no reforço) da validade da norma jurídica violada - que justifica que se fale  de uma 

moldura de prevenção. Proporcional à gravidade do facto ilícito, a prevenção não pode 

ser alcançada numa medida exacta, uma vez que a gravidade do facto ilícito é aferida 

em função do abalo daquelas expectativas sentido pela comunidade. A satisfação das 

exigências de prevenção terá certamente um limite definido pela medida da pena que a 
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comunidade entende necessária à tutela das suas expectativas na validade das normas 

jurídicas: o limite máximo da pena. Que constituirá, do mesmo passo, o ponto óptimo 

de realização das necessidades preventivas da comunidade, que não pode ser excedido 

em nome de considerações de qualquer tipo, ainda quando se situe abaixo do limite 

máximo consentido pela culpa. Mas, abaixo daquela medida (óptima) de pena (da 

prevenção), outras haverá que a comunidade entende que são ainda suficientes para 

proteger as suas expectativas na validade das normas - até ao que  considere que é o 

limite do necessário para assegurar a protecção dessas expectativas. Aqui residirá o 

limite mínimo da pena que visa assegurar a finalidade de prevenção geral”. 

Apresenta três proposições em jeito de conclusões e da seguinte forma sintética: 

“Em primeiro lugar, a medida da pena é fornecida pela medida de necessidade de tutela 

de bens jurídicos, isto é, pelas exigências de prevenção geral positiva (moldura de 

prevenção). Depois, no âmbito desta moldura, a medida concreta da pena é encontrada 

em função das necessidades de prevenção especial de socialização do agente ou, sendo 

estas inexistentes, das necessidades de intimidação e de segurança individuais. 

Finalmente, a culpa não fornece a medida da pena, mas indica o limite máximo da pena 

que em caso algum pode ser ultrapassado em nome de exigências preventivas”. 

E finaliza, afirmando: “É este o único entendimento consentâneo com as finalidades da 

aplicação da pena: tutela de bens jurídicos e, na medida do possível, a reinserção do 

agente na comunidade, e não compensar ou retribuir a culpa. Esta é, todavia, 

pressuposto e limite daquela aplicação, directamente imposta pelo respeito devido à 

eminente dignidade da pessoa do delinquente”. 

 

Uma síntese destas posições sobre os fins das penas foi feita no acórdão de 10-04-1996, 

processo n.º 12/96, in CJSTJ 1996, tomo 2, pág. 168, nos seguintes termos: “ O modelo 

de determinação da medida da pena no sistema jurídico-penal português comete à culpa 

(juízo de apreciação, de valoração, que enuncia o que as coisas valem aos olhos da 

consciência e o que deve ser do ponto de vista da validade lógica e da moral ou do 

direito) a função de determinar o limite máximo e inultrapassável da pena, mas disso já 

cuidou, em primeira mão, o legislador, quando estabeleceu a moldura punitiva. 

Acontece, porém, que outras exigências concorrem naquele modelo: a prevenção geral 

(dita de integração) que tem por função fornecer uma moldura de prevenção, cujo limite 
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é dado, no máximo, pela medida óptima de tutela dos bens jurídicos - dentro do que é 

consentido pela culpa - e, no mínimo, fornecido pelas exigências irrenunciáveis de 

defesa do ordenamento jurídico. Cabe à prevenção especial a função de encontrar o 

quantum exacto da pena, dentro dessa função, rectius, moldura de prevenção que 

melhor sirva as exigências de socialização (ou, em casos particulares) de advertência ou 

de segurança”. 

Ainda do mesmo relator, e a propósito de caso de tráfico de estupefacientes, diz-se no 

acórdão de 08-10-1997, processo n.º 356/97-3.ª, in Sumários de Acórdãos, Gabinete de 

Assessoria do STJ, n.º 14, volume II, págs. 133/4: «As “exigências de prevenção” 

variam em função do tipo de criminalidade de que se trata. Na criminalidade 

relacionada com o tráfico de estupefacientes, com todo o seu cortejo de lesão de bens 

jurídicos muito relevantes, a carecerem de adequada protecção pelo direito penal - além 

do efeito propulsor de outras formas de criminalidade, nomeadamente contra as pessoas 

e contra o património, a que, a justo título, se tem chamado de “flagelo social”  - são de 

considerar as particulares exigências de prevenção, tanto geral como especial». 

