
Recurso Penal N. O 3839/06.OTFLSB. L1 
(3.a secção) 

Acordam, em conferência, no Tribunal da Relação de Lisboa: 

1, No  Processo de Contra-Ordenação n.' 3839/06.OTFLSB, em que é 
arguida LISBON BROKERS, Sociedade Correctora, S.A., amplamente 
identificada nos autos, foi a mesma condenada pela Comissão do Mercado 
de Vahres ~ o b i t i á r i o d  na coima única de € 50.000,OO (cinquenta mil 
euros), resultante de cúmulo jurídico de nove coimas parcelares2 aplicadas 
por outras tantas infracções por violação ao disposto no n.' 1 [uma], no n.' 4 
[uma] e no n.' 5 [sete], do art igo 306.' do Código dos Valores Mobiliários, e 
todas puníveis pelo art igo 388.', n.' 1, al. a), do mesmo diploma. 

2. Com ta l  decisão não se conformou a arguida, dela interpondo 
recurso judicial de impugnação, o qual veio a ser distribuído ao 2.' Juízo [2." 

secção] do Tribunal de Pequena Instância Criminal de Lisboa. 

L 
m 
E 
i0 Doravante designada pelas iniciais CMVM. 
I u 
l Uma no valor de € 25 .000 ,OO (vinte e cinco mil euros) e as demais no valor de € 35.000,OO 
0- im .a ( tr inta e cinco mil euros), cada. 
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3. Admitido esse recurso [despacho de f ls.  77863] e designadas 
datas para a audiência, no inicio da primeira sessão desta foi suscitada, por 
parte do i lustre mandatário da arguida, a seguinte questão 'prévia 
[ t ranscreve-se,  com subl inhados d e  or igem, na p a r t e  aqui re levante] :  

«I. Da nulidade das provas em que se fundou a decisão recorrida 
Conforme documentam os autos (cfr. designadamente, os pontos 71  e 430 das Alegações da 

Recorrida e as folhas dos autos que aí se indicam ou para que se remete), OS elementos com base nos 
quais foi instaurado processo de contra-ordenação .?I ora Recorrente e proferida a decisão 
administrativa recorr ida foram obtidos no exercício de poderes de supervisão por par te  da CMVM 
(arts. 35g0/l/b) e 361" do Cód VM). 

Ora, salvo melhor juízo, os elementos obriqatoriamente fornecidos no âmbito da actividade 
de supervisão (diz-se "obrigatoriamente" porquanto está em causa um dever de colaboração cujo não 
cumprimento acarreta grave sanção. as contra-ordenações graves ou muito graves previstas nos arts. 
389"/3/c) e 399"/1 e 2 do Cód. VM e a comissão do crime de desobediência qualificada - ar t .  381°/1 
do Cód. VM) não podem ser utilizados contra a arquida num processo contra-ordenacional. 

Tal é, aliás, o entendimento sufragado em sentença profer ida pelo 1" Juízo, 2' Secção deste 
Tribunal em 11 de Janeiro do corrente ano no âmbito de recurso judicial de impugnação (proc no 
4907/06.3 TFLSB) de decisõo condenatória da CMVM interposto pela LJ  Carregosa - Sociedade 
Financeira de Corretagem, S A. 

Çom efei to,  é pacificamente admitido pela jurisprudência a aplicação do princípio da 
presunção de inocência ao processo de contra-ordenação, sendo certo que a primeira dimensão deste 
princípio releva no plano probatório: inexiste um ónus da prova da inocência por parte do arguido, o 
qual não é um mero objecto ou meio de prova. 

Ora, o fac to  de a Recorrente ser uma pessoa colectiva não a impede de beneficiar da 
aplicação deste princípio ex VI ar t .  12./2 da Constituição da República Portuguesa ("CRP"), sendo que, 
por força do disposto no no 1 do a r t .  18" da CRP, o princípio da presunção de inocência - sendo um 
direito dos arguidos em processo contra-ordenacional - é directamente aplicável e vincula qualquer 
entidade pública, mormente a CMVM quando exerce o seu poder de instruir o processo e decidir em 
matéria contra-ordenacional 

Por conseguinte, a CMVM não podia t e r  utilizado como prova para fundamentar a sua decisão 
condenataria elementos (documentais ou outros, tais como as respostas da arguida aos ofícios 
expedidos pela CMVM) fornecidos pela própria arguida no âmbito do cumprimento de um dever 
enquanto supervisionada e sob a cominação legalmente prevista (ainda que não expressamente 
invocada) de que, não o fazendo, incorreria na prática de um crime de desobediência ou em contra- 
ordenações graves ou muito graves. 

Nestes processos esta questão assume ainda maior relevância, posto que é evidente que a 
prova produzida durante a fase administrativa do processo pode ser util izada na decisão judicial a 
profer i r  em recurso (art.  416"/4 do Cód.VM). 

Ora, se o princípio da presunção de inocência é aplicável a todo o processo contra- 
ordenacional, também a es te  são aplicáveis os meios processuais que permitem a obtenção dos 
resultados que ta l  princípio deve assegurar, designadamente são-lhe aplicáveis as proibições de prova 
previstas no ar t .  126" do Código de Processo Penal. 

Pro fer ido  nos t e r m o s  d o  n.O 4 d o  a r t .  414.' d o  Cod. Proc. Penal, depo is  de, num p r i m e i r o  

despacho (fls. 7657), o recu rso  t e r  s ido  r e j e i t a d o  p o r  ex temporâneo e a argu ida de le  t e r  

i n te rpos to  recu rso  (f 1s. 7666 e ss.). 



Nos termos do no 1 desta disposição, as provas obtidas mediante coacção ou ofensa da 
integridade moral das pessoas são nulas, sendo que o no 2 especifica que serão ofensivas da 
integridade moral as provas obtidas mediante perturbação da liberdade da vontade, designadamente 
através da utilização de meios enganosos (de ent re  os exemplos a que a doutrina recorre para i lustrar 
a utilização de meios enganosos está o dado pelo Prof. Costa Andrade - in "Proibições de Prova em 
Processo Penal, Coimbra, 1992: caso em que o arguido <responde a perguntas da autoridade judiciária 
erroneamente convencido de que está a ser interrogado como testemunha, de que está obrQado a 
responder e a falar a verdade, de que o silé'ncio será valorado como prova da sua culpabilidade>>). 

Ora, no caso dos autos os elementos documentais fornecidos pela Recorrente, bem como as 
informações e esclarecimentos por si prestados, foram obtidos sem que a CMVM lhe tivesse 
transmitido que lhe assistia o d i re i to ao silêncio e à não auto-incriminação. 

Mais: ao solicitar elementos e informações num momento em que j á  estava, desde 2003, 
deliberado o apuramento da responsabilidade contra-ordenacional da arguida (através da instauração 
do competente processo), a CMVM invocou normas de supervisão que impunham o dever de a arguida 
colaborar com a investigação, levando-a a pensar que se tratava apenas do exercício de poderes de 
supervisão, impondo-lhe, assim, o dever de colaborar para a sua própria incriminação. 

Acresce que, ao invocar expressamente normas de supervisão (v.g., o a r t .  361" do Cód. VM 
aludido nos seus ofícios), a CMVM estava a remeter para o dever de  prestação de informações 
completas, verdadeiras, actuais, claras, objectivas e lícitas previsto no a r t .  7' do Cód. VM e, 
implicitamente, para as cominações decorrentes do incumprimento desse dever de colaborar - o crime 
de desobediência qualificada e as refer idas contra-ordenações graves e muito graves punidas pelos 
arts. 38g0/3/c) e 399"/1 e 2 do Cód. VM. 

Ou seja, a Recorrente não só não sabia que estava a fornecer elementos para um processo 
contra-ordenacional em que era arguida, como foi levada a pensar que os estava a fornecer 
estr i tamente para o e fe i to  da supervisão (único para o qual efectivamente t inha esse dever). 

Deste modo, ter-se-á necessariamente de concluir - ta l  como concluiu este Tribunal na 
referida sentença proferida no âmbito do recurso de impugnação interposto pela sociedade corretora 
LJ Carregosa - que a utilização destes meios enganosos, através dos quais se obteve a prova junto da 
Recorrente que fundou a decisão ora, impugnada, perturbou a liberdade dos seus legais 
representantes decidirem, sendo ofensivos da integridade moral das pessoas e, por esse motivo, 
nulas as provas, conclusão a que se chega por aplicação do disposto no ar t .  126"/1 e 2/a) do Código de 
Processo Penal (aplicável ex v iar t .  41" do Regime Geral das Contra-Ordenações) e dos ar ts.  32"/2 e 8 
e 18"/1, ambos da CRP. 

Nos termos do ar t .  122" do Código de Processo Penal aplicável ex  v ia r t .  41" do Regime Geral 
das Contra-Ordenações), as nulidades tornam inválido o acto em que se  verificam, bem como os que 
dele dependerem e aquelas puderem afectar .  

Termos em que se requer a V. Exa. declare nulas as provas em que se fundou a decisão da 
CMVM que condenou a Recorrente e, consequentemente, declare inválida a própria decisão 
condenatória e o processado subsequente dela dependente. 

4. Suspendendo a audiência e concedendo prazo aos demais sujeitos 
processuais para o exercício do direito de resposta à questão assim 

L suscitada, veio posteriormente a Sra. Juíza, na sessão de julgamento 
E 
i0 
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ocorrida em 16-10-2008, a pronunciar-se sobre a mesma, proferindo em 
acta um despacho4 através do qual decidiu: 

- Julgar "procedente a requerida declarqção de nulidade e anula-se a 
decisão recorrida por violação do disposto nos arts. 129" no 1 e 2, 122" e 
37g0, no 1, al. c) do C.P.P.". 

- Determinar "a reformulação da decisão condenatória, não podendo 
nesta valorar-se, para a formação da convicção da CMVM dos documentos 
fornecidos pela arguida após 19 de Dezembro de 2003 até à sua notificação 
para efeitos do ar t .  50" do RGCOC." 

5 .  E do despacho que assim decidiu que vêm interpostos, pelo 
Ministério Público e pela CMVM, os presentes recursos, em cujas 
motivações concluem: 

5.1. O Ministério Público: 

«I. Na interpretação que faz do art03640, que distingue entre inspecção e inquérito 
(art0364, nO1, als. a) e b), a decisão recorrida re fe re  que a diferença entre estas duas 
figuras traduz-se no facto de o inquérito se destinar a averiguar infracções, o que não 
acontece com as inspecções. 

2. Concluiu, assim, que no caso concreto, a deliberação do Conselho Directivo da 
CMVM de 19 de Setembro de 2003, que determinou que se apure "a eventual 
responsabilidade contra ordenacional", implicou a determinação de instaurar um "inquérito" 
ou um processo de contra ordenação. 

3. Tendo o inquérito à partida suspeitos da prática de infracções que, no caso do 
processo de contra-ordenações são investigados como arguidos e no uso dos' poderes 
conferidos no art04080 do CdVM, nesta situação, quando j á  está em curso um processo de 
contra-ordenação, deve entender-se que cessa o dever de colaboração do arguido 
relativamente a factos que o possam responsabilizar (art0410, nO1 do RGCO e art0610, nO1, 
a1.d) do C.P.P.). 

4. Porém, os inquéritos a que a lei se re fere  no art0364, nO1, e b) do CdVM inserem- 
se nos poderes de fiscalização da CMVM e não são o Inquéri to criminal previsto no Código 
de Processo Penal, nos seus artos 262' e ss, pelo que não devem ser chamadas à colação as 
normas processuais penais, por via do art0410 do RGCO que, aliás é de aplicação subsidiária. 

5. A interpretação do Tribunal converte o exercício dos poderes de supervisão 
previstos no CdVM em diligências de prova sujeitas a um regime processual penal, desse 
modo concluindo que o arguido tem o d i re i to ao silêncio, uma vez que faz uma aplicação 

Rectificado a fls. 8169. 



subsidiária "em bloco" e indiferenciada do processo penal ao processo das contra- 
ordenações e a actos legais de supervisão. 

6. Essa interpretação é violadora da autonomia dos ramos do d i re i to processual 
penal e contra-ordenacional e do princípio da subsidiariedade do primeiro em relação ao 
segundo e, consequentemente do art0419 do RGCO. 

7. O art igo 54.'/1 do RGCORD dispõe que o processo iniciar-se-á oficiosamente, 
mediante participação das autoridades policiais ou fiscalizadoras ou ainda mediante 

denúncia particular. 
8. O art igo 48.'/3 do RGCORD dispõe que "As  autoridades policiais e aqentes de 

fiscal~zação remeterão imediatamente às autoridades administrativas as provas 
 recolhida^.^" 

9.  Ora, no caso, a autoridade fiscalizadora é a própria C M X .  
10. No âmbito das suas atribuições de supervisão, a CMVM L..) acompanha a 

actividade das entidades sujeitas à sua supervisão (art l jo 360,O/l/a do CdVM); e fá-lo de 
modo contínuo, ainda que não exista qualquer suspeita de irregularidade (artigo 362.' do 
CdVM). 

11. A CMVM é, portanto, simultaneamente o agente de fiscalização e a autoridade 
administrativa (competente) referidos no artigo 48.O/3 do RGCORD. 

12. A CMVM, em função do exercício dos seus poderes de supervisão, que incluem a 
fiscalização, recolhe documentos e outros elementos, em momento anterior ao processo de 
contra ordenação. 

13. O início do processo de contra-ordenação é um acto oficioso, ta l  como resulta 
do disposto no art0540, nO1 do RGCO, que não se confunde com a fase de fiscalização, 
anterior ao mesmo. 

14. IVo exercício dos seus poderes de supervisão e de fiscalização e de recolha de 
provas, pode a CMVM concluir que existe ou não uma infracção contra-ordenaciondl. 

15. Concluindo que se veri f ica uma contra ordenação, inicia-se então o poder 
sancionatório da autoridade de mercado, mas apenas quando confronta alquém com 
uma infracção que cometeu, iniciando-se aqui o reqime do processo de contra 
ordenação. 

16. Esse momento coincide com a imputação ao arguido de uma contra ordenação, 
nos temos do ar t050 do RGCO, tendo o mesmo o direi to de audição e de defesa em relação 
à contra ordenação que lhe é imputada. 

17. É a par t i r  deste o momento em que o RGCO re fe re  que um suspeito da prática 
de uma contra ordenação passa a assumir a qualidade de arguido, com todos os direitos e 
deveres inerentes a esse estatuto. 

