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Proc. no 642/08.6TFLSB 

Armindo Rodrigo Vieira Leite, contribuinte fiscal no 1 18 243 608, residente na 

Rua Infante Santo, no 33, 6", 4150-406 Porto, interpôs o presente recurso de impugnação 

judicial, da decisão proferida, a 14.02.2008, pelo Conselho Directivo da Comissão do 

Mercado de Valores Mobilihrios, no âmbito do processo de contra-ordenação no 64/2006, 

que o condenou no pagamento de uma coima única, no valor de € 100.000 (cem mil euros), 

resultante do cúmulo jurídico de nove coimas parcelares, no montante de € 40.000 

(quarenta mil euros) cada, pela prsítica de outras tantas contra-ordenações, todas p. e p. 

pelos arts. 7", no 1, 388", no 1 ,  alínea a) e 38g0, no 1, alínea a), do Código dos Valores 

Mobiliários. 

Nas suas alegações de recurso, o arguido, ora recorrente, defendeu a verificação das 

seguintes questões previas: 

- Da inconstitucionalidade, por violação dos princípios da igualdade e da 

proporcionalidade (artigos 13" e 18O, no 2, da Constituição da República Portuguesa (CRP), 

do artigo 38S0, no 1, alínea a), do Código dos Valores Mobiliários (CVM), na medida em 

que não distingue, ao contrário do que sucede nos termos do art. 17O, nos 1 e 2, do Regime 

Geral das Contra-Ordenações e Coimas, no que respeita aos limites mínimos e máximos 

das coimas abstractamente aplicáveis, entre pessoas singulares e pessoas colectivas; 

- Da nulidade da decisão administrativa, por violação do disposto no art. 50' do 

Regime Geral das Contra-Ordenações e Coimas (RGCOC) e no art. 283O, no 3, do Código 
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de Processo Penal, por não ter sido informado dos elementos de facto e de direito 

suficientes para que pudesse identificar, claramente, a que título - se nos termos do 

disposto no no 3 ou do no 4, ambos do art. 401' do CVM - lhe é imputada, pela entidade 

recorrida, a responsabilidade contra-ordenacional que veio a considerar verificada; e 

- Da prescrição do procedimento contra-ordenacional, por terem decorrido mais de 

dez anos, desde o eventual incurnprimento dos deveres de comunicação e divulgação 

consagrados, respectivamente, nos arts. 16" e 17" do CVM. 

Pugnou, por outro lado, pela revogação da decisão administrativa e sua consequente 

absolvigão, ou, caso assim não possa ser entendido, pela redução da coima única que lhe 

foi aplicada, concluindo, em síntese, que: 

- Enquanto Presidente do Conselho de Administração da Sociedade RL acreditava 

que esta não se encontrava obrigada a lançar uma OPA sobre a totalidade das acções 

representativas do capital social das sociedades Tertir e Temor, suas participadas; 

- Não teve, por conseguinte, iiltenção ou propósito de cometer qualquer infracção, 

pelo que agiu sem culpa, ou, quando muito, com culpa especialmente reduzida, o que, 

aliado ao facto de o mercado e os investidores das sociedades em causa não terem sofiido 

qualquer espécie de prejuízo, impõe, caso se considere que praticou alguma in£tacção 

contra-ordenacional, uma especial redução da respectiva coima, atenta a ilicitude reduzida, 

a intensidade da culpa e o facto de se tratar de contra-ordenação continuada. 
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Procedeu-se a julgamento, com observância do formdismo legal, como da 

respectiva acta consta. 

Mantêm-se os pressupostos de validade e regularidade da instância. 

* 

Importa conhecer, desde jd, e segundo a respectiva precedência lógica, das 

questões suscitadas, a titulo prévio, pelo arguido. 

* 

1. Da ~rescricão do procedimento: 

Considerando que, atento o disposto no art. 418O, no 1, do CVM, o procedimento 

pelas contra-ordenações em apreço prescreve no prazo de cinco anos, e que a factualidade 

subjacente a acusação deduzida contra o arguido se reporta & prática, nos anos de 2002, 

2003 e 2004, das infracções supra mencionadas, é patente que o mesmo não se encontra 

prescrito. 

Na verdade, tendo em consideração que o aludido prazo de prescrição se 

intei~ompeu (art. 28O, no 1, al. c), do RGCOC), desde logo, a 20.12.2006 (fls. 227), com a 

notificação do arguido nos termos e para os efeitos do disposto no art. 50° do RGCOC, é 

nítido que tal interrupção inutilizou o tempo até aí decorrido, iniciando-se, desde então, a 

contagem de novo prazo de cinco anos (art. 121°, no 2, do Código Penal, aplicável ex vi do 

art. 32" do RGCOC). Por conseguinte, não se mostra ainda atingido, neste momento, o 

prazo máxiino de prescrição previsto no no 3 do art. 28' do RGCOC (que, no caso, será de 

oito anos, atenta a suspensão da prescrição do procedimento, pelo período de seis meses, a 

que alude o art. 27D-A, no 1, al. c), e no 2, do mesmo diploma legal). 
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Improcede, pois, a questão prévia da prescrição do procedimento contra- 

ordenacional em apreço, suscitada pelo arguido. 