Uma outra formulação, em síntese, na esteira de Figueiredo Dias, “As consequências 

jurídicas do crime 1993”, § 301 e ss., é a que consta dos acórdãos do STJ de 17-09-

1997, processo n.º 624/97; de 01-10-1997, processo n.º 673/97; de 08-10-1997, 

processo n.º 874/97; de 15-10-1997, processo n.º 589/97, sendo os três últimos 

publicados in Sumários de Acórdãos do Gabinete de Assessoria do STJ, n.º 14, Outubro 

de 1997, II volume, págs. 125, 134 e 145, e de 20-05-1998, processo n.º 370/98, este 

publicado na CJSTJ 1998, tomo 2, pág. 205 e no BMJ n.º 477, pág. 124, todos da 3.ª 

Secção e do mesmo relator, nos seguintes termos: “A defesa da ordem jurídico-penal, 

tal como é interiorizada pela consciência colectiva (prevenção geral positiva ou de 

integração), é a finalidade primeira, que se prossegue, no quadro da moldura penal 

abstracta, entre o mínimo, em concreto, imprescindível à estabilização das expectativas 

comunitárias na validade da norma violada e o máximo que a culpa do agente consente; 

entre esses limites, satisfazem-se, quanto possível, as necessidades da prevenção 

especial positiva ou de socialização. 

Ou seja, devendo ter um sentido eminentemente pedagógico e ressocializador, as penas 

são aplicadas com a finalidade primordial de restabelecer a confiança colectiva na 

validade da norma violada, abalada pela prática do crime, e, em última análise, na 
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eficácia do próprio sistema jurídico-penal”. No sentido deste último segmento, ver do 

mesmo relator, os acórdãos de 08-10-1997, processo n.º 976/97 e de 17-12-1997, 

processo n.º 1186/97, in Sumários de Acórdãos, n.º 14, pág. 132 e n.º s 15/16, 

Novembro/Dezembro 1997, pág. 214.     

 

A intervenção do Supremo Tribunal de Justiça em sede de concretização da medida da 

pena, ou melhor, do controle da proporcionalidade no respeitante à fixação concreta da 

pena, tem de ser necessariamente parcimoniosa, porque não ilimitada, sendo entendido 

de forma uniforme e reiterada que “no recurso de revista pode sindicar-se a decisão de 

determinação da medida da pena, quer quanto à correcção das operações de 

determinação ou do procedimento, à indicação dos factores que devam considerar-se 

irrelevantes ou inadmissíveis, à falta de indicação de factores relevantes, ao 

desconhecimento pelo tribunal ou à errada aplicação dos princípios gerais de 

determinação, quer quanto à questão do limite da moldura da culpa, bem como a forma 

de actuação dos fins das penas no quadro da prevenção, mas já não a determinação, 

dentro daqueles parâmetros, do quantum exacto da pena, salvo perante a violação das 

regras da experiência, ou a desproporção da quantificação efectuada”- cfr. acórdãos de  

09-11-2000, processo n.º 2693/00-5.ª; de 23-11-2000, processo n.º 2766/00 – 5.ª; de 30-

11-2000, processo n.º 2808/00-5.ª; de 28-06-2001, processos n.ºs 1674/01-5.ª, 1169/01-

5.ª e 1552/01-5.ª; de 30-08-2001, processo n.º 2806/01-5.ª; de 15-11-2001, processo n.º 

2622/01 – 5.ª; de 06-12-2001, processo n.º 3340/01-5.ª; de 17-01-2002, processo 

2132/01-5.ª; de 09-05-2002, processo n.º 628/02-5.ª, CJSTJ 2002, tomo 2, pág. 193; de 

16-05-2002, processo n.º 585/02 – 5.ª; de 23-05-2002, processo n.º 1205/02 – 5.ª; de 26-

09-2002, processo n.º 2360/02 – 5.ª; de 14-11-2002, processo n.º 3316/02 – 5.ª; de 30-

