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Processo n."5 799107. OTFLSB 
* 

"Banco Espirito Santo de Investimento, S.A.", pessoa colectiva n.O501.385.932, com sede 

social sita na Rua Alexandre Herculai1o,~.n.~38, em Lisboa, recorrente nos autos em apreqo, veio deduzir 

impugnaqgo judicial, interpondo rmurso,,.da decisgo administrativa proferida pelo Conselho Directivo da 
: - . i r  -' 8 

- - Comissb do bkrcado deVatores-Mobiliarios, que fhe aplico~ a ccrifna no Valor de€-15.000.00 (setenta e ' ' 

cinco mil euros) pela pratica da contra!~rdenaqiio, na forma dolosa,, prevista e punida pelos ~rts.0162."; 
' 

n.O2, alinea b), 388.", n."l, alinea a) e 389.", n."l, todos do Codigo de Valores MobiliLios. 

Do teor das suas alegaqaes infere-se, em sintese, que: 

- C um intermedihio financeiro, e na prossecuqiio de tal fim, presta serviqos de colocaqgo de 

valores mobiliarios em ofertas publicas e elabora estudos de investimento, analises financeiras ou 

recomendaqbes genericas relacionadas com valores mobiliarios, entre outras funqaes; 

- entre 30.10.2006 e 03.11.2006, realizou-se uma oferta publica de venda de acqaes 

representativas do capital social da "Portucel, S.A."; 

- em 26.10.2006 celebrou a recorrente, juntamente com mais dez intermediarios financeiros, com 

a "Parpublica", um contrato de condrcio, assistencia e colocaqBo da oferta publica de venda, o qual era 

liderado pelo "Banco Portugues de Investimento, S.A."; 

) - no dia 28.10.2006, foi publicado o Prospecto da Oferta Publica de Venda, do qua1 constava a 

identificaqgo dos onze intermedi6rios financeiros encarregues da colocaqiio das acqaes; 

- no dia 31.10.2006 a recorrente disponibilizou uma nota de research (recomendaqgo de 

investimento) no seu sitio da internet sobre a "Portucel", na qua1 recomendava o investimento em acqdes 

daquela empresa; 

- dessa nota de research ngo constava a referencia de que a recorrente era parte contratante do 

contrato de colocaqgo das acqdes da "Portucel"; 

- em 24.01.2007, a CMVM remeteu um oficio a recorrente no qual chamou a atenqgo desta para 

essa omissgo. 

Em sumula, resulta igualmente das suas alegaq6es que, a recorrente nega, categoricamente, que 

tal omissgo tivesse sido deliberada ou intentional, frisando niio ter tido qualquer intenqgo, nem interesse, 

em omitir, na analise de research, a sua condiqgo de membro do contrato de colocaqBo das acqaes, 
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porquanto, primeiramente, tal condiq3o ja tinha sido revelada ao mercado, trCs dias antes, ou seja, em 

28.10.2006, quando foi publicado o Prospecto da OPV. 

E, por outro lado, o acesso a tal site so se efectua atraves de um codigo de acesso, o qua1 so C 

c~ncedido aos seus clientes e investidores qualificados, os quais s3o advertidos de sujeiqiio a uma nota de 

confidencialidade, inexistindo por isso, na sua bptica, qualquer divulgaqgo. 

Sendo que decorridos trinta dias sobre a elaboraqiio de tal nota de research, a mesma fica 

, , livremente disponivel no sitio, atendendo a s ~ ~ ~ , ~ e s ~ c ~ ~ p ~ z a q 3 0 ,  bem como tal disponibilizaqiio permite 

-. - tlma nialor divulga~io cia actividade e qualidade 'da recorrente eiiquanto iriterfnedi8rio financeiro: shin 

. ~% ,.. descurar que, tal disponibilizaqk sucedeu, ja depois deter terminado a oferta pubiica. 

Admite, todavia a recorrente que, tal omiss30 se deveu a um mero lapso dos seus serviqos, dado 

n8o serem as mesmas pessoas que, na sua estrutura, elaboram as notas de research, assinam os contratos ' 

de colocaq30, ou tratam dos deveres de informat$io, concretizando que, por urn lapso do Departamento de 

Compliance que, tendo recebido da Area do Mercado de Capitais, a informaqgo de que a recorrente tinha 

assinado o contrato de colocaqtio da "Portucel", em 28.10.2006, ngo transmitiu essa informa930 a Area de 

Research a tempo dessa informaq30 ser incluida, a 3 1.10.2006, na citada nota de research. 

Todavia, nega que tal comportamento omissivo tenha sido doloso, sendo tal imputaqiio infundada, 

tanto mais que n3o se mostra alicerqada em quaisquer factos, bem como C ate, a decisiio sub judice, nesta 

parte, infundada e incoerente, atendendo a circunstBncia de numa primeira abordagem a entidade 

administrativa ter optado pela aplicaq30 de um process0 sumarissimo, dando-se, portanto, a entender que 

) a conduta da recorrente era encarada por banda da entidade reguladora como de reduzida gravidade. 

Acresce ainda que, a recorrente produziu em 23.1 1.2007, uma nova nota de research sobre a 

"Portucel", na qua1 se informa sobre as ligaqaes existentes entre estas, sendo que a nota anterior 

permanece no descritivo do sitio por mero interesse historico. 

No entanto, apesar de reconhecer a existgncia de um lapso de informaqiio e de falha de 

coordenaqb entre os seus serviqos internos, aduz ainda a recorrente que tal comportamento n30 integra o 

conceit0 de divulgaqiio, postulado no Art."162.", n.O2, alinea b), do CdVM. 

Por um lado porquanto, a colocaq30 no sitio da internet apenas fica disponibilizada a um circulo 

restrito de clientes, com codigos de acesso B area reservada e que s3o investidores qualificados, e portanto 

inexiste qualquer "divulgag30". 

E, por outro lado, entende que n3o seria necesskia a colocaq3o de tal informaq3o nessa citada 

nota de research, em virtude de tal informa930 constar ja do citado Prospecto, esse sim de divulgaqgo 
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publica, logo tal preceito legal niio obriga o intermediario financeiro a divulgar essa informaqiio, por 

redundante, motivo pelo qual, niio se mostra preenchido o elemento fundamental do tipo de infracqiio. 

Alega ainda a recorrente que a ser a sua conduta subsumida a um ilicito contra-ordenacional, a 

mesma niio integra o conceit0 de contra-ordenaqiio muito grave, dado que, o comportamento preconizado 

pela recorrente reveste uma natureza omissiva, niio integrando assim o tip0 postulado no Art."389.", n."l, 

do CdVM, visto que a imputaqiio do comportamento se prende com a violaqiio do dever de esclarecer o 

.interesse na oferta, e niio com a violaqiio do dever de qualidade, (completude) da informaqfo, niio 

- - --- - $--- --prevendo-d-rfi'1'm;i em cmsa urn comportame~rro p r  ormssao,- ban  cornu akep; igualrnente, pue .a sua - - ---- -' , 

:. - canduta a-sm subsumivel a pratica de urn ilicito sera enquadrada na imputaqii6 da contra-ordenaqiio grave, , 

por se tratar de uma recomendaqiio de investimento. 

Mais invoca que, sempre seria de referir que, o valor concreto da coima aplicada se mostra 

I infindado e desproporcionado, niio tendo sido devidamente ponderadas as circunstiincias subjacentes ao 

caso concreto. 

Conclui pugnando pela absolviqiio da pratica da contra-ordenaqiio, ou caso assim niio se entenda 

quanto muito a mesma deve ser imputada a titulo de negligencia, e inconsciente, com a inerente reduqiio 

substancial da coima concretamente aplicada. 
* 

0 Conselho Directive da Comissiio do Mercado de Valores Mobiliarios imputou a ora recorrente 

a pratica da contra-ordenaqiio muito grave, na forma dolosa, prevista e punida pelos Arts."162.", n.9, 

alinea b), 388.", n."l, alinea a) e 389.", n."l, do Codigo de Valores Mobiliarios, aduzindo, em sumula, que 

a aquela niio esclareceu, na sua recomendaqiio de investimento, as suas ligaqdes com o emitente ou o seu 

interesse na oferta, niio referindo que era Co-lider do Consorcio constituido para a assistzncia e colocaqiio 

da OPV da "Portucel", a qual ja tinha sido tornado publica. 

Entendendo a autoridade administrativa que a recorrente sabia que fazia parte do cons6rci0, 

omitindo, por isso deliberadamente, esse facto aquando da elaboraqiio da recomendaqiio de investimento, 

e por isso, niio prestou ao mercado informaqiio completa sobre as suas ligaqaes com o emitente e o seu 

interesse na oferta, tendo sido em conformidade sido decisiio administrativa, condenando-se a recorrente 

na coima no valor de €75.000,00 (setenta e cinco mil euros). 

* 
Exerceu a recorrente o seu direito de audiqiio previa, em sede de process0 administrativo, apbs o 

conhecimento da imputaqiio em causa, oferecendo contestaqiio a mesma, negando, em sintese, a pratica da 
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infracqiio, porquanto nlio divulgou a sua analise de research, a qua1 apenas foi disponibilizada num site de 

acesso reservado, a investidores qualificados, redigida em lingua inglesa e com uma linguagem complexa, 

reconhecendo, no entanto, que era membro do citado consorcio de colocaqlio e que tal informaqiio niio 

constava de tal recomendaqiio de investimento. 

Na verdade, frisou, desde logo, que por mero lapso e por falha de coordenaqiio entre os diversos 

t I, ' servigos, a recomendaqiio de, investimento sobre a "Portucel" divulgada em 3 1.10.2006, niio continha essa 

,.". . referencia, a qua1 ocorreu .trGs dias apos a publicaqiio do prospecto da OWi .sendo. portanto, t.21 

. .  - _ _ _  " L  _.. - .-- - - -- - iniormaqhu cia dorninio pubhco. ' 
- "  . - --  -. 

*. 7 . ,.. . Enfatizando. que a enkiir infracqiio, a mesma niio reveste a na'tureza de catm-ordenaqk~ rnu~to 

grave, nem integra a sua conduta o conceit0 de divulgaqiio. 

Em suma, explanou a mesma fundamentaqb, reforqada posteriormente em sede de alegaqaes de 

recurso de impugnaqiio judicial. 

* 
A autoridade administrativa ofereceu alegaqaes, nos termos do estatuido no Art."416.", do C6digo 

dos Valores Mobiliarios, esgrimindo os argumentos e os fundamentos ja aventados na decisiio 

administrativa sob colaqiio, sobre as quais recaiu a resposta, em exercicio do contraditorio, por banda da 

recorrente. 
* 

0 presente recurso de impugnaqiio judicial foi recebido, tendo-se procedido a exame preliminar 

) do mesmo (cfr. fls. 528). 
* 

Notificados os sujeitos processuais, nos termos e para os efeitos do esfatuido no Art." 64.", n."2, 

do Decreto-Lei n." 433/82, de 27 de Outubro, niio foi manifestada oposiqiio no sentido que o presente 

recurso fosse decidido por simples despacho. 

* 
0 Tribunal e competente. 

0 recurso foi tempestivamente interposto. 

Niio se suscitam, nem existem nulidades, excepqaes, questBes previas ou incidentais de que 

cumpra conhecer e que obstem A apreciaqiio do merit0 da causa, mantendo-se validos os pressupostos, ja 

apreciados a fls. 528 dos autos. 