18. Conclui-se, pois, que tendo em conta o que dispõem os ar t0s 48O, 50° e 54O do 
RGCO, a actividade de fiscalização que faz parte da supervisão da autoridade 
administrativa é anterior e precede o processo sancionatório, iniciando-se este quando se 
confronta o arguido com uma infracção cometida. 

19. Assim, quando a decisão recorr ida refere que havendo notícia de uma infracção 
a CMVM, nos termos do art03640,n01, al. b) do CdVM realiza um inquérito para averiguação 

E 
E de infracções fazendo-o no âmbito dos seus poderes mas sujeita ao regime previsto para as 
P contra ordenações e subsidiariamente ao regime previsto no CPP, por entender que aqui j á  
m 
3 existe um processo de  contra ordenação e que os actos praticados pela autoridade de 
6 
im 13 supervisão constituem diligências de prova contra o suspeito, tendo este d i re i to ao silêncio, 
f 
2 
I 
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incorre em violação do disposto nos artos art03640,n01, al. b) do CdVM, 61°,n01, ai. d), 262' 
do C.P.P. e 41' do RGCO. 

20. A decisão recorr ida par te do princípio de que não é só com a comunicação de 
factos ao suspeito que se opera a constituição como arguido no direi to contra-ordenacional, 
mas sim em momento anterior quando a autoridade administrativa tem notícia de uma 
infracção. 

21. Nesse sentido faz apelo às regras do processo penal, concretamente ao art05g0, 
nO1 do CPP, que determina que é obrigatória a constituição de arguido logo que surgir 
fundada suspeita de crime por ela cometido e ao n02 da mesma disposição legal que prevê a 
constituição de arguido a pedido do suspeito quando estejam a ser efectuadas diligências 
destinadas a comprovar imputação, que pessoalmente o afectem. 

22. Assim, conclui que o aproveitamento das informações recolhidas no âmbito da 
actividade de fiscalização e vigilância não constituem violação do princípio da proibição da 
auto-incriminação, mas a par t i r  do momento em que a CMVM tem conhecimento da 
infracção deve abr i r  um inquérito previsto na al. b)  do nO1 do art03640 do CdVM, iniciando- 
se o processo sancionatório, assistindo a par t i r  daí ao suspeito o direi to ao silêncio e à não 
incriminação. 

23. Esta interpretação da decisão recorrida, é desconforme ao regime legal do 
direi to ao silêncio previsto no art0610,n01, a1.d) do C.P.P. 

24. Em direito contra-ordenacional pode exist i r  um direito ao silêncio por parte do 
arguido, a par t i r  do momento em que este adquire esse estatuto processual, ou seja após a 
imputação de uma infracção, ta l  como é previsto no art0500 do RGCO. 

25. Mas antes não pode invocar ta l  direi to uma vez que não assume ta l  qualidade que 
é expressamente prevista no momento referido no art0500 do RGCO. 

26. Assim, cremos que a decisão recorr ida ao fazer apelo às normas processuais 
penais, concretamente ao art0590 do CPP, por via do art0410 do RGCO, quando existe uma 
norma especial do RGCO (art0500) que define o momento a par t i r  o do qual o agente assume 
a qualidade de arguido, incorreu em violação dos artigos 59' do C.P.P., 50' e 41°,n01 do 
RGCO. 

27. Por outro lado, o conteúdo e sentido do direi to ao silêncio apenas se cinge ao 
direito de o arguido (pessoa singular ou colectiva) de não responder a perguntas ou a 
prestar declarações sobre factos que lhe são imputados, mas não abrange o direi to a 
recusar a entrega de elementos que estejam em seu poder. ~ 

28. I s t o  é o que resulta da conjugação dos artos 61°,n01, a1.d) do CPP e do art0600 I 

i 
do mesmo diploma legal, quando este último ressalva que o exercício dos direitos e deveres 
do arguido não prejudica a efectivação de diligências probatórias. 

29. Assim, contrariamente ao decidido, os elementos probatórios colhidos antes 
I 
i 

da constituição de arguido da recorrente em processo de  contra ordenação foram 
I 
I 

fornecidos nos termos legais à CMVM numa fase em que a mesma não tinha direi to ao 
silêncio por não ser arguida e no âmbito do dever de colaboração com a autoridade de 

I 
I 

supervisão, como contrapartida do privilégio de acesso ao mercado enquanto profissional 
I 

I 

autorizado, nos termos do disposto no art03590,n03 do CdVM. 
1 
I 
I 

30. Pelo que a decisão recorrida, violou ainda o disposto no art0359.0/3 do CdVM. 
31. Acresce que o art07.0/1 do CdVM dispõe que a informação prestada à CMVM 

tem de ser completa, verdadeira, actual, clara, objectiva e lícita. 
i 
1 

1 



32. Ao entender lícito que as entidades supervisionadas não respondam aos pedidos 
de informação da CMVM, em nome de um direito ao si/êncio, a decisão recorrida está 
implicitamente a reconhecer a licitude da prestação de informação incompleta, ou mesmo 
inverídica, à CM VM. 

33. Tal interpretação viola o disposto no art.O7O, nO1 do CdVM. 
34. O di re i to ao silêncio e à não incriminação têm se enquadrar no processo contra- 

ordenacional respeitando as especificidades do mesmo, sob pena de se tornar este 
processo mais garantístico do que o processo penal. 

,35. Tal interpretação, considerando a natureza axiologicamente neutra do Direito 
contra ordenacional, constituiria uma clara inversão do desígnio constitucional (cf. o artigo 
32.'/10 da CRP) em face da gravidade dos processos em causa e dos seus objectos. 

36. Ao decidir que a recorrente tem direito ao silêncio e à não auto incriminação 
quando a CMVM lhe solicitou informações e elementos probatórios após a deliberação de 19 
de Setembro de 2003 a té  ao momento em que a arguida foi informada de que lhe era 
imputada infracção contra-ordenacional, a decisão recorr ida violou o disposto no 
art0320,n010 da C.R.P. 

37. A decisão recorr ida conclui que a omissão da CMVM de informar a arguida que 
investigava a prát ica de determinadas contra-ordenações e que a mesma era suspeita, não 
estando, por isso sujeita, a par t i r  desse momento, ao dever de colaboração, perturbou a 
liberdade dos representantes da arguida decidirem. 

38. Decidiu, assim, que as provas obtidas mediante a solicitação à arguida após a 
deliberação de 19 de Setembro de 2003 a té  ao momento em que lhe foram comunicados os 
factos são ofensivos da integridade moral das pessoas, sendo, por isso, nulas, por aplicação 
do disposto no art01260,n01 e n02, al. a) do C.P.P, aplicável por força do art0410 do RGCO, e 
dos artos 320,n0s 2 e 8 e 18O, nO1 da C.R.P. 

39. Em consequência a decisão judicial ora recorrida julgou procedente a requerida 
declaração de nulidade a anulou a decisão condenatória da CMVM, determinando a sua 
reformulação, não podendo nesta valorar-se, para a convicção da CMVM os documentos 
fornecidos pela arguida após 19 de Dezembro de 2003 a té  à sua notificação para efeitos 
do art0500do RGCO. 

40. Ao decidir deste modo, violou o disposto no art igo 126.0n0s 1 e 2, al. a) do CPP. 
41. Nos termos do disposto nos artigos 3580,n01, al. a), 35g0, 360°, no 1, al. e) e 

361°,n0 1, ala), é legítimo que a CMVM possa exigir às entidades sujeitas à supervisão 
elementos necessários para prevenir ou reprimir as actuações contrárias a lei ou a 
regulamento, designadamente, tendo em vista instruir  os processos e punir as infracções 
que sejam da sua competência. 

42. A CMVM exerceu de forma lícita e legal a prerrogativa prevista no art igo 
361.0,n0 2, al. a) do CdVM, ao abrigo de um quadro legal, também conhecido pela arguida, 
que estabelece a obrigatoriedade legal de prestar as informações solicitadas. 

43. Deste modo, o meio pelo qual se obteve a prova não só não é enganoso, porque 
não existe erro, como também porque ta l  meio se encontra previsto na lei. 

44. Entendimento diverso leiar ia a concluir que o legislador estabeleceu ou 
L 

2 legitimou o recurso a meios enganosos, e como ta l  proibidos, o que não se pode de todo 
f admitir. 
l i  

oi 45. As provas colhidas pela CMVM a té  à notificação da recorrente para efeitos do 
o- im c3 art050 do RGCO, foram colhidas no âmbito dos poderes de supervisão daquela entidade. 
Z 
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46. Contrariamente ao decidido pelo tribunal, não há qualquer nulidade de prova 
porque não f o i  usado qualquer meio enganoso, tendo a CMVM agido licitamente ao abrigo do 
disposto no art igo 361.'/2/a do CdVM., tendo a recorrente respondido no âmbito do dever 
legal de colaboração, previsto no art03590, n03 do CdVM. 

47. Pelo que a decisão recsrrida, incorreu em violação do disposto nos artigos 359.O, 
n03, 364O, nO1, al. b) e 7.0,n01, todos do CdVM, 32.O, no 10 da C.R.P. 41.O, no 1 e 50' do 
RGCORD, 58O,e 61°, no 1, al. d) e 126.O, nos 1 e 2, todos do C.P.P. 

48. Deve, pois ser anulada e substituída por outra que, aceitando como válidas as 
provas fornecidas pela arguida após 19 de Dezembro de 2003 a té  à sua notificação para 
efeitos do art0500 do RGCO, determine a realização do julgamento. 

Contudo, Vasa Exas. melhor farão Justiça!». 

5.2. A CMVM: 

O Tribunal a quo decidiu que: 
a) a arguida ao ser considerada suspeita da prática de contra-ordenações deixava 

de estar sujeita, a par t i r  desse momento, ao dever de colaboração; 
b) a omissão da CMVM de informar a arguida que investigava a prática de 

determinadas contra-ordenações, perturbou a liberdade dos representantes da arguida de 
decidirem; 

c) as provas obtidas mediante solicitação à arguida após a deliberação de 19 de 
Setembro de 2003 (início do processo contra-ordenacional) e sem que à arguida fosse 
comunicado que tinha sido instaurado um processo com natureza "CORD", são ofensivas da 
integridade moral das pessoas; 

d) em consequência, as provas assim obtidas são nulas (artigo 126.O, n.O 1 e n.O 2, al. 
a) do Código de Processo Penal, doravante CPP aplicável por força do art igo 41.O, n.O 1, do 
RGCORD e dos artigos 32.O, n.O 2 e 18.O, n.O 1 da Constituição da República Portuguesa, 
doravante CRP, mas também por aplicação do artigo 32.O, nu0 8 da CRP); 

e) tendo o Tribunal recorr ido anulado a decisão condenatória da CMVM e 
determinado a sua reformulação. 

2. a 
A decisão recorr ida assenta num profundo equívoco, pois a decisão parte do 

pressuposto errado que a arguida não fo i  informada da existência de um processo contra- 
ordenacional (identificado com a abreviatura "CORD") em curso quando é manifesto que 
essa informação lhe foi prestada nos ofícios que a CMVM lhe enviou e a que a arguida 
respondeu evidenciando plena consciência da situação em causa, o que constitui e r ro  notório 
na apreciação da prova, nos termos e para os efeitos da alínea b) do n.O 2 do ar t iqo 
410.O do CPP. 

3. 
A 'decisão proferida pelo Tribunal a quo, é nula por violacão do dever de 

fundamentacão, nos termos dos artigos 97.O, n.5, 374.O, n.O 2 e 379.O, n.O 1 do CPP 
porquanto; 

a) no que respeita à existência de provas proibidas não faz a subsunção de nenhum 
dos factos a qualquer uma das cláusulas do artigo 126O, n.O 1 ou n.O2 do CPP; 



b) estabelece uma relação entre'o artigo 6 lS0,  n.' 1, al. c) e o art igo 126.O, n.' 2, al. 
a) que não é juridicamente correcta porque o artigo 126.O exige a comprovação de uma 
cláusula autónoma que não se limita à invocação do art igo 61.O, n.O 1 a1.c) do CPP; 

c) não fundamenta a relação entre a prova que declara proibida e a decisão da 
CMVM que revoga; 

d) anula a decisão da CMVM, por violação dos artigos 129.O, 356.O, 357.' e 379.' do 
CPP, sem que fundamente a aplicabilidade das norma invocadas. 

4.a 
A decisão proferida pelo Tribunal a quo apresenta as sequintes contradicões 

insanáveis entre a fundamentacão e a decisão, nos termos e para os efeitos do disposto 
no artigo 410.O, n.' 2, al. b): 

a) a decisão reconhece que a própria lei relaciona a supervisão e a instrução de 
processos de contra-ordenação, mas conclui que a arguida está em er ro  por falta de 
informação da CMVM. A segunda afirmação não é a conclusão da primeira afirmação porque 
não há erro criado pela CMVM, é a lei que assim estabelece; 

b) ao longo do tex to  da decisão o Tribunal vai invocando genericamente o regime 
das provas proibidas do art igo 126.', n.'s 1 e 2, al. a) do CPP e na decisão final o Tribunal 
invoca ex novo o regime do depoimento indirecto, o regime da leitura em audiência de 
julgamento de autos de declarações e a norma legal sobre as nulidades da sentença. 

5.a 
O Tribunal a quo comete, entre outros. os sequintes erros de direito, art iqo 

4 1 0 . O ,  n.O 1 do): 
a) ao relacionar o conteúdo do direito ao silêncio com a possibilidade de cessar o 

dever de colaboração da arguida e com a liberdade de decisão dos representantes da 
arguida, o Tribunal a quo violou o art igo 61.O, n.' 1, al. c) do CPP, que estabelece o direito do 
arguido a ser informado antes da prestação de declarações e não contempla a possibilidade 
de recusa que o Tribunal contempla como hipótese de decisão dos representantes da 
arguida; 

b) o Tribunal ao t e r  entendido que era aplicável ao caso concreto o artigo 6l.Od0 

CPP ao caso concreto tinha de o t e r  aplicado integralmente, incluindo a alínea c) do n.O 3,  
preceito que estipula que em matéria de diligência 

6. a 

A CMVM entende que a decisão recorrida: 
(1) ignora que a arguida foi informada e estava consciente da existência do 

processo de contra-ordenação em curso; 
(2) não tem assento na let ra da lei; 
(3) contraria a raf lo das normas violadas; 
(4) é nula por violação do dever de fundamentação, pela contradição insanável que 

apresenta entre a fundamentação e a decisão e pelos erros de direito que são cometidos; 
(5) colide com jurisprudência j á  firmada pelo Tribunal da Relação de Lisboa; 
(6) ignora a tutela constitucional oferecida aos mercados de instrumentos 

financeiros; 
(7) não faz relevar a diferenciação constitucionalmente imposta entre o processo 

criminal e o processo de contra-ordenação; 
(8) está em discordância com imperativos de Direito Comunitário e com as 

orien'tações internacionais nesta matéria; e 
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Passando a invocar as normas jurídicas que entende violadas (nos termos do artigo 
412.O, n.O 2, al. a) e b) do CPP, ex vidos artigos 74.O, n.' 4 e 41.O, n.O1 do RGCORD). 