10-2003, CJSTJ 2003, tomo 3, pág. 208; de 11-12-2003, processo n.º 3399/03 – 5.ª; de 

04-03-2004, processo n.º 456/04 – 5.ª, in CJSTJ 2004, tomo1, pág. 220; de 11-11-2004, 

processo n.º 3182/04 – 5.ª; de 23-06-2005, processo n.º 2047/05 - 5.ª; de 12-07-2005, 

processo n.º 2521/05 – 5.ª; de 03-11-2005, processo n.º 2993/05 - 5ª; de 07-12-2005 e 

de 15-12-2005, CJSTJ 2005, tomo 3, págs. 229 e 235; de 29-03-2006, CJSTJ 2006, 

tomo 1, pág. 225; de 15-11-2006, processo n.º 2555/06 – 3.ª; de 14-02-2007, processo 

n.º 249/07 – 3.ª; de 08-03-2007, processo n.º 4590/06 – 5.ª; de 12-04-2007, processo n.º 

1228/07 – 5.ª; de 19-04-2007, processo n.º 445/07 – 5.ª; de 10-05-2007, processo n.º 
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1500/07 – 5.ª; de 14-06-2007, processo n.º 1580/07-5.ª, CJSTJ 2007, tomo 2, pág. 220; 

de 04-07-2007, processo n.º 1775/07 – 3.ª; de 05-07-2007, processo n.º 1766/07-5.ª, 

CJSTJ 2007, tomo 2, pág. 242; de 17-10-2007, processo n.º 3321/07 – 3.ª; de 10-01-

2008, processo n.º 907/07 – 5.ª; de 16-01-2008, processo n.º 4571/07 – 3.ª; de 20-02-

2008, processos n.ºs 4639/07 – 3.ª e 4832/07-3.ª; de 05-03-2008, processo n.º 437/08 – 

3.ª; de 02-04-2008, processo n.º 4730/07 – 3.ª; de 03-04-2008, processo n.º 3228/07 – 

5.ª; de 09-04-2008, processo n.º 1491/07 – 5.ª e processo n.º 999/08-3.ª; de 17-04-2008, 

processos n.ºs 677/08 e 1013/08, ambos desta secção; de 30-04-2008, processo n.º 

4723/07 – 3.ª; de 21-05-2008, processos n.ºs 414/08 e 1224/08, da 5.ª secção; de 29-05-

2008, processo n.º 1001/08 – 5.ª; de 03-09-2008, no processo n.º 3982/07-3.ª; de 10-09-

2008, processo n.º 2506/08 – 3.ª; de 08-10-2008, nos processos n.ºs 2878/08, 3068/08 e 

3174/08, todos da 3.ª secção; de 15-10-2008, processo n.º 1964/08 – 3.ª; de 29-10-2008, 

processo n.º 1309/08-3.ª; de 21-01-2009, processo n.º 2387/08-3.ª; de 27-05-2009, 

processo n.º 484/09-3.ª; de 18-06-2009, processo n.º 8523/06.1TDLSB-3.ª; de 1-10-

2009, processo n.º 185/06.2...SB.L1.S1-3.ª; de 25-11-2009, processo n.º 

220/02.3GCSJM.P1.S1-3.ª; de 03-12-2009, processo n.º 136/08.0TBBGC.P1.S1-3.ª; de 

28-04-2010, processo n.º 126/07.0PCPRT.S1-3.ª; de 10-11-2010, processo n.º 

145/10.9JAPRT.P1.S1-3.ª; de 29-06-2011, processo n.º 21/10.5GACUB.E1.S1-3.ª; de 

15-12-2011, processo n.º 17/09.0TELSB.L1.S1; de 05-12-2012, processo n.º 

250/10.1JALRA.E1.S1; de 5-06-2013, processo n.º 7/11.2GAADV.E1.S1-3.ª . 

Na determinação da medida concreta da pena deve o Tribunal, em conformidade com o 

disposto no artigo 71.º, n.º 2, do Código Penal, atender a todas as circunstâncias que 

deponham a favor ou contra o agente, abstendo-se no entanto de considerar aquelas que 

já fazem parte do tipo de crime cometido. 