* 
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11 - FUNDAMENTACAO: 
De Facto: 

Factos Provados: 

Com relevincia e interesse para a decisiio a proferir resultou provada a seguinte factualidade: 

1. A recorrente e um intermediario financeiro; . , 

, .,, : ,\: 2. ,A "Portucel - Empresa .Produtora de Pasta e Papel, S.A. "e uma sociedade aberta corn o capital , 

,:. , . ca $1.: ,:, . ., s~cial  de €767.500.500, representado~por~~7~i'.500.000 acqdes com o valor nominal de C.1.00 cda .  
L. r .a 

- -. - -. 
j - -. . - 3. Desde 28 d e  junho de 1995, 485.L50.000 das ac~oes repfesenta€ivTs' -d(5 "ca~ital soclal da 

. - .... , .,.,~.~,,,-a; ., , , "PorSucel, S.A," encontrtinsn ,admitidas.G negociaqiio no Mercado de CotaqGes Oficiais da 

Euronext Lisbon; 

4. No dia 26 de Outubro de 2006, a "Parpublica - ParticipaqBes Publicas (SGPS), SAY', entidade 

oferente da Oferta Publica de Venda, celebrou um "Contrato de Cons6rci0, Assistencia e 

Colocaqiio da Oferta P~blica de Venda" de acqdes representativas do capital social da "Portucel - 

Empresa Produtora de Pasta e Papel, SA.", com urn conjunto de 11 intermediarios financeiros; 

5. No imbito da 3.a fase de reprivatizaqiio da "Portucel, S.A.", aprovada pelo Decreto-Lei n." 

14312006, de 28 de Julho, decorreu, entre as 8h30 do dia 30 de Outubro e as 15h00 do dia 3 de 

Novembro de 2006, o period0 para manifestaqiio de intenqaes de investimento relativas a oferta 

publica de venda (OPV) de acq6es representativas do capital social da "Portucel, S.A."; 

6. 0 intermediario financeiro encarregue da lideranqa do cons6rcio constituido, nos termos do 

contrato acima referido, para o efeito da assistencia e colocaqiio da OPV foi o "Banco PortuguQs 

de Investimento, S.A.", constituindo a recorrente um dos Co-Lideres do referido cons6rci0, a par 

dos demais intermediarios financeiros que tambem assim eram designados; 

7. A recorrente era um intermediario financeiro interveniente na oferta; 

8. Nos termos das clausulas 14.a e 15.a do mencionado contrato, a recorrente tinha direito a uma 

comissiio de participaqiio fixa e a uma comissiio de colocaqiio correspondentes as acqdes 

colocadas; 

9. No dia 28 de Outubro de 2006, foi publicado o Prospecto da OPV, do qua1 constava identificada a 

ora recorrente como sendo um dos onze intermediarios financeiros encarregues da colocaqi30 das 

acqdes; 
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10. A recorrente elabora relatorios de analise financeira sobre empresas cotadas em bolsa, nos quais 

formula uma recomendaqiio ou sugestiio de investimento ou desinvestimento, as quais 

denominadas de research ou notas de research; 

11. Tais notas siio elaboradas por colaboradores da recorrente, especializados que estudam a 

ac'tividade das empresas e os seus enquadramentos micro e macro-economicos, concluindo com 

urpa ,rec~mendaqiio de investimento que podera ser de compra, de venda ou de manutenqiio, + 

. destinando-se a investidores qualificados; , ,%, 

- > -  
. - 

i 12. No dia 31 de Ontubro"~i~2006,-fir, exercjcj~ Sje taLilesiaerato, X're'codente colocou no sitin rla 

. [~te,r~&, cam,o endereqo ww~y.espjr l : t~~~r_egearch.com,  uma recomendaqiio de investimento , y. ' I 

redigida em InglCs sobre a "Portucel, S.A.", da qua1 constava a seguinte recomendaqgo de compra 

de (?2,95 ou €2,65 por acqZo, consoante os pressupostos tidos em conta (essencialmente 

considerando ou niio o investimento na nova maquina de papel); 

. 13. A recorrente nessa nota recomendava o investimento em acq8es da "Portucel, S.A."; 

14. 0 s  clientes da recorrentes, naquela data, podiam aceder a tal nota, via internet, atraves de uma 

password, que permite o acesso i referida recomendaqiio de investimento; 

15. Passados trinta dias sobre a elaboraqiio das notas de research, a recorrente disponibiliza-as no seu 

sitio, acessivel aos utilizadores; 

16. Da referida recomendaqiio de investimento nZo constava o facto de a recorrente ser um dos Co- 

Lideres do Cons6rcio constituido para a assistencia e colocaqiio da OPV de acqdes representativas 

do capital social da "Portucel, S.A.", nem constava qualquer informaqZo referente ao contrato de 

colocaqiio acima identificado; 

17. 0 Departamento de Compliance recebeu da Area do Mercado de Capitais a informaqiio de que a 

recorrente tinha assinado o contrato de colocaqiio da "Portucel, S.A.", em 28.10.2006 e niio 

transmitiu essa informaqiio a Area de Research, a tempo dessa informaqgo ser incluida na nota de 

recomendaqiio a 3 1.10.2006; 

18. Naquelas circunstincias temporais, encontrava-se a decorrer um process0 interno de 

reestruturaqZo da informaqiio a incluir nas anillises de research, de forma a que as mesmas 

passassem a conter uma informaqgo padronizada, sobre todas empresas corn as quais a recorrente 

tivesse tido envolvimento significativo nos 12 meses anteriores a emissiio das analises de 

research; 
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19. Para o efeito, todos os Departamentos do Banco estavam a enviar ao Departamento de 

Compliance informaq50 sobre as empresas com as quais o Banco estabeleceu relaqdes comerciais 

nos ultimos 12 meses; 

20. Pelo menos, desde 18 de Setembro de 2007, a recorrente colocou, nesse sitio, a informaq50 sobre 

as ligaq8es entre a recorrente e a "Portucel"; 

. 21. A recorrente niio procedeu com o cuidado a qua estava obrigada e de que era capaz, n5o 

cumprindo.urna obrigaqg~a,qaw: estava vinculada e que lhe era exigivel; ao niio ter feito constar 

- \ tal infopnaqiio na recomendaqiio de mvest~mento supra aiudida, o q& podia e dev~a  ter ieito; 

22. N b  obstante tal, nlo se absteve de praticar tal condka; - .. 
23. A recorrente agiu livre; voluntaria e conscientemente, sabedora que a sua conduta era proibida e 

punida por lei, terrdo, no minimo, actuado com desrespeito pelos deveres de cuidado e com falta 

de zelo, a que estava legalmente adstrita a observar, e que podia e devia ter observado, e que 

atentas as circunstdncias era capaz; 

24. Dos registos da autoridade administrativa constam, em nome da recorrente, duas condenaq8es em 

admoesta~50, nos processos sumarissimos n."8/2003 e n."31/2003 e uma condenaq50 no 

pagamento de uma coima no valor de €25.000,00, process0 de contra-ordenaqgo n."52/2001, 

todas em elas por violaq5o dos deveres de informaq50. 

* 
Factos niio provados: 

Com pertindncia para a boa decis5o da causa n5o se provou: 

a) Que a recorrente tivesse agido consciente e voluntariamente na pratica dos factos supra 

descritos e que tivesse violado, com intencionalidade, a lei e tivesse prosseguido a sua actividade 

conformando-se com a infracq50 em que incorreu e com o resultado que a mesma produziu. 

* 

Com pertinencia e relevdncia para a boa decis5o da causa inexistem quaisquer outros factos n5o 

provados, ngo se tendo demonstrado nem o contrario, nem qualquer facto que estivesse em contradiggo 

corn a factualidade acima elencada, sendo o demais alegado de natureza conclusiva, juridica ou 

normativa. 

* 

Fundamentaqiio de Facto: 
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A factualidade dada como provada e acima elencada resultou da analise e dissecaqiio critica e 

conjugada do teor da prova documental junta aos autos, designadamente no teor de fls. 216, no que se 

reporta aos elementos identificativos e aos termos da Oferta Publica de Distribuiqlo, no teor de fls. 2 17 a 

,, 231 relativa ao sitio da internet da recorrente supra aludido, as informaq6es ai constantes, contornos e 

caracteristicas, de fls. 264 a 276 e 379 a 385, no que concerne aos elementos da nota de research 

, (recomendaqiio de investimento e os moldes-em que a mesma foi elaborada), o conteudo vertido a fls. 363 

, , I a 373, no que diz resp.eito a fa~tualidad,qrefe~enje &BQE&e ao contrato de consdrcio (de cuja conjugag8o e - - -. - 

, - ponderaq20 critica se concjni '&eMivB@e~te-pelaomissad cie cPTEi--egde cuidadoi no conteudn ole tlq 3 75 - - *  

. . i , , q378,  noque reporta ao process0 sumaris,simo,,send~ que do contehdo da decisiia administrativa constam 

as condenaqdes anteriores, n5o impugnadas pela recorrente. 

Teve-se igualmente em consideraqiio o teor de fls. 374, no que se reporta B advertencia 

preconizada pela entidade reguladora a recorrente, expressamente advertindo que nos termos dos 

Arts.Ol2.O-B, 12.'-C e 162.", do CdVM aquela devia proceder a inclusiio nas recomendaqdes de 

investimento dos potenciais conflitos de interesses que possam existir entre o BESl e as entidades 

emitentes. 

Em bom rigor o conteudo objectivo subjacente iI infracqiio imputada n5o foi object0 de 

contestaqiio, nem impugnaqiio no que aos factos objectivos relevantes diz respeito, o que, alias, a 

recorrente inequivocamente confessa e expressamente admite, embora questione o enquadramento 

juridic0 em que os mesmos devem ser tratados, o que, naturalmente, niio se relaciona com a verificaqiio 

objectiva do facto, dado que a subsunqiio juridica do facto e a sua qualificaqiio niio se prende com a 

factualidade dada como provada, ou como niio provada, mas sim e tiio so com a sua interpretaqlo. 

E, dai inexistir qualquer oposiqiio a que a presente decisiio fosse tomada por despacho, atendendo 

ao facto de existir concorddncia no que tange a verificaqiio dos factos objectivos, havendo, sim, C 

dissondncia no que concerne ao enquadramento, B qualificaqiio e iI interpretaqiio normativa a dar a essa 

factualidade. 

Pois, a recorrente niio nega que tal informaqiio (ser membro do consdrcio e ter celebrado urn 

contrato de colocaqiio da OPV com a empresa sobre a qua1 emitiu uma recomendaqiio de investimento) 

niio constava da citada iiota de research, o que a mesma, categoricamente, nega e que tal omissiio tivesse 

sido dolosa. 
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Ou seja, a recorrente nega que tivesse deliberada e conscientemente omitido essa ligaqiio A 

empresa sobre a qua1 tinha efectuado urna recomendaqiio de compra, no dominio da acima aludida oferta 

publica de venda. 

Ora, no que tange aos demais aspectos que a recorrente contesta, a mesma niio se prende com a 

ponderaqiio critica da prova examinada e produzida, mas sim com noqBes tkcnico-juridicas, dado que, 

, apesar da recorrente admitir que niio fez constar tal informaqiio e que tal se deveu a mero lapso entre a 

. co~rdenaqP~,$os.diversos departamentos, reconhecendo que houve nedigencia, ainda que inconsciente a 

I ver&glc-+. quUee~t:~gnlentt:c,~n5o obsfanfe reconhecqr.we wlocou no %eu site till nota de research e n t e d ~  %- 

. . , . que tal niio e erlquadravel no conceito conclusivo de  divulgaqiio constants do ilicito em apreqo. , - 

Bern como entende que pel0 o facto de a sua conduta ser pela negativa (acto omissivo) a mesma 

n5o 6 sindicavel no enquadramento juridic0 sob colaqiio, na medida em que o mesmo apenas e punivel a 

titulo de comissiio e, por outro lado, advoga igualmente que a existir qualquer ilicito o mesmo se integra 

no conceito de contra-ordenaqiio grave, visto tratar-se de urna recomendaqiio de investimento. 

Ora, nada destes aspectos se prendem com qualquer facto, e dai, e bem, se entender que as 

questces suscitadas pela recorrente siio de natureza juridica. 

Pois, admitir que niio se colocou tal informaqiio no sitio, porquanto, no seu entender, a norma em 

causa niio o determina, visto ser jS urna informaqiio publica, por publicaqiio do  prospecto, e urna questiio 

de direito. 