2. Da nulidade da decisão administrativa, por violação do disposto no art. 50' 

do Regime Geral das Contra-Ordenações e Coimas: 

Estabelece o art. 50° do RGCOC que "não é permitida a aplicação de uma coima ou 

de uma sanção acessória sem antes se ter assegurado ao arguido a possibilidade de, num 

prazo razoável, se pronunciar sobre a contra-ordenação que lhe é imputada e sobre a sanção 

ou sanções em que incorre". 

Em cumprimento de tal disposição legal, a entidade administrativa recorrida deu a 

conhecer ao arguido, a fls. 219 a 226, que lhe imputava a prática de nove ilícitos contra- 

ordenacionais, p. e p. pelos arts. 7", no 1, 38g0, no 1, alínea a) e 38g0, no 1, alínea a), do 

CVM. 

De parte alguma do texto da referida notificação resulta a consideração de que o 

arguido incorreu, por omissão, na prática das infracções que se entenderam por verificadas. 

Daí que se afigure desprovido de sentido pretender que a entidade recorrida 

clarificasse, na notificação efectuada ao arguido a fls. 219 a 226, que em causa não estava o 

preenchimento do no 3 do art. 401' do CMV, na medida em que, se assim sucedesse, outros 

factos que sustentassem tal hipotética imputação teriam que lhe ser, aí, comunicados. 

Deste modo, improcede a suscitada questão prévia da nulidade da decisão recoi-rida, 

por violação do disposto no art. 50' do RGCOC. 

* 
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3. Da inconstitucionalidade material do art. 38S0, no I, alínea a), do Código dos 

Valores Mobiliários: 

Sustenta o arguido que, ao não estabelecer qualquer distinção, no que toca As 

medidas abstractas das coimas aplicáveis às pessoas singulares e as pessoas colectivas, o 

referido preceito legal viola os princípios constitucionais da igualdade e da 

proporcionalidade, sendo certo, ainda, que, em conformidade com o art. 17' do RGCOC, os 

montantes das coimas abstractamente aplicáveis às pessoas singulares é inferior aos 

aplicáveis as pessoas colectivas. 

Ora, também neste ponto não lhe assiste razSio. Com efeito: os limites mínimo e 

máximo da punição das pessoas singulares, previstos no RGCOC, apenas serão observados, 

conforme decorre do seu art. 17O, no 1, "se o contrário não resultar da lei". Por conseguinte, 

existindo norma tipificadora de determinado ilícito contra-ordenacional que distinga a 

punição do agente consoante se trate de pessoa singular ou colectiva, os montantes mínimo 

e máximo ai previstos não terão aplicação, o mesmo sucedendo caso se trate de tipo contra- 

ordenacional aplicável, indistintamente, a pessoas singulares e colectivas sem expressa 

consagração de molduras punitivas diferenciadas. Por outro lado, o art. 17O, nos 1 e 2, do 

RGCOC não pode ser interpretado no sentido de estabelecer, como regra, que a coima 

abstractamente aplicável às pessoas singulares seja inferior a aplicável, em abstracto, às 

pessoas colectivas, dada a expressa ressalva de que os valores aí estabelecidos serão 

observados se o contrário não resultar da lei. 

O artigo 388", no 1, al. a), do CVM não distingue, efectivamente, limites mínimos e 

máximos das coimas aplicáveis em razão da qualidade singular ou colectiva dos agentes da 

infracção. Tal indistinção, propositada, situa-se no âmbito de discricionariedade do 
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legislador ordinário, que, ao ponderar a natureza dos bens jurídicos tutelados pelos tipos 

contra-ordenacionais em causa e as necessidades de prevenção geral que se impõem, 

relegou para o momento da determinação da medida concreta da sanção a obrigatoriedade 

de ser considerada a natureza singular ou colectiva do infractor, a par de determinadas 

circunstâncias que, a um e outro, dizem respeito (cfi. o art. 405O, nos 1 a 3, do CVM). 

Assim, não redunda em violação dos princípios constitucionais da igualdade e da 

proporcionalidade a indistinção da qualidade singular ou colectiva do agente na fixação dos 

limites abstractos das coimas, porquanto, na determinação concreta da punição a mesma é, 

necessariamente, e conforme expressa ressalva contida no art. 405O, nos 1 a 3, do CVM, 

ponderada e diferenciada. 

Por conseguinte, no caso vertente, não se afigura passível de ser recusada a 

aplicação do art. 38S0, no 1, al. a), do CVM, com hndamento na sua inconstitucionalidade. 