O limite mínimo da pena a aplicar é assim determinado pelas razões de prevenção geral 

que no caso se façam sentir; o limite máximo pela culpa do agente revelada no facto; e 

servindo as razões de prevenção especial para encontrar, dentro daqueles limites, o 

quantum de pena a aplicar – cfr. Jorge de Figueiredo Dias, in Direito Penal Português, 

As Consequências Jurídicas do Crime, 1993, Editorial Notícias, págs. 227 e ss.. 

Na graduação da pena deve olhar-se para as funções de prevenção geral e especial das 

penas, mas sem perder de vista a culpa do agente, ou como diz o acórdão de 22-09-

2004, processo n.º 1636/04-3.ª, in ASTJ, n.º 83: “a pena, no mínimo, deve corresponder 
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às exigências e necessidades de prevenção geral, de modo a que a sociedade continue a 

acreditar na validade da norma punitiva; no máximo, não deve exceder a medida da 

culpa, sob pena de degradar a condição e dignidade humana do agente; e, em concreto, 

situando-se entre aquele mínimo e este máximo, deve ser individualizada no quantum 

necessário e suficiente para assegurar a reintegração do agente na sociedade, com 

respeito pelo mínimo ético a todos exigível”. 

Ou, como expressivamente se diz no acórdão deste STJ de 16-01-2008, processo n.º 

4565/07 - 3.ª: «A norma do art. 40.º do CP condensa em três proposições fundamentais 

o programa político-criminal sobre a função e os fins das penas: a) protecção de bens 

jurídicos; b) a socialização do agente do crime; c) constituir a culpa o limite da pena 

mas não o seu fundamento. 

O modelo do C P é de prevenção: a pena é determinada pela necessidade de protecção 

de bens jurídicos e não de retribuição da culpa e do facto. A fórmula impositiva do art. 

40.º determina, por isso, que os critérios do art. 71.º e os diversos elementos de 

construção da medida da pena que prevê sejam interpretados e aplicados em 

correspondência com o programa assumido na disposição sobre as finalidades da 

punição. 

O modelo de prevenção acolhido – porque de protecção de bens jurídicos – estabelece 

que a pena deve ser encontrada numa moldura de prevenção geral positiva, e 

concretamente estabelecida também em função das exigências de prevenção especial ou 

de socialização, não podendo, porém, na feição utilitarista preventiva, ultrapassar em 

caso algum a medida da culpa. 

Dentro desta medida de prevenção (protecção óptima e protecção mínima – limite 

superior e limite inferior da moldura penal), o juiz, face à ponderação do caso concreto 

e em função das necessidades que se lhe apresentem, fixará o quantum concretamente 

adequado de protecção, conjugando-o a partir daí com as exigências de prevenção 

especial em relação ao agente (prevenção da reincidência), sem poder ultrapassar a 

medida da culpa. 

Nesta dimensão das finalidades da punição e da determinação em concreto da pena, as 

circunstâncias e critérios do art. 71.º do CP devem contribuir tanto para co-determinar a 

medida adequada à finalidade de prevenção geral (a natureza e o grau de ilicitude do 

facto impõe maior ou menor conteúdo de prevenção geral, conforme tenham provocado 



S. R. 
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 

3206 
 

maior ou menor sentimento comunitário de afectação dos valores), como para definir o 

nível e a premência das exigências de prevenção especial (as circunstâncias pessoais do 

agente, a idade, a confissão, o arrependimento), ao mesmo tempo que também 

transmitem indicações externas e objectivas para apreciar e avaliar a culpa do agente». 

      

Revertendo ao caso concreto. 

 

 

Neste particular, ter-se-ão em conta as concretizações dos critérios legais estabelecidas 

pelo acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, que recolheu os elementos necessários 

e suficientes para o efeito (afora o que determinou a audiência de renovação da prova) e 

teve em vista os parâmetros legais a observar, e que são de acolher, ressalvada 

obviamente a menor carga de ilicitude ora presente em função do deliberado 

relativamente às aquisições da casa de Espanha e do Jeep modelo Grand Cherokee. 