Alegar-se que disponibilizar-se num sitio de acesso reservado a clientes privilegiados niio integra 

j o conceito de divulgaqiio, C urna quest50 de interpretaqiio do direito. 

Invocar-se que a norma em causa ngo comporta a omissiio, e, e mais urna vez, uma questiio de 

direito. 

Aduzir-se que a sua conduta, a ser ilicita, preenche o conceito da contra-ordenaqiio grave, por se 

tratar de informaqiio referente a urna recomendaqiio de investimento, e niio urna contra-ordenaqiio muito 

grave, mais urna vez e uma quest50 de direito. 

E, no que tange a imputaqgo subjectiva, apesar de niio ser urna pura quest20 de direito, a verdade 

C que dos factos objectivos, cuja veracidade-a recorrente niio coloca em crise e que siio consentbneos, na 

sua esssncia e no que releva, cum os considerados como provados em sede contra-ordenacional, 

permitem, com razoabilidade, a extracqiio da conclusiio de que a recorrente foi displicente no tratamento 

de tal informaqiio, o que resulta, desde logo, das declaraqdes da prbpria, ao afirmar categorica e 

explicitamente que ocorreu um lapso entre a estrutura dos seus serviqos. 
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Assim, os factos internos ou subjectivos resultam provados a partir da analise conjugada de todos 

os factos objectivos assentes, apreciados segundo as regras de experitncia comum e a luz do principio da 

livre apreciaqiio da prova, conjugados entre si de forma critica. 

Na verdade, niio se provou, nem resulta da analise critica e ponderada de toda a prova examinada 

e vertida nos autos que, a ora recorrente tivesse actuado dolosamente, corn o proposito de niio fazer 

constar tal informaqiio. 

v n F . l , + .  . . . Efectivamente, coraectand~, de forma critica e ~pncertada, o .teat- dos. ckxupsntns- acima aludidos 

. - , Cl~amente se. infvs. g u ~ t  .~s_oxd:~u . f ~ l h a .  c ~ . u h G o n a J  en tre n? di fprentes departamen tnq rln 

$,< b >:. , recoqente, tauta mais quq tal ligaqiio eral ja publi,ca e, por isso mesmo so per~manifssto lapso niio foi 

colocada tal liga@io na elaboraqlo da recomendaqiio de investimento, sem descurar que Ihe era exigivel 

que tal lapso niio tivesse ocorrido. 

Com efeito, por um lado impedia sobre a rec~rrente (atraves dos seus departamentos) a obrigaqiio 

de fazer constar todas as informaq6es legalmente exigiveis para a elaboraqgo de uma recomendaqiio de 

investimento, e por outro lado era-lhe exigivel que se validasse essa mesma informaqiio disponibilizada. 

Pois, seguramente os proprios membros do departamento de research niio podiam ignorar 

conhecer que existia essa ligaqiio e interesse (membro de consorcio), atendendo i s  suas funq6es e grau de 

especializaqiio, o que resulta niio so da propria factualidade objectiva, bem como das regras da logics, da 

verosimilhanqa e da experigncia comum, visto que niio so tal informaqiio era ja publica, e por maioria de 

raziio analistas especializados tinham tambCm conhecimento de que a recorrente era banco colocador, 

) carno tambem niio estariam a desempenhar conveniente e atentamente as suas funq6es se niio reparassem 

em tal circunstlncia. 

Pelo que, niio so a recorrente podia e devia ter feito constar tal informaqiio, como ate podia e 

devia ter validado tal informaqiio. 

Sem descurar que, a propria recorrente assume explicitamente que o departamento de 

Compliance, responsavel pelo tratamento do cumprimento dos deveres de informaqiio, teve 

conhecimento, em data anterior (cerca de trts a quatro dias) A disponibiliza~iio de tal recomendaqiio de 

investimento no citado sitio da internet e por lapso niio a comunicou ao departamento de research, sendo, 

naturalmente, a recorrente contra-ordenacionalmente responsavel, enquanto sujeito de direitos e de 

deveres, pela inobservlncia de deveres de cuidado e de falta de zelo entre os serviqos da sua estrutura. 

Ora, da factualidade dada como provada, trespassa de fonna inequivoca que era exigivel e que a 

recorrente era capaz de ter feito constar tal informaqiio na citada nota de research de Outubro de 2006, 
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nlo s6, porquanto as alteraqbes em causa (aos deveres e regime de informaqgo especificos) referentes as 

recomendaqbes de investimento se reportavam a Marqo desse mesmo ano, e portanto tempo mais do que, 

razoavelmente, adequado para que a estrutura e os serviqos da recorrente, atendendo a sua dimenslo e 

esquema organizacional, efectuassem disclaimers integrais e completes atinentes as ligaq6es da recorrente 

a . com as empresas visadas nessas analises e recomendaq6es de investimento. 

Como tambem o.departamento de ,compliance foi tempestivamente informado para qrle, por sua 

t: +- 8 ,;. , y z ,  tiye,v$e, informa(lo o departamentq de research da ligaqgo da recorrente com a OFV da "Bartr!tcl" 

(gerca dew+ a q ~ g t r o ~ d ~ a ~ - a y t ~ & l , j & ~ - ~ & ~ ~ u e ~ - ~ n t ~ p o r  refe-ranria a n  hnmem > - .  .__ _ -..-. 

,, , ,,, ,> (;~myrn) parq se fazer constar tal i ~ f m a q l o ,  a que acresgc o b u s  de, inclusivamente, essa informar;Zcr 

constar> ja do Prospecto e, portanto, mais uma raziio para que o departamento de research nlo se olvidasse 

de .a fazer la constar, como tambem mesmo em Outubro de 2006 havia j a  procedimentos internos, 

concebidos para o cumprimento das exigtncias legais de infonnaqgo das recomendaq8es de investimento, 

com a elaboraqlo de inqueritos trimestrais, relatorios estatisticos, indagando-se todas as areas sobre todos 

os envolvimentos da recorrente, competindo ao departamento de compliance prestar essa informaqlo ao 

research, a que acresce ainda o facto de a recorrente estar adstrita as obrigaq6es especiais de actualizaqlo 

e de coordenaqlo organizacional que impendem sobre os intermediarios financeiros (cfr. Art."305.", do 

Codigo de Valores Mobilikios), que devem ser concebidos por forma a evitar procedimentos errados ou 

negligentes. 

No entanto, ngo pode tal imperativo legal ser analisado de forma irredutivel e absoluta, no sentido 

de excluir, como principio, um comportamento negligente por banda de um intermediario financeiro, nlo 

obstante a lei Ihe impor que nlo o deva ter, mas tal nlo significa que aquele nlo possa, por lapso ou falha 

interna de serviqos, ter uma omisslo negligente, nem significa, naturalmente, que qualquer falha que 

ocorra tenha que ser intencional e deliberada, logo dolosa. 

N b  se ignora que atentas as exigtncias legais introduzidas em Marqo de 2006 para as 

recomendaqdes de investimento, tal tenha comportado uma adaptaqiio dos serviqos, decorrendo da pr6pria 

natureza das circunsti3ncias que tal exigiu um trabalho exaustivo referente i s  ligaq6es entre a recorrente e 

as empresas visadas, sendo necessario que aquando da elaboraqlo de uma recomendaqiio de investimento 

se faqa constar, para informaqiio dos destinatarios, o eIenco de todas as empresas que ttm algum tipo de 

ligaqiio ou de interesse com a recorrente. 

Com efeito, os factos subjectivos considerados como niio provados resultam do facto de nenhuma 

prova ter sido efectuada da sua ocorrtncia, ngo bastando para tanto o mero afirmar-se que a recorrente 
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sabia que fazia parte do consorcio, logo quis omitir deliberadamente tal ligaqio aquando da elaboraqiio da 

aludida recomendaqiio de investimento. 

Na realidade, tal niio basta para que se conclua que o comportamento da recorrente foi doloso. 

Alias, tais factos surgem de forma bastante confusa, desde logo porque, a haver dolo, ele seria um 

dolo ornissivo, pois, a lei impde que se preste tal informaqlo, logo, para que se cometa a infracqiio, o 

agente tem de querer nio colocar, pois so assim estara preenchido o facto a que correspondera o elemento 

. valitivo do dolo ornissivo, e, niio tendo sido admitidos tais factos, a-prova dos mesmos teria de resultar da 

= A  L r - *  -mLlise dm-f'lrctos ob$ctiws-assrm~;~onjtrgam -eaprec~abcn-k-lnz das regras &a lbgica e da expeliini;ia, - - - . 

o que n b  se verifica em concreto. 

Ora, da materia objectiva assente nada nos permite concluir que a recorrente quis omitir tal 

ligaq80, ate porque tal inforrnaqio era ja publica (visto que constava j i  do Prospecto), sendo a mesma do 

dominio publico, logo por maioria de ,razio seria, igualmente, do conhecimento de clientes 

especializados, bem como dos prbprios analistas da recorrente. 

Assiin, pelo simples facto de tal informaqBo se: omissa. niio podelnos chegar a conclusiio de que 

a recorrente quis omitir essa obrigaqiio e que actuou em conformidade com tal resultado, sendo tal 

omissiio muito mais compativel com uma atitude de descuido e de falta de zelo do que propriamente 

dolosa, motivo pel0 qua1 se dio como provados os correspondentes factos consubstanciadores da 

negligencia. 

* 

0 demais vertido, e niio elencado supra, quer na decisiio recorrida, quer no requerimento de 

impugnaqiio judicial, nio permite que o Tribunal o declare provado ou niio provado, na medida em que 

respeita a materia conclusiva, de direito, ou irrelevante para a decisio a proferir. 

* 
De Direito: 

Motivaclo de direito: 

Encontra-se a ora recorrente condenada, a titulo doloso, pela pratica da contra-ordenaqiio, muito 

grave, prevista e punida pelos Arts." 162.", n."2, alinea b), 388.", n."l, alinea a) e 389.", n."l, todos do 

Codigo dos Valores Mobiliarios, puniveis com coima graduavel entrc €25.000,00 e €2.500.000,00, tendo 

sido a recorrente condenada na coima no valor de €75.000,00 (setenta e cinco mil euros). 

E actualmente pacific0 que, a informaqlo respeitante a instrumentos financeiros, a formas 

organizadas de negociaqiio, a actividades de intermediaqiio financeira, a liquidaqiio e a compensaq80 de 
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operaq6es, a ofertas publicas de valores mobiliarios e a emitentes deve ser completa, verdadeira, actual, 

clara, objectiva e licita, pois de tal depende a seguranqa de funcionamento transparente e leal dos 

mercados financeiros, por definiqiio volateis e susceptiveis a infinitas e mhltiplas variaqdes, as quais 

devem fluir naturalmente. 

Pois, o mercado de valores, ao inves das tradicionais negociaqdes bilaterais, e composto por um 

uqivers,~ massificado de fluxos de interesses, infmaqdes e comportamentos que, rapidamente, assumem 

contornos mimeticos. 
-.. * -? * Constituindo valores-'mobiiiAriosT entre 'ouiros qualificados pela Iei cbmb tal, as accdes. as 

.o.hriga.c&$,os titulos de participaqgo (. . .), nos tcrmos do &tOl .?, n.OI, do CdVM, visando tal corpo legal 

disciplinar, regulamentar e fiscalizar o mercado desses valores. 

Ora, o object0 processual, sobre o qual versam estes autos, encontra-se delimitado pela acusaq8o 

insita na condenaqiio preconizada pela entidade reguladora e pelas alegaq6es de recurso, relativamente k 

quais se imp6e que o julgador se debruce. 

Quest6es que em sintese, se prendem com o facto de saber se a conduta de indole omissiva se 

integra no tipo de ilicito contra-ordenacional sub judice, visto que a recorrente invoca que o mesmo s6 

pretende punir acq6es e niio se preenche com omiss6es. 