* 

Discutida a causa, e com relevo para a decisão da mesma, resultaram os 

seguintes 

FACTOS PROVADOS: 

1. O arguido foi Presidente do Conselho de Administração das sociedades abertas 

Tertir - Terminais de Portugal, S.A. (Tertir) e Ternor - Sociedade de Exploração de 

Terminais, S.A. (Temor) desde, respectivamente, 3010311993 e 30/03/1990, até, 

respectivamente, 05.03.2007 e 09.01.2007; 

2. O arguido é ainda Presidente do Conselho de Administração da RL - Sociedade 

Gestora de Participações Sociais, S.A., (RL) desde 01 10711 999; 
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3. Na qualidade de Presidente do Conselho de Administração da Tertir, o arguido 

assumiu a responsabilidade pelas informações constante dos seguintes documentos de 

prestação de contas: 

3.1 - Relatório, Balanço e Contas Individuais de 2002, publicados em 20/05/2003, 

onde afirmou que eram imputáveis: 

- a RL, 1.61 8.837 acções da Tertir, correspondentes a 24% dos respectivos direitos 

de voto; 

- a Temor, 2.143.454 acções da Tertir, correspondentes a 31% dos respectivos 

direitos de voto; 

3.2 - Informação Semestral Individual relativa ao 1" Semestre de 2003, publicada 

em 29/09/2003, onde afirmou que eram imputáveis: 

- à RL, 1.63 1.337 acções da Tertir, correspondentes a 24,51% dos respectivos 

direitos de voto; 

- à Temor, 2.143.954 acções da Tertir, correspondentes a 32,21% dos respectivos 

direitos de voto; 

3.3 - Relatório, Balanço e Contas Individuais de 2003, publicados em 20/05/2004, 

onde afirmou que eram imputhveis: 

- a RI,, 1.637.347 acções da Tertir, correspondentes a 24,60% dos respectivos 

direitos de voto; 

- B Temor, 2.149.964 acções da Tertir, correspondentes a 32,30% dos respectivos 

direitos de voto; 

3.4 - Informação Semestral Individual relativa ao l0  Semestre de 2004, publicada 

em 29/09/2004, onde afirmou que eram imputáveis: 
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- a Ri,, 1.637.347 acções da Tertir, correspondentes a 24,60% dos respectivos 

direitos de voto; 

- a Ternor, 2.222.489 acções da Tertir, correspondentes a 33,39% dos respectivos 

direitos de voto; 

3.5 - Relatório, Balanço e Contas Individuais de 2004, publicados em 18/05/2005, 

onde afirmou que eram imputáveis: 

- a FU,, 1.653.549 acções da Tertir, correspondentes a 24,84% dos respectivos 

direitos de voto; 

- a Ternor, 2.1 87,489 acções da Tertir, correspondentes a 32,86% dos respectivos de 

direitos voto; 

3.6 - Informação Semestral Individual relativa ao 1" Semestre de 2005, publicada 

em 30/09/2005, onde afirmou que eram imputáveis: 

- à RL, 1.653.549 acções da Tertir, correspondentes a 24,84% dos respectivos 

direitos de voto; 

- à Temor, 2.187.489 acções da Tertir, correspondentes a 32,86% dos respectivos 

direitos de voto. 

4 - Na qualidade de Presidente do Conselho de Administração da Temor, o arguido 

assumiu a responsabilidade pelas informações constante dos seguintes documentos de 

prestação de contas: 

4.1 - Relatório de Gestão e Contas referentes ao exercício findo em 3 1 de Dezembro 

de 2002, publicados em 20/05/2003, onde afirmou que eram imputáveis à RI, 797.5 17 

acções da Teinor, correspondentes a 48,3% dos respectivos direitos de voto; 
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4.2 - Relatório de Gestão e as Contas referentes ao exercício findo em 3 1 de 

Dezembro de 2003, publicados em 19/05/2004, onde afirmou que eram imputáveis a RL 

819.335 acções da Temor, correspondentes a 49,66% dos respectivos direitos de voto; 

4.3 - Relatório de Gestão e as Contas referentes ao exercício findo em 31 de 

Dezembro de 2004, publicados em 18/05/2005, onde afirmou que eram imputáveis a RL 

81 9.538 acções da Temor, correspondentes a 49,67% dos respectivos direitos de voto; 

5 - Porem, as informações prestadas quanto a participação da RL na Tei-tir, e aos 

correspondentes direitos de voto, não eram correctas, na medida em que: 

- A data de 31/12/2002 (Relatório, Balanço e Contas individuais de 2002, 

publicados em 20/05/2003), eram imputáveis a RL 3.742.172 acções da Tertir, 

correspondentes a 55,13% dos respectivos direitos de voto; 

- A data de 30/06/2003 (Informação Semestral individual relativa ao 1" Semestre 

de 2003, publicada em 29/09/2003), eram imputáveis à RL 3.754.672 ac~ões da Tertir, 

correspondentes a 56,41% dos respectivos direitos de voto; 

- A data de 31/12/2003 (Relatório, Balanço e Contas individuais de 2003) 

publicados em 20/05/2004), eram imputáveis a RL 3.760.682 acções da Tertir, 

correspondentes a 56,50% dos respectivos direitos de voto; 

- * data de 30/06/2004 (Informação Semestral Individual Relativa ao 1" Semestre 

de 2004, pubIicada em 29/09/2004), eram imputáveis a RL 3.833.207 acyões da Tei-tir, 

coirespondentes a 5739% dos respectivos direitos de voto; 

