
TRIBUNAL DA R E L ~ Ç A O  DE LISBOA y< 
Recurso 962/08.OTFLSB.L1 
1' secçao do 2' Juizo de Pequena Instância Criminal de Lisboa 

Acordam - em conferência - na Ia Secção Criminal do Tribunal da Relação de Lisboa: 

Construtora do Tâmega SGPS, SA, fo i  condenada, por decisão da autoridade administrativa 
- CMVM Comissão do Mercado de Valores Imobiliários - na coima única de 8 25.000,OO pela 
prática, em concurso efectivo real heterogéneo, de t rês  contra-ordenações p. e p., 
respectivamente, pelos art.s 114' no 1, 393' no 1 al. a) e 388' no 1 al. a), todos do Cód. VM, 
(violação, a t í tu lo doloso, do dever de aprovação prévia do prospecto em ofer ta pública -uma 
contra ordenação), pelos art.s 113' no 1, 393O no 3 al. a) e 388' no 1 al. b), todos do Cód. VM 
(violação, a t í tu lo doloso, do dever de recorrer  a intermediário financeiro em oferta pública - 
uma contra ordenação), e pelo ar t .  l0 no 1 do Regulamento da CMVM no 4/2004, em conjugação 
com os artigos 400° al. a) e 388' no 1 al. c) do Cód. VM (violação, a t í tulo doloso, do dever de 
divulgação da deliberação de aumento de capital - uma contra-ordenação). 

Inconformada, interpôs recurso de impugnação judicial. 

Liminarmente admitido o recurso, foi designado dia para julgamento. Realizada audiência de 
julgamento e produzida a prova, foi proferida sentença que julgou o recurso improcedente, 
mantendo na íntegra a decisão administrativa. 

Recorre agora a arguida para este Tribunal da Relação, formulando no termo da motivação, as 
seguintes conclusões: 

1. O Tribunal a quo condenou a Construtora do Tâmega, SGPS, S.A. pela prática em concurso real 
heterogéneo de três (3) contra-ordenações previstas e punidas, respectivamente 

.pelos artigos 114.', n.' 1, 393', n.' 1 a) e 383', n.' 1 alínea a), todos do Código de Valores 
Mobiliários (violação a titulo doloso, do dever de aprovação prévia do prospecto em oferta 
pública), condenando a Sociedade Construtora do Tâmega, SGPS, S.A., na coima de € 25.000,OO; 

- pelos artigos 113O, n.O 1, 393'. n.' 1 a) e 38Be, n.' 1 alínea b), todos do Código de Valores 
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Mobiliários (violação a t i tu lo doloso, do dever de recorrer  a intermediário financeiro em ofer ta  
pública), condenando a Sociedade Construtora do Tâmega, SGPS, S.A., na coima de £ 12.500,OO; 

- pelos artigos 1°, n.' 1 e 7O, n.O 1 alínea a) ambos do Regulamento da CMVM n." 4/2004 (com as 
alterações introduzidos pelo Regulamento da CMVM n.' 10/2005, pelo Regulamento da CMVM n.' 
3/2006 e pelo Regulamento da CMVM n.O 5/2006), em conjugação com os artigos 400°, alínea a) 
e 388', n.O 1 alínea c), todos do Código de Valores Mobiliários (violação a t i tulo doloso, do dever 
de divulgação da deliberação de aumento de capital), condenando a Sociedade Construtora do 
Tâmega, SGPS. S.A., na coima de £ 2.500,OO; 

-nos termos do disposto no art igo 19' do R.G.C.O. condenar a Sociedade Construtora do 
Tâmega, SGPS, S.A., no pagamento da coima única de £ 25.000,OO (vinte cinco mil euros) 

2. Da sentença resulta a insuficiência para a decisão da matéria de facto dada como provada 
pelo Tribunal a quo, e a respectiva contradição insanóvel com a matéria de facto efectivamente 
provada e dos erros notários na apreciação da prova. 