Por outro lado importa ponderar se o seu comportamento integra o conceito de divulgaqiio 

descrito e exigido pelo tip0 objectivo de ilicito, bem como se a norma em questiio determina que a 

recorrente tivesse que fazer constar tal ligaqiio com a entidade emitente "Portucel". 

.> Mais importa apreciar se a recorrente actuou, ou niio, dolosamente, ou com negligdncia 

consciente, dado que a recorrente aduz que, quanto muito, se reputa a sua conduta no conceito de 

negligdncia inconsciente, por falha e lapso de coordenaqiio de informaqiio entre os serviqos da sua 

estrutura. 

Igualmente se suscita a questiio de avaliar o adequado enquadramento juridic0 a sua conduta, a 

qual a ser punivel consubstancia, quanto muito, a pratica de uma contra-ordenaqiio grave, por se tratar de 

uma recomendaqiio de investimento. 

Efectivamente, analisada a factualidade resultante como provada, constata-se, desde logo, a 

existdncia de um conflito normativo, dado que, a recorrenit. niio fez constar de uma informaqb por si 

elaborada, a sua ligaqiio a "Portucel", enquanto membro do condrcio de colocaq80, e portanto sujeita as 

normas especificas da OPV, enquanto intermedikio financeiro, e, concomitantemente, n8o fez constar tal 

informaqgo de uma recomendaqgo de investimento, e consequentemente tal veiculo de informaqiio 
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encontra-se sujeito ao regime dos deveres de informaqiio referentes as recomendaq6es de investimento. 

OU seja, a recorrente, no caso concreto sob analise, assume um dupla posiqiio, em termos de 

direito de valores mobiliarios, sendo-lhe assacavel o cumprimento de um bin6mio de deveres legais. 

Pois, por um lado, estava adstrita aos deveres de informaqiio enquanto intermediario financeiro 

numa OPV, e, por outro lado, estava igualmente obrigada a cumprir os deveres de informaqiio referentes a 

: elaboraqiio de recomendaqdes de inyestimento, niio se podendo dissociar um facto do outro, sobretudo, 

niio se,pode ignorar que o modus operandi da dispopibilizaqiio de informaqiio foi uma recomehdaqiio.de 
- - 

? investimenro. 

... Destarte, de acordo corn, o postulado no Art." 389.", n." 1 ,  do C6digo dos Valores Mobilihrios, 

. constitui contra-ordenaqiio muito grave a comunicaqh ou divulgaqiio, por qualquer pessoa ou entidade e 

atraves de qualquer meio de informaqiio que, niio seja completa, verdadeira, actual, clara, objectiva e 

licita. 

. Por seu turno, e nos termos do disposto no Art." 388.", n." 1, alinea a), do citado corpo legislativo, 

i s  contra-ordenaqaes previstas nesta sec~iio, quando qualificadas como muito graves, e aplicavel coima a 

fixar entre €25.000,00 e €2.500.000,00. 

0 bem juridic0 tutelado pelo dever de prestaqiio de informaqiio qualitativa, que enforma todo o 

direito dos valores mobiliarios e a "( ...) seguranCa do investimento e a con jan~a  no mercado (...) as 

quais siio '20ndiqo"es essenciais ao regular hncionamento deste pois dela depende a decisiio do 

investidor no sentido de aplicar, neste mercado, as suas poupan~as" (Sofia Nascimento Rodrigues, "A 

) Protecqb dos Investidores em Valores Mobilibrios", Coimbra, Almedina, 2001, p. 26). 

0 investimento em valores mobiliarios comporta sempre um risco para o investidor, pelo que se 

torna essential que o mercado, atraves dos seus agentes, transmita, com fiabilidade, seguranqa e 

transparsncia, esse mesmo risco, traduzido, entre o mais, na estrutura accionista das sociedades abertas, 

de molde a permitir que a decisiio de investimento seja inteiramente esclarecida. 

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

elucidada decisiio de investimento, por parte do investidor, e que a informaqiio respeitante a valores 

mobiliarios, ofertas publicas, mercados, actividades de intermediaqiio e emitentes tera de ser completa, 

verdadeira, actual, clara, objectiva e licita (cfr. Art." 7.", n." 1, do C6digo dos Valores Mobiliarios). 

Preconizando a lei especifica aplicavel, claramente, a defesa dos legitimos interesses dos 

investidores e da transparsncia, como dois dos valores essenciais que devem pautar aquele mercado, o 
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outrora designado, Cbdigo do Mercado e dos Valores Mobiliarios definiu a inforrnaqiio, o seu conteudo e 

a sua qualidade como forqas motrizes do sistema regulador. 

A enfatizar esta ideia esta desde logo o prelmbulo vertido no Decreto-Lei n." 142-Al91, de 10 de 

Abril, que aprovou aquele Codigo, e no qual a dado passo se pode ler: 

" (. . .) Da suficiBncia, oportunidade, qualidade e acessibilidade da informaqiio dependem (..) nGo 

apenas a defesa obrigatbria dos legitimos interesses dos investidores, mas tambCm, e de um mod0 geral, 

a pyd~ria remlaridade e &ansparincia do fur?cionamevto do mercado, a consistEncia e a estabilidde 

) dos preqos que nele se formam e a viabilidade de im ,efictivo coatrolo das transacco"es que nele FP 

realizam e day actividades de intermediaqdo .em valores mobiliarios qae nsle se desenvolvem." 

E mais adiante: "E evidente que a lei n&o pode nem deve pretender que o mercado Jirncione 

como ((tutor)) do investidor, seja qual for o seu nivel de cultura e de conhecimento em matkria de valores 

mobiliarios, a fim de evitar que ele tome erradas decisces de investimento; mas pode c? deve assegurar- 

Ihe a informa~iio necessaria para habilitar um investidor de conhecimentos e diliggncia mbdios a tomar 

por si proprio urna decisiio corrects." 

Comeqa-se, assim, por estabelecer um conjunto de disposiqdes gerais sobre informaqgo, tendo 

em vista. sujeitar a uma disciplina fundamental nitida, niio apenas a informaqgo obrigatbria, mas tambem a 

informaqIo facultativa e a veiculada atraves de publicidade, abrangendo, naturalmente, todas as entidades 

que no mercado intervCm, ou seja, as entidades emitentes de valores mobilikios, as entidades 

responsaveis por ofertas publicas de subscriqiio e de transacqgo dos mesmos valores, os intermediarios 

$ financeiros e as entidades gestoras de mercados secundarios. 

A informaqiio continuou a ser uma das traves mestras do actual CdVM, ao ponto de este lhe 

dedicar a totalidade do capitulo 111, do titulo I, que se inicia corn o Art.' 7 . O ,  que disp6e que: "1 - Deve ser 

completa, verdadeira, actual, clara, objectiva e licita a informaqgo respeitante a valores mobiliarios, a 

ofertas publicas, a mercados de valores mobiliarios, a actividades de intermediaqgo e a emitentes que seja 

susceptive1 de influenciar as decisdes dos investidores ou que seja prestada as entidades de supervis50 e as 

entidades gestoras de mercados, de sistemas de liquidaqgo e de sistemas centralizados de valores 

mobiliarios. 

2 - 0 disposto no numero anterior aplica-se seja qual for o meio de divulgaqiio e ainda que a 

informaqgo seja inserida em conselho, recomendaqgo, mensagem publicitaria ou relatorio de notaqBo de 

risco. 
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3 - 0 requisito da completude da informaqiio 6 aferido em fungiio do meio utilizado, podendo, 

nas mensagens publicitarias, ser substituido por remiss20 para documento acessivel aos destinatarios. 

4 - A publicidade relativa a valores mobiliarios e a actividades reguladas neste Codigo 6 

aplicavel o regime geral da publicidade.". 

Um outro sintoma da releviincia que a informaqBo assume no mercado de valores mobiliarios da-o 

o legislador ao tipificar como. contra-ordenaqiio muito grave " (...) a comunicaqHo ou divulgaqiio, por 

qualquer entidade e atrayis de quolqlter,llreio, de informaq%o relativa a valores mobiliarios ou outros 

- - ..* . .. - - -  
-instrument~~ fhanceiros que nho sqla complera, ~erdadeira, actual, clara."o~~ctivn F: licita", aqui se'- 

. , .incluindo ,"(...I a prestaqgo dq.informag5io aos seus clientes por qualquer entidade que exerqa actividades e . ., 

de intermediaqiio " (cfr. Art." 389.", n." 1 e n." 2, do CdVM). 

Postas estas consideraqiies iniciais, imp6e-se desde logo destringar e qualificar o veiculo da 

informaqiio, in casu por omissi20, sob colaqiio. 

, Duvidas niio subsistem que estamos perante uma recomendaqiio de investimento, o que a 

recorrente inequivoca e cristalinamente admite, e tarnbem a pr6pria autoridade administrativa a qualifica 

enquanto tal, como, alias, consta dos factos dados como provados (veja-se o facto n."8 da decisgo 

administrativa). 

Ora, as recomendaqaes de investimento, atentas as suas especificidades e tendo em consideraqiio 

o p6blico-alvo ao qua1 as mesmas se destinam, possuem normas proprias atinentes aos regimes de 

informaqiio, as quais foram introduzidas pelo Decreto-Lei n.O.5312006, de 15/03, e portanto ja em vigor na 

) data em que se reporta a factualidade sob analise (cfr. Art.013.0, do referido diploma). 

E, na verdade dispiie o Art.012.0-A, n."l, do citado cddigo que "constituem recomendaqGes de 

investimento os relatdrios de anhlise fnanceira ou qualquer outra informaqiio emitida por analistas 

independentes, empresas de investimento, instituiq6es de cre'dito, entidades cuja actividade principal seja 

formular recomendaqGes e pessoas que neles exerqam a sua actividade profssional, em que se formule, 

directa ou indirectamente, uma recomenda~iio ou sugestiio de investimento ou desinvestimento sobre um 

emitente de valores mobiliarios, valores mobiliarios ou outros instrumentos financeiros e que se destinem 

a canais de distribuiq iio ou ao ptiblico. " 

Desta feita, sendo uma recomendaqiio de investimento a lei expressa e especificamente define o 

regime de informaqiio aplicavel, como resulta da interpretaqiio conjugada do estatuido nos Arts.Ol2.O-A a 

12."-D, do Codigo de Valores Mobiliarios, nomeadamente constam do Art.Ol2.O-C, de tal codigo, as 

informaqiies que devem constar dessa recomendaqiio de investimento no que se reporta a divulgaqiio de 
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conflito de interesses, prescrevendo o n.'1, "Em conjunto com a recornendaqc?~, as pessoas previstas no 

artigo 12. "-A, divulgam todas as relaq6es e circunstdncias susceptiveis de prejudicar a objectividade da 

recomendaqrlo, em especial nos casos em que tenham urn interesse no instrumentoJnanceiro, direct0 ou 

indirecto, ou estejam numa situaqfio de conflito de interesses relativamente ao emitente dos va*lores 

mobiliarios a que respeita a recornenda~c?~. " 

, . 0 que claramente era o caso, dado que, a recorrente. fazia parte do cons6rcio (o que tambem ngo 6 

. . ob-jecto de qualquer contestaqiio) d~ oferta pubtica de vandh,de acqties representativas do capital social da 
, . 

) 'Tortucel", sendo um dos onze lntermedikios financeiros. 

. . . , t1 , ,  , Sendo irelevante para o efeito o n o w  "pomposa", ou nao, de ce-lider, mas sem corldescender 

que .foi essa a terminologia consensualmente estipulada, pelo que, ngo se compreende o "aparente 

repudio" da recorrente em relaqgo a tal designaqgo, quando e o que consta do aludido acordo de vontades, 

o contrato de colocaqtio, o que se frisa se afigura despiciendo, dado que com ou sem a denominaggo de 

co-lider, 6 irrefutirvel que a recorrente era membro do cons6rcio e, portanto, detinha com tal operaggo 

uma relaggo especial, cuja informaqgo se impunha que fizesse constar numa analise de research em que 

efectuasse uma recomendaqgo de investimento visando a "Portucel" e a OPV em causa. 