7. a 

O Tribunal a quo desconsiderou toda a prova constante dos autos, não só a prova 
que julgou nula como a prova remanescente, designadamente os elementos fornecidos pela 
arguida antes de 19 de Dezembro de 2003 e por terceiro: 

a) apesar de na decisão administrativa proferida, toda a prova (e não apenas aquela 
que foi julgada nula) f o i  t ida  em conta pela CMVM; 

b) deveriam os outros elementos de prova que não os julgados nulos t e r  sido 
apreciados no conhecimento do mérito, o que não aconteceu. 

8.' 
O Tribunal recorr ido, porque dispunha de elementos probatórios que lhe 

permitiriam conhecer do mérito deveria t e r  realizado a audiência de julgamento. 
9.=' 

A decisão recorr ida viola: 
(1) o ar t iqo 358. O ,  al. e) do CdVM, que consagra, entre os princbios a que 

obedece a supervisão desenvolvida pela CMVM, a prevenção e repressão das qctuações 
contrárias D lei ou a regulamento, e 

(2) o art iqo 360.O. n.O 1, al. e) do ~ d ~ k ,  que dispõe que "No âmbito das suas 
atribuições de supervisão, a CM VM pode adoptar, além de outros previstos tia lei, os 
seguintes procedimentos: (...) Instruir os processos e punir as infracções que sejam da sua 
competência;": 

(a) o Tribunal recorr ido interpretou e aplicou as normas no sentido de que o 
processamento das contra-ordenações da competência da CMVM, ainda que sendo um 
procedimento de supervisão, impunham que a arguida fosse informada que tiríha sldo 
instaurado processo de con tra-ordenação; 

(b) a CMVM entende que as normas deviam t e r  sido interpretadas e aplicadas no 
sentido de que o processamento das contra-ordenações da competência da CMVM sendo um 
procedimento de supervisão, as regras deste deveriam prevalecer. 

lo .a  
A decisão recorr ida viola os artiqos 353.O. n . O  1 do CdVM e 4 . O .  n .Ol  do 

Estatuto da  CMVM, que dispõem que são atribuições da CMVM a supervisão (...) e a 
regulação dos mercados de instrumentos financeiros: 

(a) o Tribunal recorr ido interpretou e aplicou as normas no sentido de que o 
processamento das contra-ordenações da competência da CMVM sendo uma atribuição da 
CM VM que se inte-qra na supervisão, tem reqras diferentes: 

(b) a CMVM entende que as normas deviam t e r  sido interpretadas e aplicadas no 
sentido de que o processamento das contra-ord&nações da competência da CMVM 
inteqra na sua atribuição de supervisão, e devendo prevalecer as regras desta última. 

1 2 . O  
A decisão recorr ida viola o art iqo 126.O/1 e 2/a do CPP, que dispõe que "São 

nulas, não podendo ser utilizadas, as provas obtidas mediante (...) ofensa da integridade (...) 
moral das pessoas"; " São ofensivas da integridade (... ) moral das pessoas as provas obtidas, 
mesmo que com consentimento delas, mediante: perturbação da liberdade de vontade ou de 
declsão através de (...) utilização de meios (...) enganosos.": 



(a) o Tribunal recorr ido interpretou e aplicou a norma no sentido de que a 
solicitação de informações e elementosà arguidano âmbito de um/para potencial utilização 
num processo de contra-ordenação, não a informando que existia um processo com natureza 
contra-ordenacional do processo (identificado com a abreviatura "CORb"), punha em causa 
as garantias constitucionais de defesa consagradas no artigo 32.' da CRP e constitui a 
utilização de um meio enganoso; 

(b) a CMVM entende que a norma devia t e r  sido interpretada e aplicada no sentido 
de que a solicitação de informações e elementos à arguida no âmbito de um/para potencial 
utilização num processo de contra-ordenação invocando o artlgo 361., n.* 2, al. a) do CdVM 
não constitui a utilização de qualquer meio enganoso, porquanto a arguida foi  informada que 
estava a ser apurada a sua responsabilidade contra-ordenacional. 

13.O 
A decisão recorr ida viola o 61 . O ,  n.O 1 c) do CPP, que dispõe que "o arguido goza 

em especial L..) do direito de ser informado dos factos que lhe são imputados antes de 
prestar declarações (..I1. 

O tribunal considerou que a arguida não tinha sido informada que tinha sido 
instaurado um processo de contra-ordenação, quando na verdade a arguida foi informada 
pelo menos por duas vezes e iqualmenfe respondeu por duas vezes, mostrando conhecer a 
natureza contra-ordenacional do processo (identificado com a abreviatura "CORb"). 

O tribunal olvidou a prova documental junta aos autos o que constitui erro notório 
na apreciação da prova documental, o que é matéria de cognição do Tribunal da Relação nos 
termos conjugados dos artigo 75.', n.' 1 do RGCORD e 4 1 0 . O ,  n.' 2, al. c) do CPP. 

1 4 . O  
A decisão recorr ida viola o correcto entendimento do ar t iqo 359.",  n."3 do 

CdVM, que dispõe que " A s  entidades sujeitas à supervisão da CM VM devem prestar-lhe 
toda a colaboração solicitada.": 

(a) o Tribunal recorr ido interpretou e aplicou a norma no sentido de que as 
en tidades sujeitas à supervisão da CM VM não têm de prestar toda a colaboração solicitada 
à CMVM em sede/para efeitos de processo de contra-ordenação, logo que haja a suspeita 
da prática de infracções e logo que a arguida seja informada desse facto; 

(b) a CMVM entende que a norma devia t e r  sido interpretada e aplicada no sentido 
de que as entidades sujeitas à supervisão da CMVM &m de prestar toda a colaboração 
solicitada à CMVM em qualquer situação. 

15.,' 
A decisão recorr ida viola o correcto entendimento do artiqos - 7.". n." 1 

con.iusado com o 389.". n.O 3, al. b) do CdVM, que dispõe que " A  informação 
respeitante a instrumentos financeiros, a formas organizadas de negociação, às rrctividades 
de intermediação financeira, à liquidação e à compensação de operações, a ofertas públicas 
de valores mobiliários e a emitentes deve ser comple ta, verdadeira, actual, clara, objectiva 
e li'cita.": 

(a) o Tribunal recorr ido interpretou e aplicou a normas no sentido de que a 
informação prestada à CMVM em sede/para efeitos de processo de  contra-ordenação &o 
tem de ser completa, verdadeira, actual, clara, objectiva e lícita; -. 

(b) a CMVM entende que a normas devia t e r  sido interpretada e aplicada no sentido 
de que toda e qualquer informação prestada à CMVM fem de ser completa, verdadeira, 
actual, clara, objectiva e li'cita. 
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16.' 
A decisão recorr ida viola o artiqo 101.O' da CRP, que dispõe que "O sistema 

fhanceiro é estruturado por lei, de modo a garantir a formação, a captação e a segurança 
das poupanças, bem como a aplicação dos meios financeiros necessários ao desenvolvimento 
económico e social": 

(a) o Tribunal recorrido interpretou e aplicou a norma no sentido de que não impõe: 
. o dever de colaboração com a CMVM previsto no art igo 359.', n.' 3 do CdVM em 

sede/para efeitos de processo de contra-ordenação; 
, a prestação de informação à CMVM com os requisitos de qualidade fixados no 

artigos 7.O, no 1 e 389.O, n.O 3, al. b) do CdVM em sede/para efeitos de processo de contra- 
ordenação; 

. a prestação de informação ao público com os requisitos de qualidade fixados no 
artigo 7.O/1 do CdVM, quando possam estar em causa factos auto-incriminadores; 

(b) a CMVM entende que a norma devia t e r  sido interpretada e aplicada no sentido 
de que impõe, em respeito pelo art iqo 18.'. n.' 2 da CRP. 
o dever de colaboração com a CMVM previsto no art igo 359.O, n.O 3 do CdVM; e 

. a prestação de informação à CMVM e ao público com os requisitos de qualidade 
fixados no artigo 7.O, n . O  1 do CdVM; 

em qualquer s l t  uação. 
Por outro lado: 
(c) o Tribunal recorrido interpretou e aplicoli a norma no sentido de que não impõe 

que: 
as entidades sujeitas b supervisão da CMVM estejam, em sede/para efeitos de 

processo de contra-ordenação, sujeitas ao dever de colaboração e de prestação de 
informação completa, verdadeira, actual, clara, objectiva e lícita; 

(d) a CMVM entende que a norma devia t e r  sido interpretada e aplicada no sentido 
de que impõe, em respeito pelo artiqo 18.'. n.'2 da CRP, que: 

. o processamento de contra-ordenações seja considerado um procedimento de 
superv~são (nos termos dos artigos 358.', al. e), 360.', n.O , al. e) e 353.O, n. 1 do CdVM e 
4.O, n.' 1 do Estatuto da CMVM) e devendo prevalecer as regras da supervisão; 

. a CMVM possa solicitar informações às entidades que supervisiona em qualquer 
situação, não podendo estas sequer opor o dever de segredo profissional (nos termos do 
artigo 361.'/2 do CdVM, conjugado com os artigos 304.O, n.' 4 do CdVM e 78.O e 79.' do 
RGICSF), sem que ta l  solicitação determine a aplicação do artigo 126.O, n.' 1 e n.' 2, al. a) 
do CPP; 

. as entidades sujeitas à supervisão da CMVM estejam, em qualquer s~tuação, 
sujeitas ao dever de colaboração e de prestação de informação completa, verdadeira, 
actual, clara, objectiva e lícita (nos termos dos artigos 359.', n.O 3, 7.', n.' 1 e 389.', n.' 3, 
al. b) do CdVM). 

17.  ' 
A decisão recorr ida viola: 
(1) o artiqo 407.O do CdVM, que dispõe que "Salvo quando de outro modo se 

estabeleça neste Código, aplica-se às con tra-ordenações nele previstas e aos processos às 
mesmas respeitantes o regime geral dos i l íc~tos de mera ordenação social" 



(2) o ar t iqo 41 .O,  n.O 1 do RGCORb, que dispõe que "Sempre que o contrário não 
resulte deste d~ploma, são aplicáveis, devidamente adaptados, os preceitos reguladores do 
processo criminal.'' 

(a) o Tribunal recorr ido interpretou e aplicou as normas no sentido de os regimes 
jurídicos da constituição de arquido e do direito ao silêncio a aplicar no processo de  contra- 
ordenação da competência da CMVM serem exactamente os que se encontram previstos 
para o processo penal e nos mesmos termos 

(b) a CMVM entende que o Tribunal recorrido deveria t e r  interpretado e aplicado 
as normas no sentido de  os regimes jurídicos da constituição de arquido e do direito ao 
silêncio a aplicar no processo de contra-ordenação da competência da CMVM não serem 
exactamente os que se encontram previstos para o processo penal e nos mesmos termos, 
mas sim o resultado das adaptações exiqidas pelo sistema normativo que rege o processo 
em causa. 

l B e a  
A decisão recorr ida viola o ar t iqo 32.O, n.O 10 da CRP, que dispõe que "Nos 

processos de contra-ordenação (...), sã& assegurados ao arguido os direitos de audiência e 
de defesa.": 

(a) o Tribunal recorr ido interpretou e aplicou a norma no sentido de garantir ao 
arguido em processo de contra-ordenação as mesmas qarantias do que ao arquido em 
processo penal 

(b) a CMVM entende que o Tribunal recorrido deveria t e r  interpretado e aplicado a 
norma no sentido de não garantir ao arguido em processo de contra-ordenação as mesmas 
qarantias do que ao arsuldo em processo penal, mas sim garantias menores, sendo que a 
adaptação que a CMVM reclama, da não aplicação do direito ao silêncio como um direito 
absoluto aosprocessos de contra-ordenação, é justificada, nos termos e em respeito pelo 
artiqo 18.O, n." 2 da CRP, pela tutela constitucional oferecida ao sistema financeiro (artigo 
101.' da CRP). 

1gVa 
A decisão recorr ida viola os artiuos 48.O. 50.O e 51 . O  da b i rect iva 

2004/39/CE, que regulam (i) a designação das autoridades competentes, (ii) os poderes a 
conferir ds autoridades competentes e (i i i) as sanções administrativas 

(a) o Tribunal recorr ido interpretou e aplicou as normas no sentido de: 
. a possibilidade de a CMVM obter documentos, informações e outros elementos 

junto de intermediários financeiros não é aplicável em sede de/para potencial utilização em 
processo de contra-ordenação, depois de haver suspeita; 

. o processamento de contra-ordenações t e r  de ser separado dos demais 
procedimentos de supervisão, depois de haver suspeita; 

(b) a CMVM entende que o Tribunal recorrido deveria t e r  interpretado e aplicado 
as normas no sentido de: 

. a possibilidade de  a CMVM obter documentos, informações e outros elementos 
junto de intermediários financeiros ser aplicável em qualquer sede; 

. o processamento de contra-ordenações não t e r  de ser separado dos demais 
procedimentos de supervisão; 

. os elementos recolhidos em sede de supervisão/fiscalização poderem (/terem de) 
ser utilizados em sede de contra-ordenação. 