 

Sobre a questão da determinação da medida concreta da pena, disse o acórdão do 

Tribunal da Relação de Lisboa, de págs. 2791 a 2796 e fls. 10.160 e 10.162 verso dos 

autos: 

     “7. Da escolha e determinação da medida concreta da pena: 

     A acusação será assim parcialmente procedente na parte relativa ao crime de 

branqueamento previsto e punido pelo artigo 368º-A nºs 1 e 2 do Código Penal, atenta a 

verificação de todos os elementos típicos, objectivos e subjectivos, de tal tipo legal de 

crime, ao qual corresponde moldura penal abstracta de 2 (dois) a 12 (doze) anos de 

prisão.  

     Já observámos também que não haverá lugar a atenuação especial da pena nos 

termos expostos quanto aos nºs 7 e 8 da mesma previsão penal supra referida, com os 

considerandos que aqui damos por reproduzidos. 

    Observamos, atenta a descrita moldura penal abstracta de 2 (dois) a 12 (doze) anos de 

prisão, que se não coloca a questão de opção sobre a natureza da pena. 

     Ponderadas então as exigências de reprovação e de prevenção geral e especial do 

crime, as quais não podem ser desconsideradas numa era em tal tipo de crimes grassa, 

sobretudo quando perpetrado por quem não tem necessidade de o fazer, em contra-
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ponto com as inúmeras pessoas, que com imensas dificuldades económicas, não 

olvidam a aprendizagem que tiveram dos valores de probidade e lhaneza, e segundo a 

qual (aprendizagem) se recusam em cada dia a se apropriarem de um botão de camisa 

sequer.  

    As exigências de reprovação geral do crime são pois a nosso ver elevadas, mas 

apenas ligeiramente acima do limiar exigível em relação a outros cidadãos que tenham 

outras responsabilidades uma vez que o crime não foi cometido no exercício de funções, 

embora para a sua execução tenham sido utilizados conhecimentos de direito, 

paralelamente com a construída e simulada ocultação aos credores do restante 

património do casal. 

     Em favor da arguida milita a sua primaridade penal e a reparação dos ofendidos 

UUU, trintanário, e de VVV, industrial.  

     A arguida exerce a função da judicatura na área do direito cívil nos últimos 20 

(vinte) anos, e é profissionalmente considerada ao nível de excelència entre os seus 

pares, tendo sido assessora do Supremo Tribunal de Justiça e ministrado aulas no CEJ 

sobre “Ética e Deontologia Profissional”. 

     Dúvidas não restam de que compreendia e compreendeu a origem ilícita do dinheiro 

que geria, com o qual quis adquirir o Jeep. E nem levamos aqui em consideração as 

viagens pagas em 2007, nem “restos” de depósitos com que ficou, como o havido em 

Janeiro de 2007 com a prestação da M.... 

     A arguida fazia a gestão do dinheiro que sabia ter proveniência ilícita, enquanto a 

HH confiara a gestão do património obtido de forma lícita. 

     Não prestou confissão e muito menos mostrou arrependimento. 

     A arguida arrastou pai e irmã no caminho da execução criminal do por si desejado 

branqueamento. 

     A sua liderança em todo o processo de conversão dos bens, ocultação, dissimulação 

e final obtenção de vantagem pessoal e exclusiva, com renovada ocultação da origem 

dos bens não só está demonstrada, ao inscrever o veículo na titularidade do próprio pai, 

como ficou sobejamente descrita. 

     Mas também não pode ser desconsiderado o facto de a arguida ter utilizado os seus 

conhecimentos de direito, como re...ta da sua condução de todos os factos a partir de 

Outubro de 2005, como a escolha de advogado, a abertura da conta titulada pela irmã, a 
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liderança das negociações com a “M...” pelo qual esta consentiu a transmissão dos 

créditos a sua irmã JJ, assim como liderou a acções concertadas com HH e auxiliou 

activamente a preparação de todas as acções judiciais interpostas posteriormente. 

     Certo é o facto de não ter actuado no exercício de funções, pese embora os 

conhecimentos utilizados e o ter assumido a gestão das verbas que sabia provenientes de 

actividades ilícitas, como da “Dona Branca” de BB. 