Ngo podendo o departamento de research, composto por analistas especializados, deixar de fazer 

constar tal informaqiio, tanto mais que a mesma ja era do dominio publico, constando do Prospecto, sem 

olvidar que se impunha tal comunicaqgo por banda do departamento de compliance, o qua1 jir tinha, em 

momento anterior a disponibilizaqgo no sitio de tal recomendaqgo de investimento sobre as acq6es da 

) OPV da "Portucel", conhecimento que a recorrente era banco colocador enquanto parte do contrato de 

colocaq80, niio se retirando, todavia, de tais falhas e lapsos uma intencionalidade deliberada. 

Assim, emitindo a recorrente uma recomendaqgo de investimento, ao elaborar uma nota de 

research, a aquela estava obrigada a respeitar as regras atinentes a mesma, mormente tinha que fazer 

constar do seu conteudo a circunstiincia de ser um dos membros do citado consorcio, ao mesmo tempo 

que aconseihava a compra de tais acgaes, na medida em que tal ligaqgo comporta um claro conflito de 

interesses e um interesse na operaqgo. 

E, 6 claro que tal norma legal exige que a recorrente faqa constar essa inforrnaqgo, mesmo apos o 

lanqamento ptiblico do Prospecto, n80 tendo qualquer base legal, o argument0 que a recorrente jir estava 

dispensada de tal obriga@o, porquanto j6 era tal IigaqTio do dominio publico. 

Pois, tal publicidade, atraves do Prospecto, da especial 1igac;go n8o desonera o cumprimento de tal 

obrigaqiio legal de em qualquer informag80 e em qualquer recomendaqgo de investimento por si elaborada 
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fazer constar que era membro do consorcio e banco colocado, como, alias, a recorrente bem sabe (tendo 

ate optado pela elaboraqiio de disclaimer padronizado e unico), dado que mesmo sendo essas IigaqBes 

ditas do dominio publico, ainda assim t6m que constar do disclaimer acoplado as recomendaqbes de 

investimentos as ligaq8es que a recorrente tem com as sociedades e operaqBes visadas nessa 

recomendaqiio. 

Corn efeito, onde a lei niio distingue, niio deve o int6rprete faze-lo, pois, a norrna que 

.. e$p,ecificameo$e regularnenta o regime de informaqb ,wferente ~s~-renomendag6es dc investimento P 

- - . .. .adid-~elsemwfi que rnesma seja elabnrada, como foi n cwn. - - -  --r,- - 

. ? .  . ~Impgndo-se, ainda, articular.tais dispositivos especiais~corn o estatuido no Art."162.", do CdVM, C I 

o qual, por sua vez, ,rege a divulgaqiio de informaqiio no que tange a ofertas pfiblicas de distribuiqZo, 

como era tambem o caso. 

Efectivamente, a conduta preconizada pela recorrente exigia o cumprimento por um lado, dos 

regimes de informaqiio relativos as recomendaqBes de investimento e, por outro lado e simultaneamente, 

preenche a obrigaqb insita no Art.01 62.0, n .9,  alinea b), do CdVM, por ser intermedikio financeiro. 

Sem descurar que, a observlncia de tais preceitos, concomitantemente, n8o B incompativel, nem 

inconciliavel, nem contraditbria, dado que em bom rigor ambas as normas exigem basicamente o 

cumprimento do mesmo dever, ou seja, a declaraqiio por parte de quem emite a informaqiio de fazer 

constar a sua rela950 com o emitente ou seu interesse na oferta, que decorre do simples facto de ser parte 

contratante do contrato de colocaqiio e ser banco colocador de tais acqBes object0 da OPV da "Portucel", 

e dai o conflito potencial de interesses. 

Pois, a recorrente elaborou uma recomendaqiio de investimento e ,  simultaneamente, era um 

intermediario financeiro interveniente em oferta publica de distribuiqiio, pelo que, estava adstrita ao 

cumprimento de ambas as obrigaqbes legais, que no fundo s5o um unico dever, o de declarar a sua 

ligaqiio, o que a recorrente nZo fez. 

E, tinha a obrigaqiio de o fazer, niio s6 porquanto elaborou tout cour uma recomenda$io de 

investimento, e s6 por isso estava, desde logo, obrigada a fazer constar na mesma a sua ligaqiio com o 

emitente (cfr. Arts.Ol2.O-A e 12."C, do CdVM), independentemente, ate, a recorrente entender que tal 

disponibilizaqiio no sitio da internet era, ou niio, divulgar. 

Como ainda impendia sobre a recorrente o dever de informaqiio, acrescido, em virtude de ter 

elaborado uma informaqiio, in casu uma recomendaqiio de investimento, disponibilizando-a, relacionada 

com o emitente sem esclarecer a sua ligaqlo, enquanto intermediario financeiro e membro colocador. 
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Niio colhendo, naturalmente, o argument0 que tais preceitos normativos niio Ihe exigiam o 

cumprimento de tal dever, porquanto a OPV ja era publica, quando precisamente o n."2 do citado preceito 

Art."162.", se aplica precisa e expressamente apos o momento em que a oferta se tome publica, que seria 

o caso, como tambem por aplicaeiio do regime previsto nos aludidos Arts.Ol2.O-A a 12."-C, do CdVM tal 

obrigaqiio teria sempre que ser observada, por ser uma recomendaqgo de investimento, sendo irrelevante 

,. se a OPV era, ou niio, ja publica. 

, d- . - t  . Assim, da fgctualidade dada cqmn provada, c~nstata-se. que a conduta da  recomcnte (ornissgo do a .  

, . . . &ode ~ a n e m h r ~ - h m a  ~ ~ l & r )  ?r;;heeslm~lltaneamente.dsi~ r p g i m ~ ~  e ~ r ) ~ p j * i ~  - - - *  

, ,. . . , de infnncqilo,. p o r ~ u m ~ h d o ,  o\ragime de .informaqiio das recomendaqdes de~investimento e, por outro , 

lado, as normas de informaq80 especiais relativas a infomapiio prestada pelos intermedikios financeiros 

de uma OPV, informaqiio essa relacionada corn o emitente e com a oferta, sendo que ambos os regimes 

visam a protecqiio do mesmo bem juridic0 e o salvaguardar do mesmo dever de informaqiio: esclarecer as 

ligaqties com o emitente e o interesse na oferta. 

No entanto, n8o se pode olvidar que o meio utilizado foi uma recomendaqgo de investimento, 

apesar de quem elaborou essa recomendaqiio ser intermediario financeiro na OPV da "Portucel" sobre a 

qua1 incidia essa recomendaqiio. 

Naturalmente, que a violapi40 dos regimes da informaqiio, referente a recomenda~des de 

investimento e aos conflitos de interesses com estas relacionados, nomeadamente por niio constarem as 

informapdes exigidas pelos Arts.Ol2.O-A a 12."C, do Codigo de Valores Mobiliarios, cai no dmbito da 

! definipiio legal de contra-ordenaqlo muito grave, por forqa do n.O1 do Art.0389.0, n.'l, alinea a), do citado 

diploma normativa, dado que a informapgo ngo sera completa, nem clara. 

Mas cai, igualmente, no iimbito de aplicaqiio da norma insita no preceito da contra-ordenaqiio 

grave, prevista na alinea e) do n."3, do mesmo Art.O389." que, estatui que "Constitui contra-ordenaqiio 

grave qualquer dos seguintes comportamentos: e) A violap?o dos regimes da informaq60 que contenha 

recomendaqiio de investimento e dos conflitos de interesses corn aquela relacionados. " 

Desta feita, estamos perante a situaqiio em que uma hnica conduta integra simultaneamente duas 

normas juridicas de cariz sancionatbrio, e sendo portanto, esta ultima, uma norma de aplicapiio especial 

em relapb a uma norma de campo de aplicaqiio geral, prevalece aquela, dado que, o Art."389.', n."l, 

alinea a), de tal codigo e de aplicaqgo geral, enquanto a alinea e) do n."3 tem um iimbito especial, 

revogando assim a norma geral, sob pena de niio ter qualquer aplicaqiio e ser esvaziada de qualquer 

sentido util, dado que o seu iimbito sera sempre abarcado pela norma geral. 
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Em bom rigor, a violaq5o dos regimes da informaqiio que contenha recomendaq8es de 

investimento implicara sempre a transmiss50 de informaq80 que n5o sera completa, e assim, a conduta de 

recorrente (n5o informar sobre a sua situaqgo de membro do referido consorcio) preenche a estatuiqgo de 

ambas as normas. 

1 Impondo-se dirimir tal conflito "aparente" de normas, com a primazia da norma especial, dado 

,, .que foi opq5o do legislador que a violaqao dos regimes de informaqiio que as recomend~@5es de 

, , , - iny~s,t.@n$o,devem obse'w.~, f ~ s s e  Qatqda detuma outra forma, com urn enquadramento jjuridico diversc4 .. , . 

, , - ,,, 1, . . ,~,,gr~$.~a~&%o_. d i f k r r m _ t ~ e ~ ~ ~ % 9 a  viola$@ -xpe&?r..de paws% p-rpnr Z F ~ V ~ ! ,  . -- 

. , ~7 I , . ntio ,merGce a mesma cen~urabiljdads~ (at&+.pela ,qualificaq501 como grave e n2o muito grave e a 

cansequente disparidade na moldura da coima aplicave!), precisamente por se destinar a um public0 mais 

restrito, e apriori dotado de outros conhecimentos tCcnicos, privilegiados e melhor apetrechados, dai que 

a protecqb em termos normativos n5o careqa da mesma robustez, nem da mesma tutela, considerando, 

por isso, o legislador que a violaq5o dos regimes da informaqiio que contenha recomendaqijes de 

investimento e dos conflitos de interesses com aquela relacionadas se repute como grave. 

Prevalecendo assim, a regra especial, o que respeita a harmonia do sistema juridico e a 

articulaqiio interpretativa dos varios institutos chamados 6 colaq50, sendo certo que, caso assim n5o fosse 

entlo, as regras especiais ficariam destituidas de qualquer aplicaqgo e sem qualquer efeito util, e o 

legislador expressa-se sempre da forma mais adequada e todas as normas tem que compreender um efeito 

util e ter uma aplicaqiio pratica. 

Delineado que se mostra este primeiro enquadramento normativo no que concerne 6 conduta 

preconizada pela recorrente, impde-se apreciar se a mesma preenche o normativo (ou n5o) em causa. 

Alega ainda a recorrente que a sua conduta n8o e enquadravel no tipo objectivo contra- 

ordenacional pelo qua1 foi condenada, porquanto, na sua optica o facto de ter colocado a citada 

recomendaqiio de investimento, cujo conteudo expressamente admite, no acima identificado sitio da 

internet, tal n5o consubstancia um act0 integrador do conceit0 de divulgaqiio. 

Ora, prescreve a alinea b) do n."2 do Art."162.", do Codigo de Valores Mobiliarios que "As 

entidades referidas no ntimero anterior que, a partir do momento em que a oferta se torne publica, 

divulguem informa~fio relacionada com o emitente ou com a oferta devem: 

a) Obsewar os princ@ios a que deve obedecer a qualidade da informa~iio; 

b) Esclarecer nus suas 1iga~o"es com o emitente ou o seu interesse na oferta. " 
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Na verdade, igualmente duvidas n5o subsistem que estamos perante o vertido no n."2 e n5o no 

n."1 do Art."162.", visto que a oferta ja se tinha tornado publica. 

Pelo que, a norma exige que, mesmo apds a oferta se ter tornado publica, tal informag50 seja 

prestada, tendo este preceito um iimbito de aplicag50 manifestamente claro e inequivoco. 

Desta feita, apesar de serem ja do dominio publico os aspectos apostos no Prospecto, mormente o 

facto de a recorrente ser membro do consorcio e banco colocador, tal n5o significa que a obrigaggo de 
I . r  fazer constar tal facto cesse, na verdade a norma sob colaq5o expressamente o determina. 