3. O Tribunal recorrido não podia considerar que a Construtora do Tâmega, SGPS, S.A. "quis 
lançar, em 24  de Maio de  2007, através da publicação do anúncio refer ido em 12. dos factos 
provados, uma o f e r t a  que sabia ser pública, sem recorrer  aos serviços de um intermediário 
financeiro, obrigação legal a que sabia estar  adstr i ta, o que efectivamente ocorreu"; 

4. que a Construtora do Tâmega, SGPS, S.A. "quis lançar, em 24  de Maio de 2007, através da 
publicação do anúncio refer ido em 12. dos factos provados, uma ofer ta que sabia ser pública, 
sem recorrer  aos serviços de um intermediário financeiro, obrigação legal a que sabia estar 
adstr i ta, o que efectivamente ocorreu."; 

5. que a Construtora do Tâmega. SGPS, S.A. "quis lançar, em 2 4  de Maio de 2007, através da 
publicação do anúncio refer ido em 12. dos factos provados, uma ofer ta que sabia ser pública, 
sem divulgar a deliberação de aumento de capital através do sistema de difusão da CMVM. nem 
por meio electrónico de informação, seguro e de fácil acesso pelos investidores, nem em jornal 
de  grande circulação nacional, obrigação legal a que sabia estar  adstr i ta. o que efectivamente 
ocorreu."; 

6. A sociedade aqui Recorrente fo i  constituída, em resultado da cisão da sociedade Construtora 
do Tâmega, S.A; 

7. A Construtora do Tâmega, S.A, detinha à data da sua cisão, que deu origem à Construtora do 
Tâmega, S.G.P.S., S.A., a qualidade de sociedade aberta: 

8. Tal facto determinou que, nos termos previstos na alínea e) do no 1 do ar t .  13O do Código de 
Valores Mobiliários, a Construtora do Tâmega, SGPS, SA fosse desde a sua constituição uma 
sociedade com o capital aberto ao investimento do público, ou abreviadamente uma "sociedade 
aberta"; 

9. Em 15 Setembro de 2004 fo i  deliberada pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, a 
perda da qualidade de sociedade aberta da Construtora do Tâmega S.A. 
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10. A qual havia sido aprovada, em Assembleia-geral daquela sociedade, em 29 de Março do 
mesmo ano; 

11. E produziu efeitos em 16 de Setembro de 2004, de acordo com o ar t .  2g0, no 1 do Código de 
Valores Mobiliários; 

12. Tal circunstância fez gerar na Recorrente, a convicção de que havia perdido a qualidade de 
sociedade aberta, à imagem do que sucedera com a Construtora do Tâmega, SA; 

13. Efectivamente, à data da sua constituição, era conhecido pela recorrente que a mesma 
detinha o estatuto de sociedade aberta; 

14. Tendo o seu estatuto de sociedade aberta sido adquirido exclusivamente por força da cisão 
operada. 

15. Todos estes factos contribuíram para que se tivesse criado na recorrente a convicção de t e r  
perdido tal qualidade, na mesma data em que a Construtora do Tâmega, S.A. o fez, uma vez que 
apenas a tinha adquirido exclusivamente pelo facto de esta a deter. 

16. Assim, até 26/09/2004, os actos respeitantes à vida da sociedade traduziam essa qualidade. 

17. O que se alterou a part i r  do momento em que a Construtora do Tâmega, S.A. perdeu a 
qualidade de sociedade aberta, gerando-se unanimemente nos responsáveis da sociedade aqui 
arguida, a convicção de que também ela deixara de a possuir. 

18. Nomeadamente, nos t i tulares dos seus órgãos sociais, incluindo o Presidente da Mesa da 
Assembleia-geral, e ainda nos serviços de apoio e aconselhamento jurídico da própria empresa. 

19. Passando desde essa data, a sociedade recorrente a actuar em todos os planos da sua 
actividade como se efectivamente tivesse deixado de ser uma sociedade com o capital aberto ao 
investimento público. 

20. O Tribunal a quo não relevou e nem valorou tais factos. 

21. O Tribunal a quo nõo podia te r  interpretado o comportamento da Construtora do Tâmega, 
SGPS, S.A. como de dolo directo, pois existiam causas de exclusão da ilicitude. 

22. O Tribunal a quo não logrou provar nos presentes autos que a recorrente, propositadamente, 
violou as normas constantes do Código de Valores Mobiliários referentes à o fe r ta  pública de 
aumento de capital. 

23, As infracções de que a recorrente vem condenada resultam de er ro  de direito nõo 
censurável, quanto à qualidade de sociedade aberta que a mesma detinha, 

24. Tal situaçõo exclui que as mesmas hajam sido praticadas com dolo, contrariamente ao que 
lhe é imputado na sentença, nos termos previstos no no 2 do ar t .  8' do Decreto-Lei no 433/82, 
de 2 7  de Outubro. 
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25. A falta de consciência da ilicitude da recorrente com relação ao desconhecimento que 
possuía a qualidade de sociedade aberta, jamais pode ser conducente a conduta dolosa. 