20.O 



São inconstitucionais, na interpretação e aplicação que o Tribunal a quo faz dos 
mesmos supra descrita, que não é correcta, os seguintes artigos: 

(1) 361.'. n02, al. a) do CdVM (conjugado com os artiqos 304.'. n.' 4 do CdVM e 
78.' e 79.' do RGICSF), no sentido de que; 

. a prerrogativa nele fixada não é aplicável em sede de/para potencial utilização em 
processo de contra-ordenação, depois de haver suspeita; 

. (2) 126.O, n.O 1 e 2 ,  a1.a) do CPP, no sentido de que a solicitação de 
informaçFes e elementos B arguida no âmbito de um/para potencial utilização num processo 
de contra-ordenação invocando o artigo 361. q n. O 2, al a do CdVMe a natureza "CORO" do 
processo, constitui a utilização de um meio enganoso; 

(3) 359.O. n.' 3 do CdVM, no sentido de  que as entidadessujeitas à supervisão da 
CMVM não têm de prestar toda a colaboração solicitada à CMVM em sede/para efeitos de 
processo de contra-ordenação; 

(4) 7.O. n.O 1 e 389.' .  n.O 3,  al. b) do CdVM, no sentido de que a informação 
prestada à CMVM em sede/para efeitos de processo de contra-ordenação não tem de ser 
completa, verdadelra, actual, clara, objectiva e lícita; 

( 5 )  4 0 7 .  do CdVM, 4 1 .  O ,  n. O 1 do RGCORD 5 8 .  e 6 1 .  O ,  n. O 1,  al .  d) do CPP, 
no sentido de os regimes jurídicos da constituição de arquido e do dlreito ao sllêncio a 
aplicar no processo de contra-ordenação da competência da CMVM serem exactamente os 
que se encontram previstos para o processo penal e nos mesmos termos: 

Por violação: 

(a) Do artiqo 101 .  da CRP, que dispõe que "O sistema financeiro é estruturado 
por /e/, de modo a garantlr a formação, a captação e a segurança das poupanças, bem como 
a aplicação dos meios financeiros necessários ao desenvolvimento económico e social" 

Com efeito, as normas legais enunciadas, na interpretação e aplicação que o 
Tribunal a quo faz delas, põem em causa: 

. o exercício da supervisão dos mercados de instrumentos financeiros; 

. a transparência dos mesmos mercados; 

. o exercício do poder sancionatório da CMVM; e 

. consequentemente, a confiança no mercado, a sua regularidade de funcionamento e 
a própria sobrevivência do mercado; 

em violação do preceito constitucional. 

(b) Do artiso 32.O, n.' 1 0  da CRP, que dispõe que "Nos processos de contra- 
ordenação (...), são assegurados ao arguido os direitos de audiência e de defesa.", por 
confronto com os demais n.OS do art iqo 32.' da CRP, que consagram as qarantias de processo 
criminall 

Com efeito, as normas legais enunciadas, na interpretação e aplicação que o 
Tribunal a guo faz delas, oferecem ao arguido em processo de contra-ordenação as mesmas 
garantias do que ao arguido em processo criminal, em violação daquela norma constitucional, 
que oferece maisgarantias a este do que àquele. 

Sendo que a adaptação que a CMVM reclama, da não aplicação do direito ao silêncio, 
é justificada, nos termos e em respeito pelo art iso 18.', n.'2 da CRP, pe'la tutela 
constitucional oferecida ao sistema financeiro (artigo 101.' da CRP), garantida e prevista na 
lei pelos artigos 7', n.' 1 e 389.', n.' 3, al. b). 

2 1  ." 



São violadoras do Direito Comunitário, na interpretação e aplicação que o Tribunal 
a quo faz delas, supra descrita, que não é correcta, as normas legais referidas na conclusão 
anterior. 

Com efeito, a interpretação destas normas no sentido de: 
(a) limitar a possibilidade de a CMVM obter documentos, informações e outros 

elementos junto de intermediários financeiros; 
(b) o processamento de contra-ordenações t e r  de ser separado dos demais 

procedimentos de supervisão, depois de haver suspeita; 
viola os artiqos 48.O, 5Q.O e 5 1 . O  da Directiva 2QQ4/39/CE, que dispõem 

nomeadamente: 
" Cada Estado-Membro deve des~gnar as autoridades competentes que de vem 

desempenhar cada uma das funções previstas nas diferentes disposições da presente 
directiva." (artigo 48.'/1). 

"As  autoridades competentes devem ser dotadas de todos os poderes de supervisão 
e investiqação necessários para o exercício das respectivas funções.'." (artigo 50.'/ 1). 

"Os poderes referidos no n.' I devem ser exercidos em conformidade com a 
legishção nacional e incluirão, pelo menos, os direitos a: a) Ter acesso a qualquer 
documento, independentemente da forma que assuma, e a receber uma cópia do mesmo,. b) 
Pedtr ~nformações de qua/quer pessoa e, se necessário, convocar e ouv~r uma pessoa a fim 
de obter informações; c) Efectuar inspecções no local' (...) h) Ex~gir aos rev~sores de 
contas das empresas de mvestimento autorizadas e dos mercados regulamentados que lhes 
forneçam informações; ((...) i) Adoptar qualquer tlpo de medida com o objectivo de garantir 
que as empresas de investimento e os mercados regulamentados continuem a cumprir com 
os requisitos legais; (...)." (artigo 50.'/2). 

"( ...) os Estados-Membros devem assequrar, em conformidade com o respectivo 
direito nacional, que possam ser tomadas as medidas adm~n~strativas adequadas ou seiam 
aplicadas sanções administrativas contra as pessoas res~onsáveis, caso as dtsposições 
adoptadas em aplicação da presente directiva não tenham sido cumpridas. Os Estados- 
Membros de vem assegurar-se de que estas medidas são efectivas, proporcionadas e 
dissuasivas." (artigo 51.'/1). 

22.=' 
A decisão recorrida é nula porque viola os artisos 97.O. n.O 5, 374.O. n.O 2 e 

379.O, n.O 1 do CPP, porquanto o Tribunal aquo: 
a) no que respeita à existência de provas proibidas não fundamenta a subsunção dos 

factos a qualquer uma das cláusulas do artigo 126.', n.' 1 ou n.' 2 do CPP, nem em qualquer 
outra norma que cita; 

b)  associa automaticamente o artigo 61.' e o artigo 126.', n.' 2, al. a) do CPP, o que 
não tem fundamento nem é juridicamente correcto, porque o artigo 126.' do CPP exige a 
comprovação de uma cláusula autónoma que não se limita à invocação do artigo 61.', n." 1, al. 
c) do CPP; 

c) não fundamenta a relação entre a prova que declara proibida e a decisão da 
CMVM que por ele é revogada, ou seja não demonstra a concreta relação de dependência 
exigida pelo artigo 122.', n.' 1 do CPP; 

d) anula a decisão da autoridade administrativa por violação dos artigos 129.', 
356.', 357.' e 379.' do CPP sem que no texto  da decisão cite qualquer das normas 
invocadas a final, não fundamentdndo, por isso a aplicabilidade das normas que invoca. 



23. a 

A decisão recorr ida é nula por apresentar contradição insanável entre a 
Fundamentação e a Decisão, nos termos e para os efeitos do disposto no ar t iqo 410.O. n.' 
2, al. b], porquanto o Tribunal a quo: 

a) na decisão reconhece e admite que a própria lei relaciona a supervisão e a 
instrução de processos de contra-ordenação, mas. conclui que a arguida está er(i e r ro  por 
fal ta de informação, não constituindo a segunda afirmaç80 a conclusão da primeira, porque 
não há erro criado pela CMVM, mas determinação da lei; 

b) no tex to  da decisão invoca genericamente o regime das provas proibidas do 
artigo 126.', n.' 1 e 2, al. a) do CPP e na decisão final invoca ex novo o regime do depoimento 
indirecto, da leitura em audiência de julgamento de autos de declarações e a norma legal 
sobre as nulidades da sentença. 

24.a 
A decisão recorr ida apresenta erros de direi to [artiqo 4 1 0 . O .  n.O 1 do CPP), ao: 
a) incluir no ar t igo 61.', n.' 1, al. a) do CPP conteúdos e pressupostos que este 

dispositivo não contempla, quando relaciona o conteúdo do direi to ao silêncio com a 
possibilidade de cessar o dever de colaboração do arguido e com a liberdade de decisão dos 
representantes da arguida; 

b) aplicar o art igo 60° e parte do art igo 61.', n.' 1 e ao ignorar normas legais 
contidas no resto do preceito legal, porque se o Tribunal entender que o ar t igo 61.' do CPP 
é aplicável ao caso concreto, tem de o aplicar integralmente, incluindo a alínea d) do n.' 3 
do artigo 61.' do CPP, que estabelece que em matéria de diligências de prova, o arguido 
tem um dever de sujeição, ou seja, tem de acatar o que lhe é pedido. 

25.a 
A decisão recorr ida viola os artiqos 62.O e 72.' do CPP, ao decidir que os autos 

sejam reenviados à autoridade administrativa para reformulação da decisão porquanto a lei 
não contempla ta l  hipótese, pelo que no entender da CMVM o Tribunal recorr ido não pode 
reenviar uma decisão de processo de contra-ordenação para reformulação porque a decisão 
convola-se em acusação, por fo rça  do disposto no art igo 62.' do RGCORD, quando é 
impugnada judicialmente, tendo o juiz o dever de oficiosamente prosseguir a verdade 
material, havendo pois incompetência absoluta do Tribunal para a prática do acto, nos 
termos do art igo 32.', n.' 1 do CPP, ex vi do art igo 41.' do RGCORD. 

26.a 
O Tribunal a quo, caso existissem provas proibidas, o que em caso algum acontece 

na perspectiva da CMVM como se demonstrou, deveria apenas impedir a sua utilização e 
avaliar autonomamente a subsistência de indícios suficientes para realizar a audiência de 
julgamento. 

Termos em que deve ser 
concedido provimento ao presente recurso e, em conformidade, anulada a 

decisão recorr ida e devolvido o processo ao Tribunal recorrido, nos termos do ar t igo 
75.O. n.O 2, a1.b) do RGCORD, 

o que a CMVM requer.». 



6. Na  resposta aos recursos, conclui a arguida (transcrevendo): 
«I0 - 0 s  ar t .  35g0, no 3 e 361°, no 2 al. a) do C0d.V.M. são inconstitucionais na 

medida em que a sua interpretação e aplicação possam ofender os princípios da Dignidade 
da Pessoa Humana, da Liberdade, o Direito à não auto-incriminação e o Dire i to ao silêncio 
que assistem a qualquer pessoa, singular ou colectiva, e que têm assento, respectivamente, 
nos ar t .  10,38 o no 2, no 8 e no 10 da Constituição da República Portuguesa (CRP). 

2" - O dever de colaboração que se impõe ao interveniente financeiro deve admitir 
limitações óbvias no caso em que tenha sido instaurado e corra contra o mesmo um 
processo sancionatório de cariz contra-ordenacional, viabilizando o d i re i to que lhe é 
conferido a manter o seu silêncio e a não contribuir para a sua própria auto-incriminação. 

3" - Não se admite que a CMVM'possa exigir informações a um seu supervisionado, 
ocultando-lhe o facto relevante da instrução e pendência, contra o mesmo, de processo 
contra-ordenacional presidido pela entidade reguladora, dado que ta l  estado de ignorância 
obsta a que o arguido possa exercer os seus direitos processuais que lhe são 
constitucionalmente outorgados. 

4" - Tendo em conta, que o Direito internacional se aplica directamente no 
ordenamento jurídico português e goza de supremacia perante as restantes fontes de 
direito interno, ao atentar contra o direi to à não auto-incriminação previsto no art.6" da 
CEDH, a interpretação cotejada dos art.35g0, no 3 e 361°, no 2 al. a) do C0d.V.M. colide 
com o imperativo plasmado no ar t .  8" no 1 da lei Fundamental. 

5" - A CMVM deve proceder com a máxima lisura e transparência para com os seus 
supervisionados, quando Ihes solicita informações, com o f im de supervisionar a 
regularidade das actividades dos intervenientes financeiros em causa e, consequentemente, 
detectar possíveis anomalias ou infracções - art.360° no 1 al. a) e 364" no 1 al. a) e b) do 
Cod. V.M. 

6" - A CMVM deve agir com to ta l  respeito pelos direi tos e as reais expectativas 1 
I 

das entidades sujeitas aos seus poderes, impendendo sobre esta o dever de notif icar de 1 
imediato a entidade financeira quando contra ela corra processo contra-ordenacional, assim 
como fundamentar os f ins a que se destinam os elementos requeridos sempre que di r i ja  um 1 
pedido de informações a um seu supervisionado. 

7' - A deliberação do Conselho Directivo da CMVM (órgão a quem compete a 
deliberação de  início de processo de contra-ordenação - a r t .  383" no 1 e 384" do Cod. 
V.M.), datada de 19 de Dezembro de 2003, que estipulou que se "encetassem averiguações 
relativas à potencial comissão de infracções" por par te da recorrida, mais não fo i  que uma 
forma velada de dar início a um processo contra-ordenacional, protelando, assim, a 
necessária notificação do arguido imposta pela aplicação subsidiária dos art."s 58" e 59" do 
CPP a que obriga o ar t .  41" do RG.CORD. 

8" - 0 s  princípios processuais que se defendem como aplicáveis ao processo contra- 
ordenacional são direi tos processuais conferidos constitucionalmente no a r t .  32" da C.RP. a 
todos os cidadãos que emanam, indubitavelmente, dos princípios edificadores de qualquer 
concepção de Estado: o da Dignidade da Pessoa Humana e Liberdade do indivíduo. 

9" - O regime do d i re i to ao silêncio e à não auto-incriminação inerentes ao estatuto 
de todo o arguido são aplicáveis ao processo sancionatório do qual a CMVM é dominus 
hegemótiico por remissão do ar t .4 l0  do RG.Cord. 



10" - Dada a concentração de poderes que é característica da CMVM e o seu 
carácter bicéfalo, esta está obrigada a actuar pautando-se pelo respeito dos direitos 
fundamentais que são conferidos a qualquer cidadão, sendo um deles, o dever de noti f icar e 

comunicar ao interveniente financeiro que contra ele foi instaurado e corre um processo 
sancionatório e que, em conformidade com a CRP e o CPP, lhe assistem direitos que não 
podem ser postergados. 