.&--. ----- & r e  bra3 -coiQ2&r urns r e C c w ~ ~ & q a ~ i . , ~ ~ m + ~ t ~ o . d i ~ .  ~nileimt ~0%-A ~ o n l t i ~ d o  supra descrito, sendo " 

. jndubi~vel que o mesmo se prende com informa950 relacignada con; a oferta e com a "Portucel", ainda 

que seja em lingua inglesa, numa linguagem complexa e tCcnica e mesmo sendo um sitio de acesso 

condicionado e reservado, mas ainda assim vocacionado para terceiros investidores, ou seja para pessoas 

alheias ti recorrente, tal claramente consubstancia urn act0 de divulgaqiio, dado que difunde informaqgo a 

investidores, a terceiros, ainda que num circulo restrito e reservado. 

Pois, o tipo objectivo de contra-ordenaq5o n5o exige que a divulgag50 seja publica, no sentido de 

ser para o publico em geral, bastando para tanto que a analise de research seja enviada a um conjunto de 

investidores, ainda que qualificados, como a pr6pria recorrente explicitamente admite. 

Efectivamente, disponibilizar informaqBo ainda que num circulo restrito de clientes da ora 

recorrente, C ainda assim divulgar. 

Pois, por um lado C sempre transmiss50 de informaggo exdgena ao funcionamento interno dos 

) departamentos da recorrente, e por outro lado, mesmo a existencia de codigos de acesso n50 obsta 

difusiio dessa informaq50, dado que os mesmos podem ser cedidos a outras pessoas que n5o os tais 

clientes qualificados (o que convenhamos n8o se encontra eficazmente acautelado pela aludida nota de 

adverthcia de confidencialidade, o que decorre das mais elementares regras da experidncia comum e da 

Iogica), bem como foi essa mesma recomendaqgo enviada via correio electr6nic0, o que facilita a sua 

disseminaqiio, sendo impossivel B recorrente delimitar e controlar essa transmiss30 de informaq50, na 

medida em que a mesma sai da sua esfera de influencia e e disponibilizada (corno a propria caracteriza) 

num sitio da internet. 

Sem descurar que, mesmo em relaq5o a esses foi transmitida informaq50 em relaqgo a qua1 a 

recorrente devia e podia ter feito constar nessa nota o seu interesse e as suas ligagaes com a "Portucel" e a 

OPV em causa, como decorre do legalmente exigido pelos citados preceitos atinentes aos regimes de 

informag50 insitos a uma recomendaq50 de investimento. 
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Ora, independentemente da recorrente entender ou niio que a sua conduta niio e divulgar, ainda 

assim, a mesma niio estava dispensada de observar os deveres de informaqiio referentes as recomendaqaes 

de investimento, a que acrescia o dever de esclarecer as suas ligaqties com o emitente, em virtude de ser 

intermediario financeiro e membro do consorcio da colocaqiio de acqties na OPV. 

E, como, alias, esclarece a pr6pria redacqiio postulada no Art.'304.", n."4, do CdVM, existe 

sempre divulgaqtio pelo menos quando uma informaq-ao e.dada a alguCm que niio esth sujeita a segredo . 

profissional.do i~temediario financqiyo,.quando este assume essa qualidade, e basta haver acessibilidade 

- I  - dessa info-yaq50 para quk haj8 d:rSblga$%o,-cpm~c~~rame~nte~decorredo Art? 7.", ii.' 2, do CdVM. 

. . Sendo iwelevante quse a. I.ingua empregye,.seja a inglesa, se a linguagem adoptada e complexa, 

muito tecnica, com muitos graficos e dados contabilisticos e financeiros e se o acesso e reservado a um 

conjunto de investidores qualificados. 

Pois, o que era bem simples de encetar era fazer constar que a recorrente tinha ligaqties especiais 

com a empresa sobre a qua1 se debruqava a sua recomendaqiio de investimento, tanto assim era que tal 

IigaqBo ja era, inclusivamente, do dominio publico e o departamento de compliance tinha tido, j a  dias 

anteriores A disponibilizaqiio de tal recomendaqiio no sitio da recorrente, conhecimento que a recorrente 

era membro do consorcio e banco colocador. 

Impondo-se, por exigencia legal, referir o facto de ser um dos co-lideres do Cons6rcio constituido 

para a OPV, o que niio fez. 

E que mesmo admitindo que a referida rlota de research (apenas) tinha ficado disponivel e que s6 

) tinha sido enviada a investidores qualificados, a verdade 6 que isso C bastante para que se considere que a 

mesma foi divulgada, tanto mais que o mero facto de ser disponibilizada potencia a sua difusiio, dado que 

divulgar significa libertar, disseminar, disponibilizar informaqiio e nem sempre tornar publico significa 

publicaqiio em massa e acessivel a toda e qualquer pessoa, e o certo e que mesmo colocar tal informaqiio 

num sitio de acesso, tendencialmente, limitado, atraves de um c6digo de acesso, ainda que para 

investidores ou clientes qualificados, ainda assim tal integra inequivocamente o conceit0 tecnico-juridic0 

de divulgar. 

Divulgar e o act0 de fazer propagar ou disseminar informaqiio, isto e, de espalhar, difundir ou 

aumentar o numero de pessoas que conhecem determinada informaqiio. 

E essa a noqiio de divulgar a luz do direito dos valores mobiliarios, como o C na linguagem vulgar 

e corrente. 
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Bem como niio mina minimamente o preenchimento do tipo objectivo contra-ordenacional sob 

colaqiio o facto de a recorrente alegar que a designagiio de co-lider do consorcio n8o tem significado 

relevante e e apenas um titulo pomposo (ainda que consensualmente aceite entre os membros do 

r consbrcio), dado que 6 irrefutivel que a recorrente era membro do consorcio e e um intermedihrio 

financeiro (o que a propria confessa), e portanto enquadra-se na previsiio insita a norma prevista no citado 

preceito normativo do Art."162.", do Codigb de Valores Mobiliarios. 

,-, Como tambem nao procede o argument0 .que niio era exigivel que tal informaciio constasqe da 

; citada ~ecom~ndaqiio,*porquanto tal nota,deresewch foi divulgada f r k " , i a ~ . ~ i s . r l e  ter sida publicado o - 
---I. -. - 

, . , prospecto da OPV, quando, e na realidade, ,o preceito vertido no citado n."2 do Art."] 62.', do CVM se 
' r .  . 

destina precisamente a informaqgo prestada apbs o momento em que a oferta se toma publica, como era o 

caso. 

Mais se imptie referir que, niio obstante tal informaqiio ja constasse do Prospecto da OPV, a 

verdade 6 que a mesma niio constava da recomendaqiio de research, impondo o preceito em causa que tal 

obrigaqiio subsiste em relaqiio a qualquer informaqiio que seja divulgada relacionada corn o emitente ou 

com a oferta, o que era o caso, pois, o cumprimento de um dever niio exclui naturalmente o outro quando 

a lei expressamente o exige. 

Ora, a realizaqiio de qualquer oferta deve ser precedida da divulgaqiio do prospecto (cfr. Arts." 

134." n."l 1 e 140.", do CdVM) e a qualidade de co-lider no consbrcio de colocaqZo da OPV faz parte das 

informaqties a incluir no prospecto (cfi. Art." 136.", do CdVM). 

No entanto, para alem da exigencia dessa qualidade de intermediario financeiro ser publicitada, a 

lei exige ainda que qualquer divulgaqiio feita pelo intermediario financeiro, relacionada com o emitente 

ou a oferta, como por exemplo ulna nota de recomendaqiio, mencione as suas ligaqbes ao emitente e o seu 

interesse na oferta (cfr. Art." 162.", n."2, alinea b) do CdVM). 

E tal exig6ncia prende-se precisamente com a necessidade de clarificar todas as situaqbes de 

potencial conflito de interesses, promovendo-se a efectivaqiio do dever de transparencia que impende 

sobre o intermediario financeiro. 

Sendo a transparencia um dos objectivos dessa norma ela protege n2o so os clientes e o pliblico 

em geral, mas tambem protege o proprio intermedikio financeiro e o emitente. 

No que se reporta a invocaqiio que a violaqgo do Art."162.", n."2, alinea b), do CVM niio 

consubstancia o estatuido no n."l do Art."389.", do mesmo cbdigo, a mesma niio 6 consentinea com uma 

adequada e articulada interpretaqiio dos institutos juridicos em causa, pois, prescreve tal normativo que: 
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"1. Constitui contra-ordenaqc?~ muito grave a comunicaqlio ou divulgaqiio, por qualquer entidade e 

atravb de qualquer rneio, de informqiio relativa a valores mobiliarios ou outros instrumentos 

financeiros que nc?o seja completa, verdadeira, actual, clara, objectiva e licita. 

1 ,  Inclui-se no nzimero anterior a prestaqiio de informaqc?~ aos seus clientes por qualquer entidade 

que exerqa actividades de intermediaq80. " 

Ora, o facto de a recorrente ter omitido a sua IigaqBo com a referida oferta significa claramente 

. . ,  flue a informaqiio, diga-se recomendaqBo, niio e comple@, nem objectiva, nem clara, nem seqtier licita. 

.- ,, .J,, . , , d g & g u ~ i r ~ p e n ~ i a  sobre a recoae~tg-3 .~kigac.&~-cj.e esc.Lrewr-a ssllas ligagiieq corn o e r n i t ~ ~ t e  e o reu 

interesse na oferta, o que niio fez. 

. I No entanto, como supra explanado, apesar de tal conduta preencher tal contra-ordenaqlo muito 

grave, afigura-se que estamos perante um concurso ideal de normas, dado que a especificidade insita ao 

facto de tal informaqlo constar de uma recomendaqlo de investimento remete, claramente, para o campo 

de aplicaqlo da norma especial contida no Art."389.", n."3, alinea e), do CdVM, corno, aliis, a pr6pria 

autoridade administrativa salientou ao advertir a recorrente que a mesma nlo estava a observar os deveres 

de informaqiio previstos nos Arts.Ol2.O-A a 12.'-C, do CdVM (cfr. fls. 374 dos autos). 

E sempre sera de dizer que nos termos do Art."l O.", do Cbdigo Penal, se postula que "quando um 

tip0 legal de crime compreender um certo resultado, o facto abrange nZo sb a acqiio a produzi-lo como a 

omiss8o da acqlio adequada a evita-lo. " 

Como tambem a pr6pria concepqiio de informaqiio niio completa, comporta intrinsecamente a 

noqlo de omissiio. 

Afigurando-se o argument0 aduzido pela recorrente que, o fazer constar informaqlo niio completa 

s6 comporta uma acqiio, reveste manifestamente o caracter de jog0 de palavras 

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

imputado i~ recorrente, sendo, todavia, o mesmo subsumivel a pratica de uma contra-ordenaqgo grave (e 

ngo muito grave), nos moldes e com os fundamentos acima exauridos. 

No que ao elemento objectivo se reporta, a recorrente admite a factualidade objectiva imputada, 

apenas pugnando por uma interpretaqiio do conceit0 de divulgaqgo que, como se frisou, niio tem 

acolhimento legal. 

0 6bice controvertido prende-se efectivamente com a subsunqlo de tais factos objectivos 21 

imputaqgo juridico-normativa, se dolosa, ou se negligente, sendo que a negligih-icia e punivel, nos termos 

do Art."402.", n.Ol, do CVM. 
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Naturalmente que C sempre censuravel a conduta do recorrente, uma vez que n5o actuou com o 

"cuidado e diliggncia minima que uma pessoa portadora de uma recta consciZncia e'tico-juridica teria, 

informando-se e esclarecendo-se convenientemente sobre as proibiq6es legais. " (vide, neste sentido, 

AcbrdZio da Relaq5o de Coimbra de 19 de Outubro de 1983, in CJ, VII, torno 4, pag. 83). 