27. As infracções praticadas pela recorrente foram efectivamente motivadas pelo seu 
desconhecimento de ser à data da prática dos factos, detentora da qualidade de sociedade 
aberta, ou seja, por erro. 

28. Assim, o comportamento da recorrente, fundamentado na única prova que pode ter-se por 
assente, não comporta dolo algum, devendo ser dado como provado que a Construtora do 
Tâmega, SGPS, S.A., actuou sem consciência da ilicitude do facto sendo o erro não censurável 
nos termos do a r t .  9O, n.O 1, do Decreto-Lei no 433/82, de 27 de Outubro, pelo que a culpa se 
deverá considerar afastada. 

29. Ora  tendo em conta toda prova produzida em sede de audiência de discussão e julgamento, 
referente aos elementos subjectivos do tipo, da qual o Tribunal fez tábua rasa, é manifesto que 
a sentença recorrida, pelas razões acabadas de apontar, tem em si mesma umo contradição 
insanável da sua fundamentação e entre esta e a sua decisão, desta fe i t a  determinante de erro 
notório na apreciação da prova. (vd. ar t .  410.O, no 2 al. b) e c), do C.P.P.), pelo que não se mostram 
preenchidos os pressupostos de aplicação da coima e da suo legolidade, por fa l ta absoluta de 
fundamento na imputação da prática ò recorrente da contra-ordenação cuja responsabilidade lhe 
é assacada. 

30. Estabelece o ar t .  405O, n.O 1 do Código dos Valores Mobiliários e ar t .  18O, n.O 1 do RCCO, que 
a determinação da medida da coima far-se-á em função da ilicitude concreta do facto, da culpa, 
da situação económico, dos benefícios obtidos e das exigências de prevenção. 

31. Não estar preenchido o requisita da culpa não se encontra reunidos os pressupostos para a 
aplicação de uma coima. 

32. No  que toca aos elementos referentes à situação económica da recorrente, a coima não 
poderia ser determinada com base num resultado líquido de exercício respeitante a 2007 mas 
sim o resultado liquido re ferente  a 2008, por ser aquele que ref lecte situação mais recente da 
sociedade, 

33. Não foi apurado qualquer benefício ou vantagem económico por ta l  conduta, 

34. Sendo a culpa o "l imite inultrapassável" da medida da coima quanto ò violação da norma, não 
podendo ter-se por reunidos os pressupostos da aplicação respectiva, não pode concluir-se 
logicamente pela culpa correspondente; 

35. Por todo o exposto, só lhe poderá ser aplicada, no caso concreto, uma admoestação ou no 
limite, uma coima muito especialmente atenuada. 

36. Entende a ora recorrente ser aplicável o normativo estatuído no ar t .  51' do RCCO que 
estabelece a pena de admoestação em situações de reduzida gravidade da infracção e da culpa 
do agerite. 

Termos em que, mui respeitosamente, requer o Recorrente a Vossas Excelências seja dado 
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provimento ao presente recurso, seja revogada e anulada a douta sentença recorrida, 
proferindo-se uma admoestação como suficiente para reprovar a conduta da recorrente, que 
f icará ciente do carácter punitivo da mesmo ou, caso assim não se entenda, atenuando-se 
substancialmente a coima aplicada ou, sem conceder. absolvendo-se mesmo a Recorrente da 
prática das alegadas infracções, fazendo-se, deste modo e como sempre, a melhor, merecida e 
costumada Justiça! 

O Ministério Público respondeu, salientando (síntese nossa): 

A arguida não pode vir discutir a matéria de facto, por fo rça  do a r t .  75" no 1 do RGCOC. 

Nenhuma razão lhe assiste na invocação dos vícios de fundamentação 

N a  medida da coima fo i  ponderada a culpa da arguida, a sua situação económica, os seus 
antecedentes numa análise serena e coerente dos factos. 

A CMVM também respondeu, concluindo: 

Da manifesta improcedência do recurso 

Embora invocando os vícios previstos no art igo 410.", n. " 2 do CPP (que não densifica ou 
concretiza), o que a Recorrente manifestamente pretende com a interposição do presente 
Recurso é a alteroção da matéria de facto dada como provada pelo Tribunal a quo. 

2.' Como resulta do art igo 75.", n.' 1 do RGCORD, o Tribunal de 2.a instância apenas conhece de 
matéria de direito, encontrando-se fora dos seus poderes de cognição a valoração das provas, 
sua apreciação e alteração de motéria de facto. 