11" - Tendo em conta a supremacia máxima do direito internacional sobre o direito 
interno (art.gO, no 1 da CRP) e, em particular, o fqcto de Portugal ser parte signatária da 
Convenção Europeia dos Direitos do Homem, importa concertar o direito à não auto - 
incrimina'ção prenunciado no seu art.6" e o escrutinado pela jurisprudência do TEDH a este 
respeito: 

a) Quando a relação gizada entre a CMVM e uma entidade financeira apresente um 

cariz preponderantemente sancionatório, exige-se a aplicação imediata das garantias 
processuais do direito ao silêncio e à não auto incriminação como requisito fundamental de 
validade das operações efectuadas; 

b) Nas situações de averiguação prévia da prática de infracções, a relação entre a 

CMVM e os agentes financeiros supervisionados assume natureza contraditória, sendo 
aplicáveis as mesmas garantias ao arguido que as previstas em processo penal - a r t .4 l0  
RGCO e art.6 1" do CPP; 

c) A CMVM, deve no momento em que requer as informações que lhe são devidas e 
legitimadas por lei, comunicar que se encontra a investigar infracções que aquele agente em 
concreto haja praticado, sendo legitimo que o supervisionado opte por não fornecer tais 
informações, improcedendo qualquer forma de auto incriminação. 
(Ac. "Saunders v. fhe Uni fed Kingdom" de 17/12/1996; Ac. 'Funke v. France" de 

25/02/1993; Ac. "HeaneyandMcGuiness v. lreland'de 21/12/200) 
12" - Muito embora a natureza de regulação e de independência que são penhoradas 

à CMVM, não se olvide que estamos perante um órgão da administração, cuja actividade 
deve orientar-se pelo cumprimento do princípio da legalidade em todas as suas vertentes 
de imparcialidade, proporcionalidade e boa-fé. 

13" - A boa f é  na prática administrativa deve concatenar-se com a tutela da 
confiança dos sujeitos subordinados ao "jus lmperil" estadual. Releva, deste modo, "a ideia 
de protecção da confiança dos cidadãos e da comunidade na ordem jurídica e na actuação 
do Estado; o que implica um mínimo de certeza e de segurança no direit0.da.s pessoas e nas 
expectativas que a elas são juridicamente criadas", que é vertida em diversos arautos do 
Tribunal Constitucional. 

14" - Julga-se que cabe à CMVM agir no exercício de poderes vinculados não só 
quanto à aplicação da lei substantiva como também quanto ao modo e forma de actuação, 

impondo-se como imperativo categórico que oriente a sua conduta pelo princípio da boa-fé 
em sentido objectivo e subjectivo durante as fases de instrução, passando pela aquisição e 
recolha de prova a t é  à decisão. 

15" - Com a junção de documentos ao processo, a recorrente CMVM está a aceitar, 
ainda que tacitamente, que os deveres de informação, notificação e de actuação segundo 
padrões de boa f é  são não só defensáveis como podem vigorar e não constituem, afinal, 
entrave à sua actividade. 

16" - Para que os mencionados documentos pudessem ser apreciados em sede 
recursiva pelo Tribunal da Relação de Lisboa, ainda que a decisão recorrida não tenha 



conhecido de merit is,  ter-se-iam de enquadrar numa das duas situações previstas para a 
sua admissibilidade nos termos dos ar t .  706", no 1 e 524", no 1 do CPC por remissão do ar t .  
4" do CPP. 

17" - Porém, nem a CMVM estava impedida de apresentar as cartas que remeteu à 
Lisbon Brokers para que em primeira instância se pudesse proceder à devida apreciação e 
discussão, j á  que os factos alegadamente testados pelas missivas não são supervenientes à 
sentença recorrida, nem se pode legitimar ta l  junção ao imprevisto da acção proferida, 
quer por razões de direito, quer por razões de prova. 

18" - A sentença proferida pela Excelentíssima Juiz do Tribunal de Pequena 
Instância Criminal reconheceu que os elementos entregues à CMVM pela Lisbon Brokers, 
SA posteriormente a t e r  sido deliberada a abertura de um processo contra-ordenacional 
contra a mesma, sem que tal lhe fosse notificado ou comunicado previamente à solicitação 
de informações, consubstanciam provas nulas à luz do regime legal das proibições de prova. 

19" - Segundo o art.126", no 1 do CPP, as provas obtidas mediante coacção ou ofensa 
à integridade moral das pessoas são nulas, tendo-se por ofensivas da integridade moral das 
pessoas, as provas obtidas mediante perturbação da liberdade da vontade ou de decisão 
através, designadamente, da utilização de meios enganosos. 

20" - No caso "sub judice", a arguida/recorrida não foi informada que corria contra 
ela um processo contra-ordenacional, o que constituiu facto bastante, segundo a 
perspectiva segura e acertadamente julgada em primeira instância, para creditar que o não 
cumprimento do dever de informação por parte da CMVM impeliu a que a arguida 
fornecesse tais informações induzida em erro. 

21" - No tocante ao meio enganoso que se proíbe, este é concebido como o 
induzimento de um indivíduo em erro por acção ou por omissão. O er ro  por omissão ocorre 
nas hipóteses em que existe um dever jurídico de agir, de informar e d e  esclarecer. 

22" - Não se aceita o raciocínio inadmissível que preconiza o dever de colaboração 
estabelecido no art.359" do C0d.V.M. como um caso específico de limitação dos direitos 
processuais do arguido nos termos da al. d) do no 3 do ar t .  61" do CPP. 

23" - O atr.61°, no 3, al. d) ao prescrever a sujeição do arguido a diligências de 
prova e a medidas de coacção e garantia patrimonial especificadas, assenta no princípio que 
as diligências probatórias que possam fer i r  a liberdade ou dignidade do indivíduo são 
efectuadas após despacho ou autorização da entidade judiciária competente - o Ministério 
Público ou Juiz, consoante a fase do processo. Do mesmo modo, as medidas de coacção, com 
excepção do termo de identidade e residência, só podem ser aplicadas por despacho de 
juiz, durante o inquérito a requerimento do Ministério Público e depois do inquérito mesmo 
oficiosamente, ouvido o Ministério Público (art.194", no 1 do CPP). 

24" - Ao arrogar-se nas mesmas atribuição e funções que são conferidas aos órgãos 
judiciais, cujos poderes e legitimidade emanam da Lei Fundamental, a CMVM infringe um 
dos alicerces que sustentam o Estado de direito democrático: o principio da separação de 
poderes. 

Termos em que, e nos mais de Direito que V(s). Exa(s). Doutamente suprirão, 
deve ser negado provimento aos respectivos recursos, confirmando-se integralmente o 
douto despacho recorrido, como é de 



7 .  Subiram os autos a esta Relação e, aqui, a Exma. Magistrada do 
Ministério Público emitiu douto parecer no sentido da revogação da decisão 
recorrida, a qual, em seu entender, deve ser substituída por outra que 
prossiga com procedimento de apreciação da impugnação judicial da decisão 
da autoridade administrativa. 

8. Cumprido o disposto no artigo 417.", n." 2, do Código de Processo 
Penal, não houve resposta. 

9. Colhidos os vistos legais, teve lugar a conferência. 

10. Cumpre, pois, apreciar e decidir. 

10.1. Quer o Ministério Público quer a CMVM, independentemente 
dos termos sob os quais deduzem a sua pretensão perante este Tribunal, 
visam o mesmo objectivo com o recurso: a revogação do despacho recorrido 
e a sua substituição por outro que ordene à 1." instância a realização do 
julgamento, considerando-se, aí, válida a prova recolhida no processo de 
contra-ordenação.5 

Naturalmente que o julgamento de ta l  pretensão requer que façamos 
incidir a nossa atenção sobre a bondade dos fundamentos que escoram o 
despacho impugnado. 

r I s t o ,  porém, não invalida que, debruçando-nos sobre as conclusões 
formuladas pela CMVM, comecemos por constatar a manifesta falta de 
fundamento com que a recorrente invoca os vícios do n." 2 do artigo 410." 
do Cod. Proc. Penal, concretamente a contradição insanável entre a 

Razão decisiva para que os recursos sejam apreciados conjuntamente. 



fundamentação e a decisão e o erro notório na apreciação da prova (cf. 

conclusões 2.", 4." e 23."). , 
E que estes vícios nem sequer são aqui convocáveis, já  que a sua 

[eventual] existência só se coloca em presença de um tex to  que decida uma 
causa6 (<<rectius>>: que decida, a final, do objecto do processo], o que não 1 
sucede no caso em análise. 1 

Seguidamente, impõe-se afirmar que o despacho censurado observou 
o dever de fundamentação, ao contrário do que diz aquela recorrente (V. 

conclusões 3." 22."). 
Com efeito, não regulando a lei, ao invés do que faz em relação ao I 

acto decisório por excelência - a sentença - , os requisitos a que deve 
obedecer a fi-indamentação do despacho decidente, crê-se ser bastante Lima 
fórmula, mesmo que sumária, através da qual, ponderados que se mostrem os 
motivos de facto e de direito, se possa concluir que a entidade decisora não 1 

actuou arbitrária ou discricionariamente. 
Ora, o despacho recorrido, externando as razões de facto e de 

direito, até de forma desenvolvida, pelas quais decidiu num determinado 
sentido, cumpre plenamente os desideratos inerentes à exigência legal do 1 
dever de fundamentação, pois que além de permitir sindicar , nomeadamente i 
pela via do recurso, a sua legalidade é susceptível de "convencer" os sujeitos 
processuais e a comunidade em geral da sua justeza. 

Se a solução encontrada é ou não aquela que o direito, aplicado ao 
caso concreto, impõe é já uma questão de mérito, da qual trataremos I 
adiante, e que nada tem a ver com a alegada fal ta de fundamentação. I 

De resto, esta falta, a existir - mas não existe, enfatiza-se -, nunca 
teria como consequência a nulidade do despacho, como pretende a 
recorrente, chamando para tanto à colação, indevidamente, o art .  379." do ! 
Cod. Proc. penal7, mas sim a sua irregularidade, que até não foi arguida no 
momento legalmente oportuno (arts. 118.", n." 2, e 123.O, n.O 1, ambos do 
mesmo diploma). 

Assim sendo, colocamos um ponto final nestes aspectos do recurso da 1 
CMVM, os quais, por um lado, e por evidente fa l ta de razão na sua 1 
suscitação, não reclamam quaisquer outros considerandos, e, por outro, nem 
sequer justificam que a part i r  deles erijamos qualquer questão que aqui 
mereça melhor ponderação. 
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10.2. Dissemos que o julgamento da pretensão formulada por ambos 
os recorrentes requer que nos detenhamos sobre a bondade dos 
fundamentos que suportam o despacho impugnado. 

Daqui que ao invés do que sempre sucede não tenhamos como 
referência, ao equacionar as questões a decidir, as conclusões apresentadas 
por ambos os recorrentes, sem prejuízo de, como se viu no ponto anterior, 
termos partido precisamente da síntese conclusiva formulada pela 
recorrente CMVM para tratarmos dos dois aspectos do recurso 
solucionados no ponto precedente. 

Antes procuraremos surpreender no despacho censurado as questões 
que devem aqui ser encaradas e decididas. 

Desde logo, entre elas, emerge, directa ou indirectamente pouca 
importa, de  algumas considerações ali prodi~zidas, uma que importará 
abordar aqui. 

Prende-se ela com a aplicabilidade - ou não - directa e global ao 
processo contra-ordenacional dos princípios que regem o processo penal. 

Depois, em presença das competências e fi-inções que a lei atr ibui à 
CMVM, cumprirá, partindo de Lima determinada dimensão do conceito de 
supervisão, saber se neste conceito devem ou não incluir-se [também] os 
poderes sancionatórios e o respectivo processo, legalmente previstos. 

Por f im, e na decorrência desta ampla questão, situaremos aquelas 
que respeitam ao direito ao silêncio por parte da arguida e à sua não auto 
incriminação, bem como à nulidade das provas - das provas documentais 
obtidas a part i r  de certo momento do procedimento, note-se, como foi 
entendido pelo despacho impugnado. 

Assim expostas as questões decidendas, avancemos, pois, sem mais 
demoras na tentativa de encontrarmos a respectiva solução. 

10.3. Para tanto, vejamos desde j á  o teor do despacho recorrido, na 
parte que interessa à decisão dos recursos (transcreve-se): 

«Comecemos, então, por apreciar a primeira das questões prévias alegadas 
pela arguida e que se prende com a nulidade da prova e consequente nulidade do 
processo. 

Importa, antes de mais, ainda que sumariamente, caracterizar os poderes 
da CMVM previstos no Código de Valores Mobiliários. 

No âmbito do CdVM a CMVM tem poderes de regulação e supervisão do 
mercado de valores mobiliários e de determinadas entidades, que são 
reconhecidamente poderes de Administração Pública. 



TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE LISBOA 

A supervisão dos mercados de valores mobiliários consiste no 
acompanhamento, vigilância e controlo exercido por uma autoridade pública sobre a 
actividade e as operações dos diversos intervenientes neste mercado. 

Neste sentido, o CdVM contempla nos arts.  358" a 362" aspectos gerais da 
supervisão, prevendo-se, também, noutros preceitos modalidades ou formas 
particulares de supervisão. 

Esta supervisão, que se traduz claramente em poderes de ius imperii, o que 
decorre do facto da CMVM fazer parte da administração indirecta estadual, 
integra quatro elementos que se podem autonomizar em função do seu objecto: a 
supervisão organizativa, a supervisão prudencial, a supervisão comportamental e a 
vertente sancionatória. 

Deste modo, o art .  358" prevê um conjunto de orientações, de valores e 
finalidades que devem servir como cr i tér io de interpretação das normas aplicáveis 
em matéria de supervisão, ao estabelecerem os contornos do quadro da supervisão 
do mercado de valores mobiliários. 

De entre estas finalidades a que a CMVM deve obediência, assume especial 
relevância, para efeitos da decisão ora a proferir, o previsto na alínea e) do 
referido ar t .  358", segundo o qual a CMVM deve, no exercício da supervisão que 
lhe é legalmente imposta, prevenir e reprimir as actuações contrárias a lei ou 
regulamento. No âmbito da supervisão é dever da CMVM não só prevenir como 
sancionar as ilegalidades de que tome conhecimento e que sejam da sua 
competência. 

Neste enquadramento e para o que aqui interessa, o CdVM não deixou 
margem para dúvidas que cabe no âmbito da supervisão do mercado de valores 
mobiliários a instrução e o processo das contra ordenações previstas neste diploma 
(cfr. a r t .  360°, no 1, al. e) do CdVM). Ou seja, a componente sancionatória da 
supervisão é incindível desta. 

Em suma, conforme refere Frederico (por evidente lopso, vem escrito: ~rancisco) Costa 
Pinto no parecer j á  citado, os poderes do ar t .  361 " do CdVM podem e devem ser 
exercidos para prosseguir qualquer uma das finalidades do ar t .  358" e estão 
legalmente vinculados à prossecução dessas finalidades (v. ar t .  361, no 1 do CdVM). 

Acresce, ainda, que a supervisão, traduzida na necessidade de controlar e 
fiscalizar com carácter preventivo e repressivo as irregularidades cometidas pelas 
entidades supervisionadas tem de abranger a possibilidade destes ilícitos 
administrativos serem sancionados pela entidade reguladora como forma de 
garantir a eficácia dessa supervisão. 