- A data de 31/12/2004 (Relatório, Balanço e Contas Individuais de 2003, 

publicados em 18/05/2005), eram imputáveis a RL 3.814.409 acções da Tertir, 

correspondentes a 57,3 1 % dos respectivos direitos de voto; 
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- A data de 30/06/2005 (informação Semestral Individual relativa ao 1' Semestre de 

2004, publicada em 30/09/2004), eram imputáveis a RL 3.814.409 acções da Tertir, 

correspondentes a 57,31 % dos respectivos direitos de voto; 

6 - O Conselho Directivo da CMVM decidiu a instauração do procedimento contra- 

ordenacional em apreço, contra o arguido, em 14.12.2006; 

7 - As incorrecções nas infomações supra referidas em 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 

4.1,4.2 e 4.3 deveram-se ao facto de não terem sido imputados à RL os direitos de voto das 

sociedades Path Internationa1 lnc. e Naize Investments, Ltd., detidas por aquela, nos 

direitos de voto inerentes as acções da Tertir e da Temor; 

8 - O arguido não participava activamente na vida comercial e societária quer da 

Path lntemational Inc., quer da Naize Investments, Ltd., não se ocupando e de questões 

relacionadas com a sua gestão corrente; 

9 - Ao prestar as infomações supra mencionadas, o arguido representou a 

possibilidade de as mesmas não serem correctas; 

10 - Ao actuar da forma descrita, não procedeu com o cuidado a que se encontrava 

obrigado, e de que era capaz; 

11 - A estrutura accionista das sociedades Tertir e Temor não sofreu alterações 

relevantes desde a sua criqão; 

12 - Desde então, os seus participantes e eventuais investidores conformaram-se 

com a estabilidade dessa mesma estrutura accionista; 

13 - O arguido é estimado e bem considerado no meio empresarial e financeiro; 

14 - E tido como pessoa honesta e curnpridora dos compromissos que assume; 
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15 - Aufere, de vencimento mensal, do exercício da sua actividade empresarial i l a  

sociedade Mota Engil, SA, o montante de € 3.000; 

16 - Não lhe são conhecidos antecedentes contra-ordenacionais. 

FACTOS NÃO PROVADOS: 

Não resultou apurado, com relevância para a decisão, que: 

- Ao actuar da forma descrita em 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6,4.1,4.2 e 4.3, supra, o 

arguido agiu de forma deliberada, livre e consciente, querendo prestar infoimações falsas. 

* * 

O demais vertido, e não elencado supra, quer na decisão recorrida, quer no 

requerimento de impugnação judicial, não permite que o Tribunal o declare provado ou não 

provado, na medida em que respeita a matéria conclusiva, de direito, ou irrelevante para a 

decisão a proferir. 

* * 

MOTIVAÇAO DA DECISÃO DE FACTO: 

O Tribunal fundou a sua convicção, no que tange à matéria de facto provada e não 

provada, com base na conjugação dos meios de prova produzidos e examinados em 

audiência de julgamento, depois de sujeitos à respectiva análise crítica. 

Assim, teve-se em consideração o teor das declarações prestadas, em julgamento: 

pelo arguido/ recoirente, bem como dos depoimentos das testemunhas Manuela António e 

João de Sousa Gião, ambos funcionários da CMVM, e Rodrigo José Machado Leite e Jorge 

Luís do Vale Móia Afonso, respectivamente, filho do arguido e director financeiro da 
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Tertir. 

Concretamente, para a prova dos factos provados e supra elencados nos pontos 1. a 

5. ,  teve o Tribunal em consideração toda a prova produzida na fase administrativa do 

processo, nos temos do disposto no art." 416O, n." 4 do CVM, designadamente, o teor dos 

seguintes documentos: 

- De fls. 18 a 89,166 a 177,293 a 296,299 a 307, quanto aos factos provados sob o 

no 1; 

- De fls. 208 a 2 10, quanto ao facto provado sob o no 2; 

- De fls. 178, 183 , 185 e 189, quanto aos factos provados sob o no 3.1 ; 

- De fls. 3 e 178 quanto aos factos provados sob o no 3.2; 

- De fls. 13, 14 e 178, quanto aos factos provados sob o no 3.3; 

- De fls. 30 e 178, quanto aos factos provados sob o no 3.4; 

- De fls. 41 e 178, quanto aos factos provados sob o no 3.5; 

- De fls. 59,60 e 178, quanto aos factos provados sob o no 3.6; 

- De fls. 199 a 201, quanto aos factos provados sob o no 4.1 ; 

- De fls. 96 a 101, quanto aos factos provados sob o no 4.2; 

- De fls. 106 a 112, quanto aos factos provados sob o no 4.3; 

- De fls. 3, 8, 14, 23, 30, 34, 41, 50, 60, 64, 189, 192 e 211, quanto aos factos 

provados sob o no 5. 