      O modo planeado e reflectido da execução do crime e o aproveitamento pessoal que 

desejou alcançar, arrastando para tal pai e irmã na execução do crime, demonstram um 

grau de ilicitude que não é diminuto a que não é alheia a persistente intensidade do dolo 

assim manifestada e dirigida à obtenção de uma viatura automóvel, marca Jeep modelo 

Cherokee, com o preço de € 69.013,26. 

     As circunstâncias concretas em que quis comprar o veículo, na sequência da 

separação do casal, e com parte do produto da venda da casa de Espanha, incrita na sua 

titularidade como seu bem privativo apesar de adquirida com quantias provenientes de 

investidores e da própria CC, denotam uma profunda confusão de valores aos quais se 

sobrepõs o “disparate” da cupidez, que não se justifica sequer minimamente pelo facto 

por si alegado de “o Saab estar a dar problemas”. 

     Do seu conhecimento sobra a origem ilícita do dinheiro com que foram adquiridos 

parte dos imóveis e feito o pagamento do sinal não restam dúvidas. 

     Não só porque a arguida sabia que BB “tinha uma Dona Branca”. 

     Tal como deixámos exposto na fundamentação da matéria provada: 

     “O conhecimento pela arguida da origem do dinheiro com o qual foram comprados 

os imóveis registados na titularidade da filha, na sua titularidade (casa de Espanha) - 

como bem privativo por ter sido declarado que havia sido pago com “dinero de los 

muebles e y imuebles de sus abuelos”, - e com que foi feito o pagamento do sinal no 

contrato-promessa, não é alheio ao facto de pelas contas da arguida terem passado 

centenas de milhar de euros, provenientes também de investidores, como MM, e 

também destinadas a investidores, como PP, como descrito entre outros nos artigos 

272º, 275º, 279º e 281º da matéria provada, e com  os quais (euros provenientes de 

investidores) foram feitos os pagamentos daqueles imóveis e sinal. 

      Este conhecimento pela arguida ocorreu, pelo menos, entre as datas das reuniões que 

teve com BB e HH, em Outubro de 2005, e a data em que pediu a sua irmã JJ para fazer 
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a abertura da conta pela qual a arguida faria a gestão do dinheiro convertido com a 

venda da casa de Espanha e da resolução do contrato-promessa. 

       A conta bancária em nome de JJ foi aberta em 13 de Dezembro de 2005.”  

       Apesar da não ser verdadeira a versão que apresentou, segundo a qual tudo fez com 

o único objectivo de pagar aos “credores verdadeiros”, o que também não fez até aos 

limites da sua capacidade, a arguida colaborou com HH para que, além de UUU e VVV, 

outros pequenos “investidores” como QQQ, RRR e SSS rece...sem parte do dinheiro 

que a arguida geria. 

     Os prejuízos dos investidores que nada receberam, são incomensuravelmente 

superiores à insignificante reparação operada e o valor dispendido na aquisição do carro 

poderia minorar nessa medida os prejuízos. 

     Impossível era a reparação da CC do prejuízo de mais de 7 milhões de euros, o ... e o 

... com um prejuízo de 5,5 milhões de euros e a ... Sintra com um prejuízo próximo dos 

2 milhões de euros. 

    Ponderados assim o grau de ilicitude do facto, a intensidade do dolo, os sentimentos 

manifestados na execução do crime, e os mais critérios legais plasmados no artigo 71º 

do Código Penal, afigura-se-nos finalmente ajustada a pena de 5 (cinco) anos de prisão. 

A arguida tem uma filha a seu cargo, e tendo 46 (quarenta e seis) anos de idade não há 

notícia da prática de qualquer outro facto censurável, encontrando-se plenamente 

inserida na sociedade, em termos profissionais é-lhe reconhecido o mais elevado nível 

de qualidade. 