A este propósito invoque-se o ar t .  364", al. b) do CdVM, inserido no capítulo 
da supervisão, que reconhece à CMVM, no exercício dos poderes de fiscalização, a 
capacidade de realizar inquéritos 'para a averiguação de infracções de qualquer 
natureza cometidas no âmbito do mercado de valores mobiliários ou que afectem o 
seu normal funcionamento. 
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Aliás, é precisamente no âmbito do citado ar t .  364" que, segundo nosso 
entendimento, se poderá recorrer  para fazer uma destrinça entre um momento 
preliminar de supervisão (ou de fiscalização) e um processo sancionatório. 

Na verdade, conforme refere Costa Pinto no parecer j á  citado, a actividade 
de fiscalização não é sinónimo de processo sancionatório, este começa (neste 
aspecto não concordamos com o autor referido) à semelhança de qualquer 
procedimento criminal ou contra ordenacional com a notícia do ilícito, seja contra 
ordenacional seja criminal (cfr. ar t .  48" do RGCOC e ar t .  262 do C.P.P.). É neste 
âmbito que entendemos que uma par te da supervisão e da própria fiscalização se 
destina a conhecer eventuais infracções. A par t i r  do momento que haja suspeita da 
prática de qualquer infracção deve a CMVM no âmbito do seu poder sancionatório 
iniciar o competente processo administrativo com vista a apurar da eventual 
responsabilidade contra ordenacional. 

Entendimento contrário, ou seja, entender-se que o processo sancionatório 
só se inicia quando se considera provada e confronta alguém com a prática da 
infracção, seria permit i r  todo o t ipo de investigações à margem de qualquer 
processo e mediante a obtenção de meios de prova que a lei não permite 

Este entendimento não é contrariado pelo regime legal em vigor. Ao 
contrário, cremos que é por ele sufragado na medida em que para a lei o início do 
processo de contra ordenação é um acto oficioso que não se confunde com a fase 
de fiscalização anterior ao mesmo, como resulta expressamente do disposto no ar t .  
54", no 1 do RGCOC. O ar t .  48", no 3 do RGCOC ao prescrever que as autoridades 
policiais remeterão imediatamente às autoridades administrativas a participação e 
as provas recolhidas, revela que o legislador entendeu que qualquer autoridade no 
âmbito das suas competências de fiscalização que tome conhecimento da prática de 
uma infracção deverá imediatamente remeter as provas recolhidas à competente 
autoridade administrativa para que esta no âmbito das suas competências inicie o 
processo contra ordenacional. Ora, se por um lado este entendimento confirma que 
a actividade fiscalizadora não se confunde nem se integra no processo de contra 
ordenação, por outro, confirma que assim que houver notícia da prática de uma 
contra ordenação a entidade fiscalizadora deve de imediato remeter os elementos 
através dos quais obteve esse conhecimento à entidade competente para esta 
iniciar o competente processo por forma a serem asseguradas todas as garantias 
processuais conferidas legalmente. 

Cremos que também é no seguimento deste entendimento que o ar t .  364' 
acolhe algumas distinções como sejam a diferença entre inspecção e inquérito (art. 
364", no 1, al. a e b)). A diferença entre as duas figuras traduz-se no facto de o 
inquérito se destinar a averiguar infracções, o que não acontece com as inspecções. 
Ou seja, o inquérito pode t e r  à partida suspeitos da prática de infracções que, no 
caso do processo de contra ordenação, são na realidade investigados como arguidos 
e no uso de poderes conferidos nos arts. 408" da CdVM. Nesta situação, em que 



está j á  em curso um processo de contra ordenação, deve entender-se que cessa o 
dever de colaboração do arguido relativamente a factos que o possam 
responsabilizar, por aplicação subsidiária das regras do processo penal (art. 41°, no 
1 do Decreto lei 433/82 de 2 7  de Outubro e ar t .  61 ", no 1, al. c) do C.P.P.). 
Conforme refere Costa Pinto, "O direito ao silêncio não impede, obviamente, a 
colaboração voluntária do arguido que poderá, ponderadas as circunstâncias do 
caso, um hipotético valor atenuante da sua responsabilidade nos termos gerais. 
Nem obsta a que a CMVM continue a recolha da prova usando os poderes legais de 
que dispõe para o efeito, tais como os previstos no ar t .  361' do CdVM de modo a 
assegurar a prossecução das suas competências. 

Deste modo, cremos que havendo notícia de uma infracção e nos termos do 
ar t .  364", no 1, al. b) a CMVM realiza um inquérito para averiguação de infracções o 
faz no âmbito dos seus poderes mas sujeita ao regime previsto para as contra 
ordenações e subsidiariamente ao regime previsto no Código de Processo Penal. Ou 
seja, perante actos de fiscalização, de inspecção e de organização não é legitimo 
invocar o direi to ao silêncio porque não existe qualquer processo de contra 
ordenação mas, ao contrário, se existe um processo de contra ordenação iniciado 
pela CMVM no âmbito da chamada supervisão sancionatória e os actos praticados 
pela autoridade de s~ipervisão constituem diligências de prova contra o suspeito 
este tem direi to ao silêncio. 

Aliás, também parece ser este o entendimento da CMVM ao sentir 
necessidade de, após tomar conhecimento pelas informações prestadas pela 
recorrente de que poderia estar eventualmente em causa a prática de uma contra 
ordenação, deliberar em 19 de Setembro de 2003 (cfr. fls. 1 e 2) apurar a eventual 
responsabilidade contra ordenacional. Não tendo, ta l  deliberação o sentido de 
iniciar um "inquérito", mas apenas de continuar a exercer os seus poderes de 
fiscalização, será completamente inútil o conteúdo da mesma, uma vez que já  vinha 
exercendo tais poderes como momento preliminar de supervisão por forma a 
verificar da regularidade e legalidade da actuação das entidades supervisionadas 
sem necessidade de qualquer deliberação. 

Deste modo, afigura-se-nos que, embora a actividade de fiscalização não 
seja sinónima da actividade sancionatória, aquela termina quando existem 
"fundadas suspeitas" da prática de uma infracção, começando a par t i r  deste 
momento a actividade sancionatória sujeita a regras distintas daquela. 

Cabe, agora, re fer i r ,  ainda que resumidamente dado que j á  foi amplamente 
debatido na doutrina e jurisprudência, o conteúdo de ta l  direi to ao silêncio, 
nomeadamente se tal  direito apenas abrange as declarações prestadas em 
interrogatório perante Órgãos de policia criminal ou por autoridades judiciárias ou 
em audiência de julgamento perante o juiz de julgamento ou, se o direito ao 
silêncio, abrange também a prestação de informações que lhe sejam solicitadas. 
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Conforme referem o professor Figueiredo Dias e Manuel da Costa ~ n d r a d e  
"o direito ao silêncio e a não se auto incriminar será de aplicar analogicamente 
sempre que o cumprimento da prestação da informação exponha a pessoa ao perigo 
de uma perseguição penal". Como bem referem aqueles autores no parecer citado, 
estes direitos não têm, contudo, um carácter absoluto, existindo na lei diversas 
limitações que, dado o fundamento constitucional dos referidos direitos, devem 
estar expressamente consagradas na lei e obedecer ao principio da 
proporcionalidade. 

Acrescente-se, ainda, nos termos do ar t .  32O, no 10 da C.R.P. tais direitos 
devem estender-se a qualquer processo onde possam ser aplicadas sanções de 
carácter punitivo, ainda que não criminal. Ou seja, por imperativo constitucional o 
direito ao silêncio e à não auto-incriminação serão de aplicar no processo contra 
ordenacional. 

Do que ficou dito, diremos que o direito ao silêncio não é absoluto, 
admitindo restrições que tenham como fonte uma lei prévia e expressa o que não 
acontece com o regime previsto no CdVM, nomeadamente quando estão em causa 
informações recolhidas no âmbito de um processo sancionatório. 

Concluindo, o aproveitamento das informações recolhidas no âmbito da 
actividade de fiscalização e vigilância antes de exist ir  um processo contra 
ordenacional não constitui uma violação do princípio da proibição da auto- 
incriminação. Todavia, conforme refere Figueiredo Dias e Costa Andrade no 
parecer citado "a obrigação legal de prestar informações no âmbito de um 
processo de fiscalização e s~ipervisão não se confunde com - nem prejudica - o 
direi to ao silêncio que assiste ao arguido no âmbito de um eventual processo 
sancionatório posterior (criminal ou contra ordenacional) (...)". 

Ora, como j á  supra referido, entendemos que ta l  processo sancionatório se 
inicia com a notícia da infracção e a ta l  não obsta o facto de ser a mesma entidade 
que procede à fiscalização, à supervisão e à instauração do processo contra 
ordenacional. 

Assim sendo, quando a CMVM no uso dos seus poderes de supervisão e 
fiscalização toma conhecimento que determinada entidade eventualmente praticou 
uma infracção, deve, nos termos do j á  citado ar t .  364O, al. b) do CdVM abrir  um 
inquérito para apurar eventuais responsabilidades, assistindo, a part i r  daí, ao 
suspeito, uma vez que a figura da constituição de arguido não se encontra prevista 
no RGCOC, o direito ao silêncio e à não incriminação sob pena de se violarem os 
mais elementares direitos de defesa consagrados na lei e na Constituição. 

O que não quer dizer que de todo que se sufraga o entendimento que 
determina a constituição de arguido no domínio da supervisão no sentido restr i to 
da mesma, ou seja, no domínio da supervisão preventiva e prudencial, pois ta l  
anularia o conteúdo funcional da mesma. Todavia, coisa bem diferente, é 
entendermos que, não havendo nenhuma regra específica quer no CdVM quer no 



RGCOC que imponha a constituição de arguido, se deverá recorrer às normas 
processuais penais. Por outro lado, também não podemos considerar que só com a 
comunicação dos factos ao suspeito é que se opera a constituição de arguido. Na 
verdade, se é certo que nos termos do ar t .  5 7 O ,  no 1 do CPP assume a qualidade de 
arguido aquele contra quem for  deduzida uma acusação ou requerida instrução em 
processo penal, também é certo que em momento anterior, nos termos do disposto 
no ar t .  5g0, no 1 do mesmo diploma legal, é obrigatória a constituição de arguido 
logo que surgir fundada suspeita de crime por ela cometido. Igualmente, o no 2 do 
mesmo artigo prevê a constituição de arguido a pedido do suspeito quando estejam 
a ser efectuadas diligências, destinadas a comprovar a imputação, que 
pessoalmente a afectem, o que implica, necessariamente, a comunicação de que 
existe suspeita da prática de uma infracção. 

Assim, transpostas estas normas para o domínio contra ordenacional, elas 
tem de significar que em momento prévio à acusação impõe-se a constituição como 
arguido quando existam suspeitas da prática de uma infracção. O que ocorre no 
momento em que a entidade administrativa adquire a noticia da infracção e de 
quem são os seus autores. 

Tal entendimento, respeita por um lado a solução legal consagrada no CdVM 
ao consagrar o dever de colaboração das entidades supervisionadas quando a 
CMVM exerce poderes de fiscalização e de vigilância e os direitos de defesa das 
entidades suspeitas quando a CMVM na sequência das informações obtidas no 
exercício daqueles poderes exerce os seus poderes sancionatórios e repressivos. 

Resta, ainda, re fer i r  que o facto de a arguida ser uma pessoa colectiva não 
a impede de beneficiar da aplicação deste princípio ao processo contra 
ordenacional. 

Quando o ar t .  12.O, n.O 2, da C.R.P., estatui que uma pessoa colectiva goza 
dos direitos e está sujeita aos deveres compatíveis com a sua natureza, está a 
refer ir-se a direitos dos quais ela nunca poderia ser t i tu lar  dada a sua natureza de 
pessoa não física. 

Não se concebe por que razão uma pessoa colectiva, só por o ser, estaria 
obrigada a provar a sua inocência e a colaborar com a autoridade administrativa no 
sentido de apurar factos que a incriminassem. 

Em conclusão, a CMVM não pode utilizar como prova para fundamentar a sua 
decisão condenatória, elementos, sejam documentais, sejam declarações escritas 
em nome da sociedade, fornecidos pela própria arguida quando j á  é suspeita da 
prática de um ilícito contra ordenacional e por conseguinte quando a CMVM j á  
exerce o seu poder sancionatório sem que esta informe a suspeita nas solicitações 
que lhe dirige que existe um "inquérito" contra si e que não está sujeita ao dever 
de colaboração dada a sua qualidade de sujeito pr'ocessual. 

Por último vejamos qual o regime da invalidade das provas. 
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O regime de proibições de prova no âmbito do processo penal, aplicável ex  vi 
do ar t .  41" do RGCOC encontra-se essencialmente regulado pelo preceituado nos 
ar?. 125.", 126.", do Código Processo Penal, os quais devem ser conjugados com as 
garantias constitucionais de defesa, consagradas no ar t .  32.", C. Rep., mormente a 
injunção imposta pelo seu n.O 8, bem como com as disposições específicas que 
disciplinam a obtenção do meio de prova de que pretende se fazer USO. 

Deste regime podemos assentar que a realização da justiça penal, num 
Estado de Direito bemocrático, como pretende ser o nosso, deve sempre assentar 
no respeito e garantia dos direitos fundamentais dos cidadãos, mormente da 
preservação da dignidade humana. 

Assim, logo o citado ar t .  32.", n.' 8 da C. Rep. é claro ao preceituar 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." 

No mesmo sentido se situa o preceituado no ar t .  126.", ao enunciar 
discriminatoriamente no seu n.' 2, quais são as provas "ofensivas da integridade 
física ou moral das pessoas. as provas obtidas, mesmo que com consentimento 
delas". 

Nesta conformidade, podemos desde j á  concluir que o regime da legalidade 
da prova, enquanto "imperativo de integridade judiciária", que tanto versa sobre os 
meios de prova, como os meios de obtenção de prova, vem assim comprimir o 
princípio da l ivre apreciação da prova decorrente do ar t .  127.", estabelecendo as 
corresporrdentes proibições de produção ou de valoração de prova. 

Por outro lado e como segunda conclusão, tratando-se de prova proibida, a 
mesma deve ser oficiosamente conhecida e declarada em qualquer fase do 
processo, surgindo como autênticas nulidades insanáveis, a par daquelas que 
expressamente integram o catálogo do art .  119.". 