Todos os referidos documentos foram devidamente conjugados com o teor dos 

depoin~entos imparciais e isentos, prestados em julgamento, pelas testemunhas Manuela 

António e João de Sousa Gião, que, de forma isenta e circunstanciada, revelaram 

conhecimento directo sobre os factos a que depuseram. 
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Para a prova do facto referido em 6., supra, teve o Tribunal em consideração o teor 

da deIiberação de fls. 21 3.  

Para a prova do facto referido em 7., teve o Tribuna1 em consideração, para aIém 

dos documentos supra apontados, o constante de as. 155 a 159, devidamente conjugado, 

também, com os depoimentosdas testemunhas Manuela António e João de Sousa Gião. 

Para a prova dos factos supra referidos em 8. e 11. a 14., e, bem assim, para das 

como não provada a intenção e vontade do arguido, tal como vinha descrita na acusação, 

teve o Tribunal em consideração os depoimentos isentos e seguros prestados, a tal respeito, 

pelas testemunhas Rodrigo José Machado Leite e Jorge Luis do Vale Móia Afonso. Coin 

efeito, não obstante as ligações que têm com o arguido, tais testemunhas prestaram os seus 

depoimentos de forma coerente e que se afigurou honesta, razão pela qual, a par das 

declarações credíveis, também nesse particular, prestadas pelo arguido, relevaram, 

decisivamente, na formação da convicção atingida. 

Para dar como provado que, ao prestar as informações supra consideradas, o 

axguido representou a possibilidade de as mesmas não serem correctas, e que, ao actuar 

dessa forma, não procedeu com o cuidado a que se encontrava obrigado, e de que era 

capaz, teve-se em conta, não só os depoimentos das testemunhas Rodrigo Leite e Jorge 

Afonso (na parte em que afirmaram que, de facto, o arguido não participava, realmente, na 

"vida comercial" da Path lnternational lnc. e da Naize Investments, Ltd), como, 

fundamentalmente, as regras normais e básicas da experiência (e na ausência de produção 

de meio probatório demonstrativo do que, em contrário, se sustenta na decisão recorrida), 

segundo as quais, a informação prestada, pelo próprio punho de um presidente do conselho 

de administração de sociedade aberta, impõe que o mesmo, ao subscrevê-la, se inteire da 

13 

0 7 / 1 2  ' 0 9  SEG 0 9 : 5 2  [ S /  TR/RE 63401 @I014 



l$J111: 

I A .  

Tribunal de Pequena Instância Criminal de Lisboa 
1" Juizo 1" Secção 

Alameda dos Oceanos, Nu 1.08.01 
1990-097 Lisboa 

Telef: 2131 82400 Faw: 21 1545177 

sua veracidade, ou, caso não o faça, por ausência de ligação real à sociedade, represente 

necessariamente a hipótese de tal informação não ser verdadeira. 

Para dar como provadas as condições económicas do arguido, tal como se 

encontram fixadas no ponto 15., supra, atendeu-se ao teor das declarações que o mesmo, a 

tal respeito, prestou em julgamento. E, quanto a ausência de antecedentes contra- 

ordenacionais, teve-se em conta o teor do documento de fls. 424, produzido na fase 

administrativa do processo. 

* 

ENQUADRGMENTO JURÍDICO DOS FACTOS: 

Reporta-se a impugnação judicial deduzida pelo arguido a decisão que o condenou 

no pagamento de uma coima única, no valor de € 100.000 (cem mil euros), resultante do 

cúmulo jurídico de nove coimas parcelares, no montante de £ 40.000 (quarenta mil euros) 

cada, pela prática de outras tantas contra-ordenações, todas p. e p. pelos arts. 7", no 1, 38S0, 

no 1, alínea a) e 38g0, no 1, alínea a), do CVM. 

A data dos factos, dispunha o art. 7' do CVM, sob a epígrafe "qualidade da 

informação", que "1 - Deve ser completa, verdadeira, actual, clara, objectiva e lícita a 

informação respeitante a valores mobiliários, a ofertas públicas, a mercados de valores 

mobiliários, a actividades de intermediação e a emitentes que seja susceptível de 

influenciar as decisões dos investidores ou que seja prestada às entidades de superi)i,~ão e 

às entidades gestoras de mercados, de sistemas de liquidação e de sistemas centralizados 

de valores mobiliários. 2 - O disposto no número anterior aplica-se seja qual for o meio de 

divulgação e ainda que a informação seja inserida em conselho, recomendação, mensugem 

publicitúria ou relatório de notação de risco. 3 - O requisito da completude da informação 
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é aferido em função do meio utilizado, podendo, nas mensagens publicitárias, ser 

substituído por remissão para documento acessivel aos destinatários. 4 - A publicidade 

relativa a instrumentos Jinanceiros e a actividades reguladas no presente Código é 

aplicável o regime geral da publicidade. " 

Desde a entrada em vigor do Decreto-Lei no 3 57-Af2007 de 3 1 de Outubro, ocorrida 

em 111 112007 (cfr. art." 21' do citado Decreto-Lei) a mesma norma estabelece, no seu no I : 

"A informação respeitante a instrumentos Jinanceiros, a formas organizadas de 

negociação, às actividades de intermediação jkanceira, a liquidação e à compensação de 

operações, a ofertas públicas de valores mobiliários e a emitentes deve ser completa, 

verdadeira, actual, clara, objectiva e lícita. " 

Como resulta com clareza dos textos legais em confronto, na pretérita redacçgo da 

norma apenas se aplicavam os requisitos de qualidade ali descritos à informação que fosse 

susceptível de influenciar as decisões dos investidores, sendo actualmente aplicáveis a toda 

e qualquer informação. 