         O crime sido praticado num circunstancialismo por certo irrepetível, em que 

gerindo o património de origem ilícita obtido pelo seu ex-marido cedeu à tentação de 

fazer uso desse dinheiro para com o mesmo alcançar uma vantagem pessoal, com a 

aquisição do Jeep, termos em que se observa que a simples censura do facto e a ameaça 

da prisão realizam de forma adequada e suficiente as finalidade da punição, pelo nos 

termos do artigo 50º do Código Penal, se conclui pela suspensão da execução da pena 

de prisão por igual período de tempo, com regime de prova nos termos do disposto no 

artigo 53º nºs 2 e 3 do Código Penal”. 
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      Acompanhamos esta fundamentação com excepção do que se reporta a referências à 

ilicitude dos dinheiros com que foram adquiridas a casa de Espanha e o veículo 

automóvel.  

      Relevam as necessidades de prevenção geral, atento o já referido aumento de casos 

de participações por este tipo de crime. 

      A arguida insistiu e repisou sempre as mesmas posições, como constituindo 

construções jurídicas inabaláveis e definitivamente certeiras, e como já se demonstrou 

por várias vezes caiu em contradições (cfr. Questão II), como quando pretende 

minimizar o valor probatório dos mails e depois se vê que afinal nesse período confia 

em BB (que alegadamente lhe tem raiva e intenta denegrir) para receber cheques, 

mostra preocupação com a situação processual do mesmo na acção de simulação, a 

dizer que mostra tom cordato e a apelar à compaixão, alega que vai vender o 

património, mas depois resguarda a casa de ..., não conseguindo convencer o Colectivo 

de que não sabe da situação actual do imóvel, como igualmente não convenceu o 

Colectivo quanto ao desconhecimento do desfecho da acção ordinária n.º 

330/06.8TVLSB, conhecido em 19 de Junho de 2012. 

  

                                                       ******* 

      Como vimos, no caso em reapreciação, em função da redução factual operada, é de 

reduzir a pena aplicada pelo crime de branqueamento de vantagens cometido pela 

recorrente. 

  

      Sendo uma das finalidades das penas a tutela dos bens jurídicos – artigo 40.º, n.º 1, 

do Código Penal - definindo a necessidade desta protecção os limites daquelas, há que 

ter em atenção o bem jurídico tutelado no tipo legal em causa. 

No que toca ao bem jurídico protegido na norma incriminadora, questão muito 

discutida, como vimos, em termos doutrinários e com soluções diversas nos vários 

Países, a sua inserção sistemática não deixa dúvidas quanto a considerar-se ser tutelada 

a administração da justiça.  

Como noticiava o Diário de Notícias de 29 de Março de 2014, de acordo com o 

Relatório Anual de Segurança Interna, o crime de branqueamento de vantagens de 
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proveniência ilícita aumentou exponencialmente em 2013 com 27 participações, uma 

subida de 92,9 %. 

   Como expende Figueiredo Dias em O sistema sancionatório do Direito Penal 

Português, inserto em Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor Eduardo Correia, I, 

pág. 815, “A prevenção geral assume o primeiro lugar como finalidade da pena. 

Prevenção geral, porém, não como prevenção negativa, de intimidação do delinquente e 

de outros potenciais criminosos, mas como prevenção positiva, de integração e de 

reforço da consciência jurídica comunitária e do seu sentimento de segurança face à 

violação da norma ocorrida; numa palavra, como estabilização das expectativas 

comunitárias na validade e na vigência da norma infringida”.     

      Como se expressou o acórdão do STJ de 4 de Julho de 1996, CJSTJ 1996, tomo 2, 

pág. 225, com o recurso à prevenção geral procurou dar-se satisfação à necessidade 

comunitária da punição do caso concreto, tendo-se em consideração, de igual modo a 

premência da tutela dos respectivos bens jurídicos.   

      As necessidades de prevenção especial avaliam-se em função da necessidade de 

prevenção de reincidência. 

   Como refere Américo Taipa de Carvalho, a propósito de prevenção da reincidência, 

in Liber Discipulorum para Jorge Figueiredo Dias, Coimbra Editora, 2003, pág. 325, 

trata-se de dissuasão necessária para reforçar no delinquente o sentimento da 

necessidade de se auto-ressocializar, ou seja, de não reincidir. 