Assim sendo e face ao entendimento supra explanado cremos que os 
elementos entregues à CMVM pela arguida após a acção de supervisão que 
decorreu em Janeiro e Março de 2003 e após $er sido deliberado apurar a eventual 
responsabilidade contra ordenacional da arguida, ou seja, após t e r  sido decidido 
iniciar um inquérito consubstanciam provas nulas à luz do citado regime legal (cfr. 
1040 a 1065, 1780 a 1807, 1717 a 1732, 1718, 1722 a 1726, 1729, 1808 a 1813, 
1900 a 1910,6563 a 6567,6574). 

Na verdade, mais uma vez se repete, a arguida estava. apenas obrigada 
legalmente a prestar informações solicitadas pela CMVM no âmbito dos poderes de 
fiscalização e vigilância desta. J á  no quadro dos poderes sancionatórios, devia a 
arguida ser informada que corr ia um processo contra si e que não se encontrava 
vinculada ao dever de colaboração pois era suspeita da prática de uma infracção. 

Ora, nos termos do no 1 do artigo 126' do CPP, as provas obtidas mediante 
coacção ou ofensa da integridade moral das pessoas são nulas. 



Sendo que o n.' 2, especifica que serão ofensivas da integridade moral das 
pessoas, as provas obtidas mediante perturbação da liberdade da vontade ou de 
decisão através, designadamente, da utilização de meios enganosos. 

O Prof. Costa Andrade, depois de reconhecer que a matéria dos meios 
enganosos nos transporta para um domínio indefinido e inseguro, tenta esclarecer 
que ..por princ/;oio, apenas de verão ter-se como proibidos os meios enganosos 
susceptíveis de colocar o arguido numa situação de coacção idêntica à dos demais 
métodos proibidos de prova. Este deverá ser, pelo menog, o critério privi/egiodo 
para a equacionação e superação dos casos mais duvidosos. 

c.) a doutrina e a jurisprudência propendem hoje, de forma praticamente 
pacifica, para fazer valer a distinção entre o erro por acção e por omissão. Por um 
lado, entende-se que são, sem excepção, proibidas tanto a falsa informação sobre 
questões de direito como a comunicação consciente de factos que não 
correspondem a verdade ou a sua deturpação. (...). Por outro lado, o regime será 
diverso em casa de omissão...': este domínio «..só nas h@óteses de existência de 
um dever jurídico de agir, de informar e de esclarecer, poderão ocorrer casos de 
meios enganosos Q tratar como métodos proibidos de prova" I 

O mesmo Autor dá como exemplos de erros de direito fraudulentamente 
induzidos, os casos em que o arguido "responde a perguntas da autoridade 

I 
judiciária erroneamente convencido de que está a ser in f errogodo como 

i 
testemunha, de que está a obni~ado a responder e a falar verdade, de que o 
silêncio será valorado como prova da sua culpabilidade. " 

Ora, a arguida não foi informada que corria um processo contra 
ordenacional contra si e que não estava sujeita ao dever de colaboração. Por outro 
lado, cremos que a CMVM tinha o dever de informar enquanto autoridade 
administrativa dotada de ius imperii 

E nem se diga que este erro da arguida por falta de informação da CMVM 
decorre de uma deficiente interpretação da lei da sua parte, porquanto conforme 
temos vindo a explanar entendemos que a arguida quando forneceu elementos no 

I 
I 

âmbito da fiscalização o fez rto. exacto cumprimento dos deveres a que está sujeita I 

enquanto entidade operadora no mercado de valores mobiliários o que j á  não ocorre 
quando existe um inquérito e um sujeito suspeito da prática da infracção. Nessa 
altura a arguida, sendo-lhe fornecida ta l  informação, pode invocar a não sujeição ao 
dever de colaboração. Sabendo, ainda, arguida que a CMVM está sujeita ao 
princípio de legalidade.de promoção confia que aquela quand.0 adquire, no âmbito 
dos poderes de fiscalização, informações que a incriminam iniciará de imediato I 
inquérito onde beneficiará de todas as garantias de defesa. I 

O raciocínio conclusivo a fazer  é, então, o seguinte: a omissão da CMVM de 
informar a arguida que investigava a prática de determinadas contra ordenações e 
que a mesma era suspeita, não estando, por isso sujeita, a par t i r  desse momento, 
ao dever de colaboração, perturbou a liberdade dos representantes da arguida 

I 
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decidirem, pelo que as provas obtidas mediante solicitação à arguida após a 1 
deliberação de 19 de Setembro de 2003 (início do processo contra ordenacional) I 

até ao momento que lhe foram comunicados os factos são ofensivos da integridade I 

moral das pessoas, sendo, por isso, nulas, por aplicação do disposto no ar t .  126", n.O 
1 e n.O 2, al. a) do CPP aplicável por forca do ar t .  41.", n.O 1, do RGCO, e dos ar ts  
32.", n.O 2, e 18.. n.O 1, da C.R.P., mas também por aplicação do ar t .  32.", n.O 8, da 
C.R.P. 

Quais as consequências do ocorrido? 
As proibições de prova são barreiras que vedam a busca da verdade 

material, são um <limite à descoberta da verdade», são «barreiras colocadas à 
determinação dos factos que constituem o objecto do processo». 

Tendo a decisão recorrida valorado provas nulas conheceu de questões que 
não podia t e r  conhecido, em violação da al. c) do no 1 do ar t .  379" do C.P.P. 

Esta nulidade determina a nulidade da decisão, ao abrigo do no 1 do a r t .  122' 
do C.P.P., porque as provas nulas foram relevantes para a formação da convicção, 
pesando significativamente no juízo condenatório. 

Assim, ter-se-á que refazer a .decisão recorrida sem recurso às provas 
ilegalmente consideradas, ou seja, sem recurso aos elementos fornecidos pela 
arguida obtidos após a deliberação de 19 de Dezembro de 2003 a té  ao momento 
em que a arguida f o i  informada que corria um processo contra ordenacional contra 
si. 

A nulidade verificada prejudica o conhecimento das demais questões 
susei-ladas. 

Pelos fundamentos expostos. 
I - "Julga-se procedente a requerida declaração de nulidade e anula-se a 

decisão recorr ida por violação do disposto nos arts.  129" no 1 e 2,122" e 379", no 1, 
al. c) do c.P.P."' 

I1 - Determina-se a reformulação da decisão condenatória, não podendo 
nesta valorar-se, para a formação da convicção da CMVM dos documentos 
fornecidos pela arguida após 19 de Dezembro de 2003 a t é  à sua notificação para 
efeitos do ar t .  50.' do RGCOC. 

(...I.>>. 

10.4. A problemát ica re la t i va  à necessidade d e  i n t roduz i r  no nosso 
d i r e i t o  o i l í c i to  d e  m e r a  ordenação social.bf oi .abordada pela pr ime i ra  vez no 

preâmbulo d o  0ec.-Lei n.' 232 /79 ,  d e  24-07.  que não chegou a e n t r a r  e m  

vigor, e que v i r ia  a se r  revogado pelo a r t .  96.' do  v igorante 0ec.-Lei 
433/82,  d e  23-10. 

Assim, entre comas, no tex to  de origem, porquanto é a redacção ai conferida após a 
rec+if icação a que se alude na nota precedente. 



Em ta l  preâmbulo, afirma-se o direi to de mera ordenação social como 
"uma consequência da confluência de duas ordens de factores: a superoção 
definitiva do modelo do Estado liberal, por um lado, e o conhecido 
movimento de descriminalização, por outro. ': 

Como há muito refer iu o Professor Eduardo Correia, <<a contra- 
ordenação é um aliud que se diferencia qualitativamente do crime na medida 
em que o respectivo ilícito e as reacções que lhe cabem não são 
dlrec tamen te funáamen táveis num plano é fl'co-jurídico, não estando, 
por tan to, sujeitas aos princ@ios e corolários do direito c r im ih~ l»~ .  

A natureza puramente patrimonial da sanção que é aplicável ò contra- 
ordenação [a coima] distingue-se claramente, na sua essência e finalidades, 
das penas criminais, inclusivamente da própria multa. 

Ora, esta patente distinção entre o facto t ip i f  icado em sede criminal 
e o facto 1-ipificado no âmbito contra-ordenacional não podia deixar de  
repercutir-se no respectivo ordenamento adjectivo, que rege num e noutro 
campo, não se justificando, assim, a aplicação ao processo contra- 
ordenacional, de uma forma directa, global e sem limites, especialmente 'na 
sua fase administrativa, dos princípios que vigoram no direi to processual 
penal, <<maxime>> dos princípios - de todos os princípios - que nesta matéria 
a Constituição estabelece.1° 

Evidentemente que isto não significa - jamais poderia significar! - que 
o arguido em processo de contra-ordenação, mesmo na sua fase 
administrativa, seja destituído de  direitos, que de resto ali lhe são 
reconhecidos. 

É assim que goza dos "direitos de audiência e defesa", no que 
concerne aos "processos de contra-ordenação, bem como em quaisquer 
processos sancionatórios", em conformidade com a previsão do n.' 10.' do 
ar t .  32.' da Lei Fundamental, introduzido pela revisão de  1989, quanto aos 
processos de contra-ordenação, e estendida depois, pela revisão de 1997, a 
quaisquer processos sancionatórios. 

Assinale-se, aliás, que com a introdução daquele normativo o que se 
pretendeu fo i  assegurar <<em quaisquer processos de natureza sancionatória 
OS dlreitos de audiência e de defesa>>, sendo 'Inconstl tucional a aplicação de 
qualquer t+o de sanção, con tra-ordenacional, administra tiva, fiscal, laboral, 

((Direito Penal e de mera ordenação-social», BFDUC, n.' X L I X  (1973), pp. 268. 
' O  Sabido que no dizer de H. Henkel, c i tado por  Figueiredo Dias, em Direito Processual 
Penal, primeiro volume, 1974, pp. 74, «o direito processual penal é L..) verdadeiro d r e i t o  
constitucional aplicado.»». 
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disc+linar, ou qualquer outra, sem que o arguido seja pre viamen te  ouvido e 
possa defender-se das imputações que lhe são feitas (..,I.». 11 

E goza, ainda, maxime na fase jurisdicional do processo de contra- 
ordenação, e por força de certos princípios e valores assumidos pelo tex to  
constitucional, dos direitos e garantias próprios dos processos judiciais. 

Direitos e garantias que ou emanam directamente desse tex to  
[pense-se, por ex., na presunção de inocência, na nulidade da prova obtida 
com ofensa a determinados bens ou valores jurídicos essenciais - n.' 2 e n.' 
8, respectivamente, do ar t .  32.' - e, no específico campo das garantias 
administrativas, no n.' 4 do art. 268.'] ou decorrem da correcta dimensão 
interpretativa reclamada por determinados preceitos [atente-se, por ex., 
nos arts. 2.' - princípios caracterizadores do Estado de Direito - e no ar t .  
20.O - acesso ao direito e aos tribunais]. 

Sendo embora isto assim, há que firmar a ideia, j á  acima expressa, de 
que não são aplicáveis ao processo contra-ordenacional, de forma directa, 
global e sem limites, as regras e os princípios que' vigoram no direito 
processual penal. 

E em abono desta asserção há, até, um argumento de todo relevante. 
Com efeito, na revisão constitucional de 1997 f o i  rejeitada uma proposta no 
sentido de se consagrar que ao arguido fosse assegurado, "nos processos 
disciplinares e demais processos sancionatórios", "todas as garantias do 
processo criminal" (artigo 32.'-0 do Projecto de Revisão Constitucional n.' 
4 /V I I ,  do PCP - c f .  o corresporidente debate no Diário da Assembleia da 
República. I1 Série-RC, n.' 20, de 12-09-1996, pp. 541-544, e I Série, n.' 
95, de 17-07-1997, pp. 3412 e 3466).12 

Ora, o despacho recorrido, salvo qualquer leitura ou interpretação da 
nossa parte menos correctas, faz precisamente, e grosso modo, a aplicação 
que acabamos de rejeitar. 

E fá-lo, por ex., quando afirma que o processo sancionatório relativo à 
contra-ordenação, "à semelhança de qualquer procedimento criminal" [sic], 

começa com a notícia do ilícito, invocando quer o ar t .  48.' do Regime Geral 

11 Jorge Mirando e Rui Medeiros, em Consfltuíção Portuguesa Anotada, Tomo I ,  pp. 363. 
12 Sobre es te  concreto aspecto da problemótica em análise, socorremo-nos do Ac. n.' 
659/2006, de  28-11-2006, do Tribunal Constitucional, consultável em www.d~s,i.pt, 
"Acórdãos do Tribunal Constitucional". 



das Contra-Ordenações e coimas13 quer o ar t .  262. do Cod. Proc. Penal; fá- 
10, ainda, quando, constatando não haver nenhuma regra específica quer no 
CdVM quer no RGCOC que imponha a constituição de arguido, diz que "se 
deverá recorrer às normas processuais penais". 

10.5. O primitivo Código sobre valores mobiliários - CÓ&o do 
Mercado de Valores Mobiliários - , aprovado pelo 0ec.-Lei n.O 142-A/91, de 
10 de Abril, diploma que criou a CMVM, atribuía a esta Comissão uma série 
de competências ou poderes que de forma exaustiva indicava sob uma 
divisão tr ipart ida: poderes de regulamentação [art. 14.O], poderes de 
supervisão [art. 15.O] e poderes de fiscalização [art. 16."]. 

Nestes últimos incluía-se, entre o mais, a competência para <<Instaurar 
e instruir os processos de contra-ordenação resultantes da violação, pelas pessoas e 
entidades submetidas ò sua jurisdição, das disposições legals e regulamentares ou das 
obrigações referidas nas alíneas precedentes, e aplicar aos infractores as coimas e 

qualquer outras sanções a que houver lugar;» (a 1. d) do preceito). 
Outrossim, ainda no exercício dos poderes de fiscalização, podia a 

CMVM <<Efectuar as ~nspecçõees que entenda necessárias òs pessoas e entidades sujeitas 
ò sua jurisdição;>~ e <<Realizar inquéritos para averiguação de infracções de qualquer 
natureza cometidas no âmbito dos mercados de valores mobiliários ou que afectam o seu 
normal funcionamento, incluindo delitos de manipulação do mercado, abuso de informação, 

violação de segredo profissional e outros de natureza semelhante.» (n .O 2, a 1s. a), e b), 
respectivamente, do mesmo normativo). 