No caso dos autos estão em apreciação factos praticados anteriormente ao início de 

vigência da nova redacção dada ao art. 7' do CVM, pelo que será a redacção pretérita a 

aplicável, pois que a nova não é, em concreto, mais favorável ao recorrente, por eliminar 

um dos pressupostos de punição, a saber, a susceptibilidade de a informação veiculada (não 

completa, verdadeira, actual, clara, objectiva e lícita) influenciar as decisões dos 

investidores, tomando-se, por conseguinte, mais abrangente (art. 3O, nos 1 e 2 do RGCOC, 

aplicável ex vi arteo 407' do CVM). 

Ora, a informação respeitante a instrumentos financeiros, a foimas organizadas de 
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negociação, a actividades de intermediação financeira, a liquidação e a compensação de 

operqões, a ofertas públicas de valores mobiliários e a emitentes deve ser coinpleta, 

verdadeira, actual, clara, objectiva e licita. De acordo com o artigo 389.", n." 1, do CVM, 

constitui contra-ordenação muito grave a comunicação ou divulgação, por qualquer pessoa 

ou entidade e através de qualquer meio de informagão que não seja completa, verdadeka, 

actual, clara, objectiva e licita, sendo que, por seu turno, e nos termos do artigo 388.", n." I ,  

alínea a), as contra-ordenações previstas nesta secção, quando qualificadas como muito 

graves, é aplicável mima a fixar entre C? 25.000 e E 2.500.000. 

O bem jurídico tutelado pelo dever de prestação de informação qualitativa, que 

enforma todo o direito dos valores mobiliários é a "( ...) segurança do investimento e a 

confianga no mercado(. . .)" as quais são "condições essenciais ao regular funcionamento 

deste pois dela depende a decisão do investidor no sentido de aplicar, neste mercado, as 

suas poupanças" (Sofia Nascimento Rodrigues, A Protecção dos Investidores em Valores 

Mobiliários, Coimbra, Almedina, 2001, p. 26). 

Ora, na medida em que o investimento em valores mobiliários comporta sempre um 

risco para o investidor, torna-se essencial que o mercado, através dos seus agentes, 

transmita, com fiabilidade, segurança e transparência, esse mesmo risco, traduzido, entre o 

mais, na estrutura accionista das sociedades abertas, de molde a permitir que a decisão de 

investimento seja inteiramente esclarecida. 

Por este motivo, e enquanto regra fundamental que tem em vista assegurar a 

formaqão de uma esclarecida decisão de investimento, por parte do investidor, é que a 

informaqão respeitante a valores mobiliários, ofertas públicas, mercados, actividades de 
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intermediação e emitentes terá de ser completa, verdadeira, actual, clara, objectiva e lícita 

(art." 7.O, n.O 1, do CVM). 

No caso concreto, verifica-se o preenchimento objectivo do tipo contra- 

ordenacional imputado ao arguido. Com efeito, conforme resultou apurado, o mesmo 

assinou nove documentos relativos às sociedades Tertir e Temor, sendo o Presidente dos 

respectivos Conselho de Administração, os quais continham informação incorrecta1 não 

verdadeira. 

Nos termos do art. 8O, no 1, do RGCOC, «Só é punivel o facto praticado com dolo 

ou, nos casos especialmente previstos na lei, com negligência)). Ora, conforme estabelece o 

art. 401°, no 1, do CVM, os ilícitos contra-ordenacionais ai tipificados são imputados a 

titulo de dolo ou de negligência. 

Tendo ficado provado que, ao prestar as informações supra referidas, o arguido 

representou a possibilidade de as mesmas não serem correctas, não, tendo, desse modo, 

procedido com o cuidado a que se encontrava obrigado, e de que era capaz, não é possível, 

em termos de imputação subjectiva, qualificar como dolosas as condutas que empreendeu. 

Efectivamente, para que possa falar-se em dolo, é necessário ter-se por assente que 

o agente, ao actuar, conhecia e representou correctamente o preenchimento do tipo 

objectivo do ilícito contra-ordenacional em questão, ou que teve a consciência de que 

preenchia as circunstâncias de facto que determinam a submissão da sua conduta ao âmbito 

sancionatório referido. 

Ora, do conceito de dolo fazem parte, como é pacificamente aceite, o elemento 

intelectual (o conhecimento material das circunstâncias integradoras do tipo legal) e o 
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elemento emocional, ou volitivo (a vontade de adoptar a conduta típica, podendo o 

resultado típico ter sido encarado como consequência necessária ou eventual daquela), em 

efectiva conjugação. 