Pois, e a propria recorrente que expressamente admite que a omiss5o da recomendaqlo de 

investimento sobre a "Portucel" divulgada em 3 1.10.2006, de uma refergncia ao facto de a recorrente ser 

membro do consoycip ficou a dever-se a um,,sivpleq lapso, negando que o ,mesmo fosse dolosn e 
-, 

1 il~lenc~orial. 

.,E, nq yerdade, o que se ,retira da factualidqde obj,ectiva dada como provada 6 precisamente essa 

falha de coordenagiio entre os diferentes servigos da recorrente, o que C consentbneo corn a inobserviincia 

de deveres de cuidado e corn falta de ,zelo, mormente por n5o se ter validado essa informaqiio. 

Sendo irrelevante para o preenchimento do tip0 de ilicito contra-ordenacional se a conduta em 

concreto 6 assacavel a urn departamento ou a outro departamento, dado que a pessoa colectiva da 

sociedade recorrente e juridicamente imputavel pelo comportamento tido pela recorrente. 

Ora, C a prbpria recorrente que reconhece que as pessoas encarregues da elaboraqzo da citada 

recomendaqgo n5o tinham conhecimento de que a recorrente era membro do sindicato colocador, sendo 

que tal ocorreu por mero lapso de coordenaqilo entre os diversos serviqos da recorrente, mas sempre serh 

de frisar que sendo ja public0 que a recorrente era membro do consdrcio tambem os analistas 

especializados do research n5o ignoravarn, seguramente, tal circunstbncia, pelo que, podiam e deviam ter 

validado se as informaqaes constantes da recornendaqiio respeitavam os deveres de informaqto, at6 

porque ja tinham decorrido alguns dias sobre o lanqamento do Prospecto. 

0 cerne da quest50 reside no facto de a recorrente ter, ou nto, representado como possivel a 

existencia da norma sub judice, que disciplina a sua actividade comercial nesta especifica, nesta vertente 

concreta, e n5o obstante ter configurado tal possibilidade, se a mesma se conformou, ou n80, corn o 

resultado subjacente a sua conduta. 

E indubitavel que Ihe era exigivel que articulasse correctamente a informaqZio entre os seus 

diversos serviqos internos. 

NZio podendo a inCrcia, a falta de zelo e de diligencia, rnedianamente aferidas, serem aceitaveis no 

seio de uma sociedade que se reputa como sendo um estado de direito e muito menos no que diz respeito 

a agentes altamente qualificados, e sob os quais impende um dever legal acrescido de manterem elevados 

niveis de operacionalidade. 
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No entanto, a linha de charneira entre o dolo eventual e a negliggncia C extremamente debil e 

tenue, niio sendo facil discernir estados interiores do agente, sobre se o mesmo representou como possivel 

um determinado resultado e se conformou com o mesmo (dolo eventual), ou se apesar de ter configurado 

corno possivel a produqiio desse resultado, o agente niio se conformou com a realizaqiio mesmo, quer seja 

por optimismo, displicgncia ou ingenuidade (negliggncia). 

Todavia, duvidas nfio restam que a r.ecorrente actuou de forma, no minimo, nepligente, visto que 

. , . ,nao ggiu de,acordo corn os deveres d a c ~ i d a d o  a aue, atentas as circunstiincias, estava adstrita e de que era 

J- capaz, assegurando-se que as$-formaqjgs fransmir~das entre os seus servicns. internos eram roerentcs e 

.. - correetas, o que estava obrigada a observar e .!he era axigivel que o fizesse, como, alias, resl~ltou 

demonstrado, e desde logo consta dos faetos objectivos provados da decisiio administrativa e admitidos 

pela pr6pria recorrente. 

Nestes termos, afere-se dos factos dados como provados, conjugados com as regras da 

experitncia comum e o principio da normalidade que, quanto ao elemento subjectivo, a recorrente agiu 

com negliggncia dado que, niio procedeu corn o cuidado a que, segundo as circunstiincias, estava obrigada 

e de que era capaz, sem se conformar, no entanto, corn essa realizaqiio. 

Tecidas estas consideraqaes havera, ainda, a acrescentar que, nos termos do disposto no n."l do 

Art." I.", do R.G.C.O., contra-ordenaqiio e todo o facto ilicito e censuravel que preencha um tipo legal no 

qua1 se comine uma coima, ou seja, verifica-se a pratica de uma contra-ordena~iio quanto estamos perante 

um facto tipico, ilicito e culposo, sendo certo que a estes elementos acresce um outro, a necessidade de 

1 urn nexo de causalidade entre a conduta e o resultado. 

A culpa pode assumir-se como dolo (a intenqiio de cometer o facto) ou corno negliggncia 

(descuido no seu cometimento), sendo que esta liltima s6 e punivel nos casos especialmente previstos na 

lei, por forqa do disposto no n." 1 do Art." 8.", do R.G.C.O.. 

0 Art." 15." do Codigo Penal (aplicavel ex vi pelo Art." 32." do RGCO), define que actua com 

negliggncia ccquern, por nlio proceder com o cuidado a que, segundo as circunstdncias, esta obrigado e 

de que d capaz: a) representar como possivel a realizaqlio de urn facto que preenche urn tip0 de crime 

mas actuar sern se conformar corn essa realizaqlio; ou b) n& chegar sequer a representar a 

possibilidade de realizap?o do factou. 

A irnputaqiio subjectiva do facto ao agente n b  pode analisar-se numa mera relaqiio psicol6gica 

naturalistica, antes tem de se encarar como uma certa posigiio de agente para corn o facto, capaz de ligar 

um ao outro e de permitir a censura em que o juizo de culpa se traduz. 
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Esta ligaqlo do agente ao facto pode ter lugar por duas formas: dolo ou negligCncia. 

0 dolo 6 conhecimento e vontade da pratica de um facto que preenche um tipo-de-ilicito. 

Podendo, o mesmo, analisar-se em dois elementos: - elemento intelectual ou cognoscitivo, que consiste na 

representaqgo dos elementos essenciais - descritivos e, normativos - e circunstiincias do facto que 

. pree~che o tipo legal, e consciCncia (conhecimento) da sua ilicitude, que se trata de um facto censurado 

pelo direito; - elemento ernocional ou volitivo, traduzido na especial direcr;Lo da vontade de realizar o 

facto representado. 

. j. L, ". No que tange a cu-@a -deve .ter:sg. $~&.a&a&gQ~ GQln,n refere o Sr. Prof Fi~lleiredn nix, in "0 

. . mqvjmepto-de descriminalizaq& e a-ilicitadg. rnera ~rdenaqBo social", Jornadas de Direito Criminal: s 

novo Codiga Penal PortuguCs e a Legislaqiio Complemen~ar, I, CEJ, 1983: <(.,.na"o se trata aqui de uma 

culpa, como a juridico-penal, basead4 numa censura e'tica, dirigida a pessoa do agente e a sua atitude 

interna, mas apenas urna imputaqiio do facto a responsabilidade social do seu autor, dito de outra forma, 

da adscriqiio social de uma responsabilidade que se reconhece exercer ainda uma f i n~ i io  positiva e 

adjuvante das$nalidades adnzonitdrias do coima.)) 

N5o permitindo os factos provados materia probat6ria suficiente para que se extraia a conclusio 

legitima, razoavel e fundada que a recorrente actuou dolosamente. 

Em face do exposto, duvidas n5o restam de que se encontra preenchido o elemento objectivo da 

contra-ordenaq50 grave imputada ii recorrente, bem como o subjectivo, a titulo de negligencia, mormente 

porque tambim resultou provado que a recorrente n5o agiu com o cuidado e a diligencia que lhe eram 

1 exigiveis ao nLo ter feito constar numa recomendaqiio de investimento tal ligaqlo com a OPV da 

"Portucel". 

Efectivamente, para que possa falar-se em dolo, C necessario ter-se por assente que o agente, ao 

actuar, conhecia e representou correctamente o preenchimento do tip0 objectivo do ilicito contra- 

ordenacional em questiio, ou que teve a consciencia de que preenchia as circunstiincias de facto que 

determinam a submiss50 da sua conduta ao dmbito sancionat6rio referido. 

Ora, do conceit0 de dolo fazem parte, como e pacificamente aceite, o elemento intelectual (o 

conhecimento material das circunstdncias integradoras do tip0 legal) e o elemento ernocional, ou volitivo 

(a vontade de adoptar a conduta tipica, podendo o resultado tipico ter sido encarado como consequdncia 

necessaria ou eventual daquela), em efectiva conjugaqgo. 
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No caso concreto da negligencia, a culpabilidade afirma-se quando o sujeito, tendo a 

possibilidade de agir conforme ao direito, niio observou a diligkncia pessoal possivel, tendente a evitar o 

resultado danoso. 

Efectivamente, o facto negligente comports, autonomamente, tal como o facto doloso, um tipo de 

culpa e um tipo de ilicito, assimilados na definiqiio legal constante do proemio do Art." 1 5 . O ,  do Codigo 

Penal. 

, . Este . preceito, A concebgndo, a- negl&Cncia,de ,mod0 unitirio, ppscreve que sctua de forma 

- .  - I -. - negligente ,g.ggmnliv g r . o $ e & k ~ o ~ ~ u ~ ~ ~ ~ ~ q t l p ~  -wga& rrrr&rvmtdncinr do rgrn, 03th nhrignAn .P .- 
de que e' capaz. 

Deste modo, o tip0 subjectivo de ilicito residira,, nas palavras do Prof. Figueiredo Dias, na 

"violaqiio do cuidado objectivamente devido", e o tipo de culpa na "violaqiio do cuidado de que o agente, 

segundo os seus conhecimentos e capacidades pessoais, esta em condiq6es de prestar" (Direito Penal, 

Parte Geral, Questbes Fundamentais - A doutrina geral do crime, Tomo I, Coimbra Editora, 2004, p. 

63 1). 

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

dois momentos distintos de conformaqiio: 

1) - Por um lado, ha que aferir se do comportamento do agente, do qua1 resultou a produqiio do 

evento tipico, se pode concluir pela inobservincia de um dever objectivo de cuidado que sobre ele 

impendia, sendo aquele resultadoprevisivel e evithel para o homem prudente, dotado das capacidades do 

homem medio pertencente a categoria social, profissional, intelectual (e ao meio de vida) do agente; 

2) - Por outro lado, somente quando aquela afirmagiio se haja estabelecido, se podera, ainda, 

questionar se os deveres de cuidado e previsiio podiam ter sido cumpridos por aquele concreto agente, de 

acordo com as suas capacidades individuais, formaqiio e experiCncia de vida. 

Esta decomposiqiio do facto negligente tem em vista, precisamente, separar o tipo de ilicito 

(primeiro momento da indagaqiio) do tipo de culpa (segundo momento, que correspondera a conformaqiio 

abrangente da conduta tipica), e permitir a formulaqb de um juizo de censura somente quando se ache 

estabelecida, objectivamente, a imputaqiio (atribuiqiio) do facto a conduta empreendida pelo agente. 

A consequCncia pratica 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-ordenacional] objectiva", na medida em 

que apenas se podera considerar ter ocorrido o facto tipico negligente quando, ao lado de uma objectiva 
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violaqtio do cuidado necessdrio, se tenha por verificada uma pessoal falta de cuidado censuravel (v. 

ctTextos de Direito Penal)), A.A.F.D.L., Tomo 111, 1983/84, pag. 1 19). 

Ficou, igualmente, provado que a recorrente omitiu os deveres objectivo e subjectivo de 

diligenciar para que constasse de tal recomendaqiio de investimento tal especial ligaqiio, tal como estava 

obrigada e era capaz. 

Por conseguinte, tal conduta 6Jhe imputada a titulo negligente (Art.' 8.O, do R.G.C.O. e Art.Ol5.O 

do Cbdigo Penal). 

.--. . J \ I e ~ t ~ f g ~ , ~ & ~ _ r ! ~ d m ~ o ~ ~  ~ ~ - Q v I ! T I D - s .  s ~ ~ w ~ w b e -  pm 0'. ,TP--vnp ,-..- d? 