     Face ao quadro global traçado, tendo em consideração os factores supra 

mencionados, a reparação parcial dos prejuízos sofridos por alguns investidores, será a 

mesma reduzida, sendo fixada em três anos de prisão, a qual não afronta os princípios 

da necessidade, proibição do excesso ou proporcionalidade das penas – artigo 18.º, n.º 

2, da CRP –, nem as regras da experiência, antes é adequada e proporcional à defesa do 

ordenamento jurídico, e não ultrapassa a medida da culpa do recorrente. 

      A pena será suspensa na execução como foi a da primeira instância, mas agora sem 

regime de prova.  

       

     Levantamento de apreensão 
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     Tendo sido deliberado afastar a ilicitude da origem dos dinheiros com que foi 

adquirido o veículo automóvel Jeep, modelo Grand Cherokee, com a matrícula …-CF-

…, falecendo campo de aplicação do artigo 109.º do Código Penal, há que determinar o 

levantamento da apreensão referida no FP 1561 (e abordada de forma mais intensa no 

volume 4.º).  

     De resto, com a solução dada perdeu todo o sentido o recurso interlocutório. 

  

 

     Decisão 

 

 

     Pelo exposto, acordam na 3.ª Secção (Criminal) deste Supremo Tribunal de Justiça, 

no exercício da competência material e funcional, definida nos termos dos artigos 10.º e 

11.º, n.º 4, alínea b), aqui, por reporte ao n.º 1, do Código de Processo Penal, em julgar 

os recursos interpostos pela recorrente AA, pela forma que segue:  

I – Recurso interlocutório - Julgar tal recurso improcedente.  

II – Recurso principal 

1 - Julgar o recurso parcialmente procedente (no que respeita à desconsideração de 

ilicitude da origem dos capitais com que foram adquiridos a “Casa de Espanha” e o 

veículo automóvel Jeep, modelo Grand Cherokee, com a matrícula …-CF-…; 

2 - No mais, pela prática de um crime de branqueamento de capitais, p. p. pelo artigo 

368.º-A, n.º 2 e 3, do Código Penal, condenar a recorrente na pena de três anos de 

prisão, suspensa na execução. 

3 - Ordenar o levantamento da apreensão do veículo automóvel Jeep, modelo Grand 

Cherokee, com a matrícula 33-CF-36 e a entrega do mesmo a quem provar pertencer-

lhe.  

      Custas pela recorrente, nos termos dos artigos 374.º, n.º 3, 513.º, n.ºs 1, 2 e 3 e 514.º, 

n.º 1, do Código de Processo Penal, na redacção anterior à que lhes foi dada pela Lei n.º 

34/2008, de 26 de Fevereiro, que aprovou – artigo 18.º – o Regulamento das Custas 

Processuais, publicado no anexo III do mesmo diploma legal (A lei foi rectificada pela 

Declaração de Rectificação n.º 22/2008, de 24 de Abril, e teve as alterações introduzidas pela Lei n.º 

43/2008, de 27 de Agosto, pelo Decreto-Lei n.º 181/2008, de 28 de Agosto, pelo artigo 156.º da Lei n.º 64-
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A/2008, de 31 de Dezembro (Suplemento n.º 252), pelo artigo 163.º da Lei n.º 3-B/2010, de 28 de Abril, 

pelo Decreto-Lei n.º 52/2011, de 13 de Abril, pela Lei n.º 7/2012, de 13 de Fevereiro e pelo Decreto-Lei n.º 

126/2013, de 30 de Agosto) e artigos 74.º, 87.º, n.º 1, alínea a) e 89.º do Código de Custas 

Judiciais, aplicando-se este diploma, uma vez que de acordo com o artigo 27.º daquela 

Lei, o novo regime de custas processuais só é de aplicar aos processos iniciados a partir 

de 20 de Abril de 2009, o que não é o caso, fixando-se a taxa de justiça em 5 unidades de 

conta para a recorrente. 

  

  Consigna-se que foi observado o disposto no artigo 94.º, n.º 2, do CPP. 

 

Lisboa, 11 de Junho de 2014 - Raul Borges (Relator) – Armindo Monteiro 
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