No caso concreto da negligência, a culpabilidade afirma-se quando o su.jeito, tendo 

a possibilidade de agir conforme ao direito, não observou a diligência pessoal possível, 

tendente a evitar o resultado danoso. 

Efectivamente, o facto negligente comporta, autonomamente, tal coino o facto 

doloso, um tipo de culpa e um tipo de ilícito, assimilados na definição legal constante do 

proémio do art. 1.5' do Código Penal. 

Este preceito, concebendo a negligência de modo umitário, prescreve que actua de 

forma negligente quem não proceder com o cuidado a que, segundo as circunstâncius do 

caso, está obrigado e de que é capaz. 

Deste modo, o tipo subjectivo de iIicito residirá, nas palavras do Prof. Figueiredo 

Dias, na "violação do cuidado objectivamente devido", e o tipo de culpa na "violação do 

cuidado de que o agente, segundo os seus conhecimentos e capacidades pessoais, está em 

condições de prestar" (Direito Penal, Parte Geral, Questões Fundamentais - A doutrina 

geral do crime, Tomo I, Coimbra Editora, 2004, p. 63 1). 

Ora, em termos dogmáticos, pode afirmar-se que o facto negligente engloba, na sua 

estrutura, dois momentos distintos de conformaçGo: 

I)  - Por um lado, há que aferir se do comportamento do agente, do qual resultou a 

produção do evento típico, se pode concluir pela inobservância de um dever objectivo de 

cuidado que sobre ele impendia, sendo aquele resultado previsivel e evitável para o homem 
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prudente, dotado das capacidades do homem médio pertencente A categoria social, 

profissional, intelectual (e ao meio de vida) do agente; 

2) - Por outro lado, somente quando aquela afirmação se haja estabelecido, se 

poderá, ainda, questionar se os deveres de cuidado e previsão podiam ter sido cumpridos 

por aquele concreto agente, de acordo com as suas capacidades individuais, formação e 

experiência de vida. 

Esta decomposição do facto negligente tem em vista, precisamente, separar o tipo 

de ilícito (primeiro momento da indagação) do tipo de culpa (segundo momento, que 

corresponderá a conformação abrangente da conduta típica), e permitir a formulação de um 

juízo de censura somente quando se ache estabelecida, objectivamente, a imputação 

(atribuição) do facto a conduta empreendida pelo agente. 

A consequência prática fundamental desta estrutura bipartida do facto negligente 

consistiu, precisamente, segundo Jescheck, no afastamento total de uma mera 

"responsabilidade pelo facto", aproximada a uma proibida "responsabilidade criminal 

[contra-ordenacionau objectiva", na medida em que apenas se poderá considerar ter 

ocorrido o facto típico negligente quando, ao lado de urna objectiva violação do cuidado 

necessário, se tenha por verificada uma pessoal falta de cuidado censurável ( v. «Textos de 

Direito Penal)), A.A.F.D.L., Tomo 111, 1983184, pág. 1 19). 

Voltando uma vez mais -ao art. 15' do Código Penal, verifica-se que age com 

negligência quem, por não proceder com o cuidudo a que, segundo as circunstâncias, estd 

obrigado e de que é capaz: 

a) Representar como possivel a realização de um facto que preenche uni tipo de 

crime mas actuar sem se conformar com essa realização [negligência consciente]; ou 
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b) Não chegar sequer a representar a possibilidade de realizaqiiu do facto 

[negligência inconsciente]. 

Nesta medida, no caso sub judice, atenta a circunstância de o arguido não participar 

activamente na vida comercial e societária quer da Path lnternationai lnc., quer da Naize 

Investments, Ltd. (não se ocupando das questões relacionadas com a sua gestão corrente, e 

que as incorrecções contidas nas informações que prestou se deveram ao facto de não terem 

sido imputados à RL os direitos de voto dessas mesmas sociedades, detidas por aquela, nos 

direitos de voto inerentes às acções da Tertir e da Temor), tendo por essa razão incorrido, 

objectivamente, no tipo de ilícito contra-ordenacional já mencionado, é a título de 

negligência que a responsabilidade contra-ordenacional pela prática daqueles factos lhe 

pode ser assacada, já que não procurou, diligentemente, conforme se lhe impunha (dada a 

qualidade de presidente dos Conselhos de Administração da RL, da Tertir e da Temor), 

esclarecer-se devidamente quanto aos direitos de voto inerentes às participações sociais de 

tais sociedades. 

Assim, tendo o arguido omitido o dever de se esclarecer, devidamente, antes de 

assinar os Relatórios de Gestão e Informações em causa, contrariamente ao que teria feito o 

presidente do conselho de administração de uma sociedade aberta, comum e prudente, 

colocado na sua posição, e sendo previsível, igualmente, para tal para homem médio, a 

possibilidade de não serem verdadeiras as informações prestadas, são-lhe imputáveis, a 

título negligente, nos termos do disposto no art. 1 5 O ,  alínea a), do Código Penal., os factos 

típicos praticados. 
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De acordo com o disposto no art. 17", no 4, do RGCOC, se a lei, relativamente ao 

montante máximo da coima, não distinguir o comportamento doloso do negligente, este só 

poderá ser sancionado até metade daquele montante. 