, .+ experibn~ia , c ~ m u m  e o prin~ipio da~wrmalidade que, quanto ao elemento subjectivo, a recorrente agiu 

com negligbncia dado que, niio procedeu com o cuidado a que, segundo as circunst8ncias, estava obrigada 

e de que era capaz, sem se conformar, no entanto, com essa realizaqiio, motivo pel0 qual, cometeu a 

recorrente, a titulo negligente, a contra-ordenaqiio grave, prevista no Art.O389.OY n.O3, alinea e), do Cbdigo 

de Valores Mobiliarios, pela qual vai condenada. 

* 

Da medida da coima: 

De harmonia com o disposto no Art." 405.O, do Codigo dos Valores Mobiliarios, a determinaqiio 

da medida da coima far-se-a em fun920 da ilicitude concreta do facto, da culpa do agente, da situaqb 

econbmica, dos beneficios obtidos e das exigCncias de prevenqiio. 

No que tange a esta matiria cumprira atender igualmente ao disposto no Art.' 18.O, do R.G.C.O. 

que com a epigrafe "Determinaqiio da medida da coima" estabelece que a mesma se faz em funqiio da 

gravidade da contra-ordenaqiio, da culpa, da situaqiio econbmica do agente e do beneficio econbmico que 

este retirou da pratica da infracqb. 

Tal como referido no Ac6rdiio da RC de 24.03.2004 (in www.dgsi.pt) "( ...) as condutas ou 

cornportarnentos contra-ordenacionais, em si mesmos, isto e', independenternente da sua proibiqiio legal, 

siio axiologicamente neutros e, dai que, a coirna represente urn ma1 que de nenhum mod0 se liga a 
personalidade do agente, antes servindo como mera ctadmonip?~)), como especial advertt?ncia ou 

reprimenda conducente a obsewcincia de certas proibi~6es ou imposi~6es legais, pelo que niio e' 

conatural a urna tal sanqiio urna dimensiio de retribuiqtio ou expiaqtio de uma culpa e'tica, corno a niio 

sera a da ressociabiliza~iio do agente ( - CJ: Figueiredo Dias, ((0 movimento de descriminaliza~iio e o 

ilicito de nzera ordenaq60 social)), estudo publicado pelo Centro de Estudos Judicidrios, Jornadas de 

Direito Criminal: 0 Novo Cddigo Penal Portugub e Legislaqtio Complementar, I (1983), 317/336 e 
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republicado em Direito Penal Econdmico e Europeu: Textos Doutrinarios (Coimbra Editora - 1998), 

19/33. ). 

Em todo o caso, como sanqiio que k, ela sd e' explichel enquanto resposta a um facto censuravel, 

vio1ador:da ordem juridica, cuja imputaqiio se dirige a responsabilidade social do seu autor por niio 

haver respeitado o dever que decorre das imposiqces legais, justificando-se a partir da necessidade de 

protecqiio dos bens juridicos e de consewaqiio e refwqo da norma juridica violada ( - C$ o recentc 

trahalhv do relotor e do Exm. Desembargador Santos Cabral, ni'otns ao Regime Geral d ~ s  Cwtra. 

., . . . - - ~ - d r d ~ ~ & ~ ~ a , ~ ~ - ( Z D ~  &P-, d ~ t ~ r v & + n " ~  dc, mprlidn,. & c ~ i m n  r/ei)q . F ~ L v  ;feifa. - *-. .- .. - -a 

$. , ,;,, findamentalmente, emfit@io de consideraqo"es de.natureza plreventiva geral (- Como refere Ftguciredo 

Dias, Temas Brisicos da Doutrina Penal - 5" Tema - Do Direito Penal Administrative ao Direito de Mera 

Ordenaqiio Social (2001), 150/151, relativamente a culpa, tal como nu pena criminal, tambkm nu coima 

o pensamento da retribuiqao niio joga qualquer papel, pelo que as finalidades da coima siio (apenas) 

preventivas, as quais siio em larga medida estranhas sentidos positivos de prevenqiio especial ou de 

(re)socializaqiio.), sendo que a culpa constituird o limite inultrapassavel da sua medida. 

Tal como decorre do texto legal - art.189 n."l, do RGCC -, nu determinaqiio da medida da coima, 

havera tambe'm que considerar a gravidade da contra-ordenaqiio, 

Como consignamos no nosso trabalho jd mencionado, quanto ao crite'rio gravidade da contra- 

ordenaqiio, certo k que o mesmo, como expressivamente refere Carneluti a propdsito da aplicaqiio e da 

adequaqiio da pena (- El Problema de La Pena (1947), 76,), mais niio signjfica que o seguinte: ccque um 

) delito se considere mais ou menos grave niio quer dizer outra coisa a niio ser que deve ser mais ou menos 

gravemente punido, e vice-versa)), o que se justifica a partir da constataqiio de que, em regra, existe uma 

relaqiio directa entre a gravidade do facto e a quanti$caqr?b da anti-socialidade, para ale'm de que toda e 

qualquer sanqiio sd cumpre eficazmente as suas Jinalidades de orientaqiio de condutas e de eliminaqiio 

das in.acqo"es, quando haproporcionalidade entre a gravidade do facto e a sanqiio. 

Por outro lado e como atrhs se deixou consignado, a gravidade da contra-ordenaqiio tout court 

depende do bem ou interesse que tutela e do beneficio retirado e do resultado ou prejuizo causado pelo 

agente. " 

Nos termos da alinea b) do n." 1 do Art." 388." do Codigo dos Valores Mobiliarios, as contra- 

ordena~des graves sgo aplicaveis coimas entre €12.500,00 e € 1.250.000,00, sendo a negligencia punivel 

nos termos do estatuido no Art."402.", do mesmo cbdigo, reduzindo-se o montante maximo para metade 

(cfr. Art."407." do citado codigo e Art."l7.", n."4, do R.G.C.O.), ou seja para €625.000,00. 
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Ter-se-a, ainda em consideraqiio a situaqiio economica e a conduta anterior da recorrente. 

A ilicitude e mediana e sua culpa siio medianas, actuando com falta de zelo e com omissiio dos 

deveres de cuidado. 

Ponderando ainda%a circunstlncia de, pel0 menos em 18 de Setembro de 2007, a recomendaqiio de 

investimento estar disponivel ao public0 em geral, constando a informaqiio sobre as ligaq6es em causa. 

Impondo-se igualmente ponderar o facto de a recorrente ter adoptado procedimentos para 

r CI' inc\~.~sZio de,disclaimer~, nw recomendaciies de iwestimento, canstando urn elonco corn todae al: empresss 

. ' r  . com as q ~ ~ d & ~ l l g @ ~ & ~ ~ ~ e ~ , . ~ & ~ ~ ~ ~ d ~ . ~ ~ p r , ~ ~ ~  o,ljlw.to d~ r,*rnmenda~'an, r n v n  . 
,farma de eliminar situaq6es como a do caso em apreqo. , 

Contudo, militando contra a recorrente imp6e-se a ponderaqiio de ter sido condenada no 

pagamento de uma coima de €25.000,00, no lmbito do process0 de contra-ordenaqgo n." 5212001, e em 

duas admoestaq6es, nos processos sumarissimos n." 812003 e n." 3 112003, em todos eles por violaqgo de 

deveres de informaqgo. 

Impondo-se ainda ponderar o dever especial que sc lhe impunha de proceder de mod0 diligente e, 

dessa forma, desviar-se do cometimento da infracqgo, que decorre, alem do mais, do estatuido no 

Art."305.", do CdVM, enquanto intermediario financeiro. 

Niio se apurou que a conduta da arguida tivesse tido como finalidade obter qualquer beneficio 

material, bem como niio se demonstrou a existgncia de prejuizos para os investidores ou para o mercado. 

Com efeito, no que se reporta ao beneficio economico, tendo, desde logo, em conta a natureza do 

) ilicito contra-ordenacional, de indole abstracta, em que a ilicitude 6 definida, niio pelo desvalor do 

resultado, mas pelo desvalor insito a propria acqiio, inexiste qualquer beneficio economico a considerar, 

sem descurar que nada foi aventado ou demonstrado nesse sentido. 

Sopesando tal circunstancialismo, afigura-se que as exigencias de prevenqgo especial, no que 

concerne a prhtica de futuros ilicitos, tendo por base os comportamentos anteriores preconizados pela 

recorrente e efectuando um juizo de prognose, se revelam de alguma acutillncia e pertinibcia, tendo em 

conta que a recorrente foi ja condenada em duas admoestaq8es e numa coima no valor de €25.000,00, 

todas em elas por violaggo dos deveres de informaqgo, o que indicia a necessidade de fomentar junto da 

recorrente a necessidade de adoptar comportamentos consentlneos aos valores juridicos vigentes. 

Sem olvidar que tal 6 contrabalanqado com a postura colaborante por si evidenciada, n b  obstante 

a tal se encontrar legalmente adstrita, bem como com o caracter negligente da conduta. 
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Sendo certo que, da contra-ordenaqiio em apreqo e dos contornos concretos dos factos em causa 

nos autos, n8o emerge a intenqiio de obtenqiio de um beneficio econ6mico directo, pr6prio ou alheio, ha, 

porem, de se fazer notar que, relativamente ii recorrente, impendia um especial dever de nio cometimento 

de ilicitos e ainda o 6nus especial de envidar todos os esforqos necessarios a evitar comportamentos 

negligentes. 

No que diz respeito as exigencias de prevenqiio geral, as mesmas afiguram-se elevadas e 

pr?mentes, atenta a ne~essidade de qal~~aguardar. as regras de transparsncia e de sB conco~bncia entre on 
. . 

j diversos agenies financeiro~,~cca_tutela e visada pelos deveres de informa@o.- - - , ... - 
Em face de todo o exgosto, a" Tribuqal entende, que as exigencias de prevenq50 relativamente a 

, pratica de futuros ilicitos s50 medianas nZio podendo, porem, deixar de considerar que se impae a 

aplicaqgo de uma coima pela pratica da contra-ordenaqiio. 

Tudo considerado e ponderando os pardmetros acima aludidos e circunstancializados e postulados 

no Art."405.", do CdVM, afigura-se ser adequado, proporcional e consentdneo com tais vectores reduzir o 

valor da coima aplicada, julgando-se, assim, parcialmente procedente o recurso de impugnaqfio judicial 

ora apreciado, condenando-se, em conformidade e tudo ponderado, a recorrente na coima que se fixa no 

montante de 6 1.000,OO (trinta e um mil euros). 

* 
111. DECISAO: 
Em face do exposto, concedo parcial provimento ao presente recurso, julgando-o, assim, 

I parcialmente procedente e em consequbncia, decido, 

a) revogar parcialmente a decisgo da entidade administrativa; 

c) condenar a recorrente "Banco Espirito Santo de Investimento, S.A." na coima de 

€31.000,00 (trinta e urn mil euros) pela pratica da contra-ordenaqIo grave, na forma negligente, 

prevista e punida pelos Arts."162.", n."2, alinea b), 388.", n."l, alinea b) e 389.", n."3, alinea e), do 

Cddigo dos Valores Mobiliarios; 

d) Condenar a recorrente no pagamento das custas, fixando-se a taxa de justiqa em 4 UC 

(quatro), cfr. Art." 93.O, n."3, do Decreto-Lei n.O 433182, de 27/10. 

* 
Notifique. 

* 
Deposite. 
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Cornunique 2i entidade administrativa (cfr. Art.' 70.O, n.'4, do Decreto-Lei n.' 433182, de 2711 0 e 

Art.'422.', n.'2, do Codigo dos Valores Mobiliarios). 

Lisboa, 2 1 de Junho de 20 10. 

, . _. _ . - -  . , .  . . - . (E'aborailc e pivcessaelo em compuzdor e 
1 ,  ~ntegralrnente revisto pela signataria, nos termos do Ad.' 94' no 

2 do C.P P ) 