Com a publicação do actual Código - Código dos valores ~ob i l i á r i os '~  - 
, aprovado pelo 0ec.-Lei n.O 486/99, de 13-1115, que revogou o primitivo [v. 
seu ar t .  15.O, al. a)], o legislador, como afirma expressamente no respectivo 
preâmbulo, adoptou <-um conceito amplo de supervisão que abarca todas as 
compe tências 'de intervenção da CM VM no mercado», au tonomizando , como 
também aí refere,  a s~ipervisão contínua [art. 362.O] e a supervisão 
prudencial [art. 363.O]. 

Quer isto dizer, no que aqui importa realçar, que a competência da 
CMVM para "instaurar e instruir os processos de contra-ordenação 

l 3  Doravante designado abreviadamente por RGCOC - aprovado pelo Decreto-Lei 433/82, 
de 27-10, na redacção do Dec.-Lei 244/95, de 14-09, e ainda com as alterações da Lei 
109/01, de 24-12, bem como pelo Dec.-Lei 323/2001, de 17-12. 
l4 Doravante designado abreviadamente por CdVM. 
15 Posteriormente alterado pelos Decretos-Leis n.Os 61/2002, de 20-03, 38/2003, de 08- 
03, 107/2003, de 04-06, 183/2003, de 19-08, 66/2004, de 24-03, 52/2006, de 15-03, 
219/2006, de 02-11, 357-A/2007, de 31-10, e 211-A/2008, de 03-11. 
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resultantes da violação (....) das disposições legais e regulamentares (...)", e 
aplicar aos infractores as coimas e quaisquer outras sanções a que houver 
Iùgar", bem como a possibilidade de "efectuar as inspecções que entenda 
necessárias às pessoas e entidades s ~ ~ j e i t a s  à sua jurisdição" e de "realizar 
inquéritos para averiguação de infracções de qualquer natureza cometidas 
no âmbito dos mercados de valores mobiliários (...)", que o anterior Código 
contemplava nos ditos poderes de fiscalização, integram-se agora, à luz 
naturalmente do Código vigente, no conceito lato de  supervisão. 

Nem outra coisa, aliás, é de concluir face ao que se dispõe nos seus 
arts. 358.O, al. e), 360.O, n.' 1, al. e), e 364, n.' 1, ais. a) e b). 

Abreviando, naquele lato conceito incluem-se [também] quer OS 

poderes sancionatórios quer o respectivo procedimento, previstos na lei. 
Deste modo, e com o devido respeito, discorda-se do despacho 

recorrido quando parece pretender cindir o que chama de "momento 
preliminar de supervisão (ou de fiscalização)" e de "processo sancionatório". 

10.6. Partindo da distinção que faz entre inspecção e inquérito, 
distinção que na sua perspectiva é acolhida pelo ar t .  364.' do CdVM, o 
despacho recorrido afirma, por aplicação subsidiária do ar t .  41.O, n.O 1, do 
RGCOC, e do a r t .  61.', n.' 1, al. c), do Cod. Proc. Penal, que, quando j á  está 
em curso um processo de contra-ordenação, cessa o dever de colaboração 
por parte do arguido relativamente a factos que o possam responsabilizar. 

E, com incidência particular nos poderes da CMVM, escreve-se 
textualmente: c<(..) quando a CM VM no uso dos seus poderes de supervisão e 
fiscalização toma conhecimen to que de terminada en tidade e ven tualmen te 
praticou uma infracção, deve, nos termos do já citado ar t, 364",al. b), do 
CdVM abrir um inquérito para apurar e ven tuais responsabilidades, 
assistindo, a parfir da( ao suspeito, uma vez que a flgura de constitui~ão de 
arguido não se encontra prevista no RGCOC, o direito ao silêncio e à não 
incriminação sob pena de se violarem os mais elementares direitos de 
defesa consagrados na Constituição. ». 

Mais: em je i to  de conclusão, afirma-se, ainda, que ccd,.) a CMVM não 
pode utilizar como prova para fundamentar a sua decisão condenafória, 
elemen tos, sejam documentais/ sejam declarações escritas em nome da 
sociedade, fornecidas pela própria arguida quando já é suspeita da prática 
de um ilicito contra-ordenaclonal e por conseguinte quando a CM VM já 
exerce o seu poder sancionatório sem que esta informe a suspeita nas 
solicitações que lhe dir~ge que existe um 'inquérito" con tra si e que não está 



sujeita ao dever de colaboração dada a sua qualidade de sujeito 
processual. ». 

Transpostas estas considerações para o caso dos autos, o despacho 
tem por nulas, e como tal não valoráveis, por aplicação dos arts. 126.O, n.O 1 e 
n.O 2, al. a), do Cod. Proc. Penal, ex vi do art .  41.O, n.O 1, do RGCOC, e dos 
arts. 18.O, n.O 1, e 32.O, n.Os 2 e 8, estes da Constituição da República, as 
provas fornecidas pela arguida após a deliberação do Conselho Directivo da 
CMVM, de 19-09-2003 (segundo a qual, e em síntese, foi decidido, por 
unanimidade, proceder ao apuramento da eventual responsabilidade contra- ] 

ordenacional da arguida), constante de f 1s. 2. 
Essas provas constituirão, segundo o despacho, os docs. de f ls.  1040- 

1065; 1717-1718; 1722-1726; 1729; 1780-1813; 1900-1910; 6563-6567 e 
6574. I 

I 

Ora, que dizer de tudo isto? 
Preliminarmente, que a nosso ver - e salvo o devido respeito - o 

despacho impugnado, no discurso que adopta para alcançar a decisão que 
encontrou, partiu de uma série de equívocos, que aqui, ainda que em jeito de 
sinopse, procuraremos apontar. 

Desde logo, transpõe para o processo de contra-ordenação, de um 
modo global, directo e sem limites, os princípios que enformam o nosso 
direito processual penal, aspecto sobre o qual j á  acima [em 10.41 tomámos 
posição, e que não faz sentido aqui repetir.16 

Depois, ao transpor para o caso, consequentemente para as contra- 
ordenações previstas no CdVM, também naqueles termos o regime dos 
ilícitos de mera ordenação social, parece esquecer o estatuído no ar t .  407.' 
deste diploma, segundo o qual este regime geral só é aplicável 
subsidiariamefite [«salvo quando de outro modo se estabeleça neste Códgo (.,)*I. 

lb Ainda assim, não deixaremos de reforçar a nossa tota l  discordância com o despacho 
impugnado quando, transpondo para o domínio do processo contra-ordenacional o regime do 
ar t .  59. do Cod. Proc. Penal, defende a ideia - ou, pelo menos, deixa-a implícita na quilo que 
afirma - de que a CMVM deveria, quando e se entendesse exist i r  fundada suspeita sobre a 
prática de infracção - logo, acrescentamos nós, concomitantemente ao exercício dos seus 
poderes de supervisão -, e previamente à acusação, proceder à constituição de arguido. 
Este entendimento parece esquecer que no processo contra-ordenacional, por  aplicação do 
ar t .  57.", n.' 1, do Cod. Proc. Penal, a qualidade de arguido coincidirá com a notificação da 
acusação. 
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Também nos vastos poderes que aquele Código atr ibui à CMVM, que 
corporizam - todos eles - o amplo conceito de supervisão, parece excluir 
deste a vertente sancionatória, ideia que j á  refutámos [supra, em 10.51. 

Por fim, neste âmbito, invocando embora um dos dois doutos 
pareceres17 juntos aos autos, concretamente no aspecto referente aos 
direitos ao silêncio e à não auto-incriminação, dele transcrevendo a té  um ou 
outro excerto, acaba por a final concluir em sentido contrário ao sufragado 
pelos ilustres autores do douto parecer em questão. 

I s t o  dito, importará assentar, em je i to  de conclusão, no seguinte. 

- A solicitação dos documentos, a que acima fizemos referência, 
efectuada pela CMVM, ainda que depois da aludida deliberação do seu 

< 
Conselho Directivo, integra-se na prática dos "actos necessários para 
assegurar a efectividade dos princípios referidos no art igo 358.'"18 (art. 
361.") n.' 1, do CdVM). 

r Essa solicitação, que teve lugar ao abrigo dos poderes e 
competências atribuídas por lei à CMVM, mais não é, materialmente, do que 
uma recolha de prova documental. 

- Como prova documental (art. 164.' e ss. do Cod. Proc. Penal), pode 
ser, evidentemente, contestada pela arguida, divergindo da leitura e da 
interpretação que a autoridade administrativa ou jurisdicional façam da 
mesma, bem como das consequências, nomeadamente em sede de aplicação 
de qualquer sanção, que uma e outra dela Rossam ret i rar .  

- Nesta visão das coisas, a recolha dessa prova nada tem que ver com 
a propalada violação do direi to ao silêncio [atente-se nos precisos termos da 
redacção da al. d), do n.' 1, do ar t .  61.' do Cod. Proc. ~ e n a l ' ~ ] ,  antes se 
enquadrando, em última análise, no especial dever que recai sobre a arguida 
de <<Sujeitar-se a diligências de prova L..) (al. d), 1." parte, do n.' 3, do ar t .  
61.' daquele mesmo Código). 

- Consequentemente, não faz  qualquer espécie de  sentido falar em 
nulidade ou proibição da prova nem, menos ainda, em utilização de  meios 
enganosos. 

l7 Pareceres que vieram a ser dados à estampa sob o t í tulo "Supervisão, Dire i to ao Silêncio 
e Legalidade da Prova", ed. Almedina, Fevereiro de 2009. 
l8 V. a sua al. e). 
l9 Versão decorrente das alterações introduzidos pela Lei n.' 48/2007, de 29-08. 



Aceitamos com naturalidade que nem todos sufraguem as 
considerações/conclusões acabadas de expender. 

Mas, então, para esses, deixamos, ainda que indicados de modo 
i 

resumido, os considerandos que se seguem. 
I 
1 

Convivendo paredes-meias com o direito ao silêncio, o direi to à não 
auto-incriminação traduz-se no direito que assiste a qualquer arguido de não i 
contribuir para a sua própria incriminação. 1 

Um e outro, a final de contas, prendem-se directamente com esta 
constatação: o arguido, perante um processo penal próprio de um Estado de 
Direito Democrál~ico, como é o nosso, é um verdadeiro sujeito processual, 
que não mero instrumento de prova. 

Todavia, o direi to ao silêncio, cujo consagração consta do mencionado 
ar t .  61.O, mas que podemos surpreender em outras disposições do Código, 
não é um direito absoluto, antes se impondo a sua flexibilização ou mitigação 

I 

I 

em nome e na defesa de determinados valores ou interesses que o Estado 
visa salvaguardar. 

E o especial dever, já aqui falado, que recai sobre o arguido de se 
sujeitar a diligências de prova mais não representa, se bem vistas as coisas, 
do que a face visível dessa flexibilização ou mitigação. 

E claro que a suavização do direito ao silêncio não pode ser de tal 
monta que, ao cabo e ao resto, se converta num atentado insuportável - e 
insuportável, desde logo, face aos princípios que nesta matéria constituem 
um verdadeiro património do Estado de Direito Democrático tal  qual se nos 
apresenta vertido no ar t .  2.' da Constituição da República - à dignidade 
humana que deve ser reconhecida a todo e qualquer arguido. 

Convir-se-á, porém, que, observado que seja o princípio da 
proporcionalidade [art. 18.O do diploma básico] e constatada que seja a 
existência de lei prévia que consinta a predita suavização, nada obsta à 
restriçâlo do direito ao silêncio - ainda e sempre em nome e na defesa de 
determinados valores e interesses comunitários, vale por dizer vdiores e 
interesses de todos. 

Evidentemente que por mais do que uma razão, desde logo pela 
extensão que o presente acórdão já leva, não temos a pretensão de enunciar 

L 

2 
i0 aqui o rol das entidades que, na execução das tarefas que a lei Ihes comete, 
m 
u -I 

e que se prendem em última análise com a salvaguarda e defesa dos falados 

a 
i= 
I 

m 
r 
m 
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valores e interesses, têm caminho livre - mas traçado por lei, saliente-se - 
na restrição dos direitos aqui em questão. 

Pense-se, por ex., na Inspecção Tributária, na Autoridade da 
Concorrência [AdC - Estatutos aprovados pelo Dec.-Lei n.' 10/03, de 18-01] 
e em muitas outras entidades com poderes de regulação e supervi~ão neste 
ou naquele sector de actividade. 

Por fim, e quase em jei to de caticatura, imagine-se a autoridade 
f iscal i~adora do trânsito rodoviário, que, no exercício da sua missão, 
observa o condutor que, por esta ou aquela razão, demonstra, 
manifestamente, t e r  ingerido bebidas alcoólicas em excesso e, por essa 
razão, é submetido - aqui também sob pena de, recusando-se, poder 
cometer um crime de desobediência - ao teste de alcoolémia, com a 
particularidade, até, de do resultado do teste poder verificar-se não o 
cometimento de um delito menor mas de um crime! 

Enfim, os exemplos poderiam multiplicar-se. 
Ora, volvendo ao caso em análise, é perfeitamente aceitável, sem que 

ta l  contenda intoleravelmente com os direitos que assistem à arguida, 
nomeadamente com os direitos ao silêncio e à não auto-incriminação, a di ta 
restrição. 

E por muito que se busquem as palavras para enfeitar o discurso, a 
realidade é sempre a mesma: uma sociedade correctora, como é o caso da 
arguida, sabe muito bem que quando a entidade supervisora, no exercício 
das suas competências legais, lhe solicita o envio de documentação pode 
sempre tal  acto vir a desembocar, como fo i  o caso, na instauração de um 
processo de contra-ordenação. Por conseguinte, não é possível sequer 
sustentar que a arguida fo i  colhida de surpresa com o procedimento de que 
fo i  alvo. 

Dizer, a terminar, que a decisão da 1." instância proferida no 
processo de contra-ordenação n.' 4907/06.3 TFLSB, que a arguida, no 

requerimento que formulou em audiência, e que em parte se deixou 
transcrito [supra, em 3.1, re fere  em seu apoio, veio a final a ser revogada 
por esta Relação, conforme acórdão proferido pela sua 9." secção. 

Sem mais, e na procedência dos recursos, revoga-se o despacho 
recorrido. 



TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE LISBOA 

A - Concede-se provimento aos recLirsos [do Ministério Público e da 
CMVM] e, em consequência, revoga-se o despacho recorrido, o qual deverá 
ser substituído por outro que, considerando válida toda a prova recolhida no 
processo de contra-ordenação, proceda ao julgamento dos autos, caso, 
entretanto, nenhuma circunstância tenha advindo que a isso obste, 
decidindo, após, em conformidade. 

B - Sem tributação. 

~ i s b o a ,  2 2 de Julho de 2009 
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