O CVM não estabelece, a este propósito, disposição específica. 

Assim, atentos os limites referidos no art. 17O, no 4, do RGCOC, no caso de 

imputação a título de negligência, a moldura abstracta da coima aplicável a cada infracção 

terá, então, in casu, como limite máximo, o montante de 1.250.000. 

* 

Cumpre ainda, no entanto, determinar se se estará em presença de um concurso 

efectivo de contra-ordenações, como entendeu a entidade administrativa recorrida, ou, 

conforme defende o arguido, se se verifica a prática de uma contra-ordenação continuada, 

de acordo com os requisitos previstos no art. 30°, no 2, do Código Penal (aplicável 

subsidiariamente nos termos do art. 32" do RGCOC). 

Para tal análise, há que wonderar que. em concreto: 

- Houve, na verdade, realização plúrima do mesmo tipo contra-ordenacional; 

- Tal realização foi executada de forma homogénea, pois que as  acções foram 

praticadas, sempre, através de condutas idênticas (a prestação das informações ocorreu 

sempre através dos relatórios e contas das sociedades Tertir e Temor, apresentados pelo 

arguido); 

- As infracções ocorreram no quadro de uma mesma solicitação exterior que 

facilitou a prática do ilícito (com efeito, verificou-se a apresentação sucessiva, a CMVM, 

dos relatórios e contas relativos a 2002, 2003 e 2004, sem que, até a decisão de instauração 
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do procedimento contra-ordenacional - 14.12.2006 -, e de acordo com os elemeiitos 

constantes dos autos, tal entidade lhes tivesse apontado qualquer incorrecção); 

- A referida solicitação exterior, única, diminui seilsivelmente a culpa do arguido, 

na medida em que: i) o mesmo não participava activamente ila vida comercial e societária 

quer da Path lnteinational lnc., quer da Naize Investinents, Ltd., não se ocupaildo e de 

questões relacionadas coin a sua gestão corrente; ii) as incorrecções nas informações 

prestadas, constitutivas do eleineiito objectivo do ilicito, deveram-se ao facto de nào terem 

sido imputados os direitos de voto dessas sociedades (Path lnternational llic. e Naize 

Investments, Ltd.), através do domínio da RL, nas participações da Tei-tir e da Temor; 

- Entre as diversas infracções não decorreu um período de tempo tão longo 

susceptível de desfazer a unidade subjacente à falta de diligência do arguido. 

Verifica-se, assiin, uma continuação na prática do ilícito contra-ordenacional 

negligente em que o arguido incorreu, havendo que constatar que a inesma será punível, 

nos termos do art. 7g0, no 1, do Código Penal, coin a coima aplicável h conduta mais grave 

que integra a continuação. 

Neste âmbito, iião se detectam diferenças sensíveis, entre as diversas condutas 

empreendidas, que justifiquem a consideração de que uina delas tenha sido mais grave que 

as demais. 

Assim, estabelecida a moldura punitiva abstracta do ilícito praticado pelo arguido (a 

coima terá como Iirnite mínimo € 25.000 e máximo € 1.250.000), o Tribuilal tein em 

consideração, para a sua concreta deteriiiiiiação: 

- O valor do bem jurídico tutelado pela incriininação tipica, supra apontado; 
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- O nível de respoiisabilidade do arguido, no ânlbito das funções que exercia nas 

sociedades supra referidas; 

- O seu grau de culpa, que não é elevado, atenta a actuação negligente jti 

considerada; 

- O dever especial que se lhe impunha de proceder de modo diligente e, dessa 

forma, desviar-se do coinetiinento da infracção; 

- A ausência de antecedentes contra-ordenacionais; 

- As suas condições económicas. 

E, ponderando tais circunstâncias, afigura-se adequado e proporcional fixar em C 

65.000 (sessenta e cinco mil euros) o montante da coima que o arguido terá que suportar, 

pela prática, continuada, da contra-ordenação de que vem acusado. 

Em face de todo o exposto: 

Julgo parcialmente procedente o recurso interposto por Armiiido Rodrigo 

Vieira Leite, da decisão proferida pelo Conselho Directivo da Coinissão do Mercado 

de Valot-es Mobiliários, e, em consequência: 

- Pela prática, negligente, na forma continuada, da contra-ordenação p. e p. 

pelos arts. 7", no 1, 388", no 1, alínea a) e 38g0, no 1, aiínea a), do Código dos Valores 

Mobiliários, condeno-a no pagamento da coima de € 65.000 (sessenta e cinco rnil 

euros). 

Custas pela arguido1 recorrente, com taxa de justiça que fino em 4 (quatro) 
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Deposite. 

Comunique a CMVM, 

Lisboa, 4 de Dezembro de 2009 

A juiz de direito, 

Tânia M. V. Loureiro Goines 

(Processei em computador e revi) 
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