3.a Pelo que é manifestamente improcedente o recurso interposto pela Recorrente. 

Dos alegados vícios da sentença 

4.a A sentença recorrida não padece de qualquer dos vícios previstos no art igo 410.", n. " 2 do 
CPP, alegados mas não concretizados pela Recorrente. 

5.' Da matéria de facto constam efectivamente todos os factos necessários e suficientes à boa 
decisão da causa, não padecendo assim a sentença recorr ida do vício previsto no art igo 410.", n.O 
2, alínea a) do CPP - o t ex to  da decisão recorrida, por si só ou conjugada com as regras da 
experiência comum, não revela qualquer insuficiência para a decisão da matéria de facto 
provada. 

6.' A sentença recorrida não padece, igualmente, de qualquer contradição na sua fundamentoção 
ou ent re  a sua fundamentação e a decisão (nomeadamente sobre os factos provados), e muito 
menos que resulte do tex to  da decisão recorrida, por s i  só ou conjugada com as regras da 
experiência comum, não se verificando o vício previsto no art igo 410.", n.' 2, alínea b) do CPP. 
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7.a Da mesma fe i ta não existe na sentença recorrida qualquer er ro  notório na apreciação da 
prova (e menos ainda resultante do tex to  da decisão recorrida, por si só ou conjugado com as 
regras da experiência comum), cuja coerência e fundamentação é, aliás, inatacável, pelo que não 
se verifica igualmente o vício previsto no artigo 410.', n.' 2, alínea c) do CPP. 

Do alegado er ro  

Dos factos provadas resulta que a Recorrente sabia em 24 de Maio de 2007 que era uma 
sociedade aberta, pelo que é inequívoco que não agiu determinada por qualquer er ro .  

9.a Ainda que o julgamento da matéria de facto tivesse sido - que não foi - no sentido do 
desconhecimento por parte da Recorrente da sua detenção da qualidade de sociedade aberta: 

a. Se se entendesse que a Recorrente agira em er ro  de Dire i to (artigo 8 . O ,  n.' 2 do RGCORD) 
sempre a sua conduta seria punível a tí tulo de negligência (artigo 401.", n.' 2 do CdVM), pois é 
manifesto que a Recorrente não agiu com o cuidado a que. na sua qualidade de sociedade aberta, 
estava sujeita, e de que era capaz; 

Ou. 

b. Se se entendesse que a Recorrente agira com falta de consciência da il icitude (artigo 9." do 
RGCORD) sempre a sua conduta seria culposa e, logo, punível, atenta a manifesta censurabilidade 
do erro, em função da sua fáci l  vencibilidade. 

Medida da Sanção 

10.a O Tribunal a quo procedeu, na sentença recorrida à ponderação de todos os factores 
impostos pelo ar t igo 405.' do CdVM, concluindo pela proporcionalidade e suficiência da coima no 
mínimo legal para acautelar as finalidades punitivas e preventivas das normas. A sentença 
recorrida não merece pois, também nesta sede, qualquer reparo, devendo ser mantida. 

l l . a  A ponderação desses factores di ta a aplicoção de uma sanção económica, e não de uma mera 
admoestação. 

Termos em que, deve ser negado provimento ao recurso a que se responde e em conformidade 
mantida a decisão proferida pelo Tribunal de Pequena Instância Criminal de Lisboa em 3 0  de 
Novembro de 2010,o que a CMVM vem requerer ao Tribunal da Relaçõo de  Lisboa.. 

O recurso fo i  admi t i do .  

N a  v is ta  a que s e  refere o a r t .  416' no 1 d o  Código d e  Processo Penal, o Exmo Procurador-  
Geral  A d j u n t o  e m i t i u  p a r e c e r ,  concluindo pela improcedência d o  recu rso  e louvando-se na 

fundamentação aduzida na decisão impugnada e nas respostas  apresentadas pelo magistrado 

d o  M in i s té r i o  Público j u n t o  d a  Ia I n s t â n c i a  e pela CMVM. 
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Foi dado cumprimento ao disposto no ar t .  417' no 2 do Código de Processo Penal. 

* 

Foram observadas as formalidades legais, nada obstando à apreciação do mérito do recurso 
(arts. 417' no 9, 418' e 419', nos. 1, 2 e 3, al. c) do Código de Processo Penal). 

É jurisprudência constante e pacífica (acórdãos do Supremo Tribunal de Justiça de 
24.03.1999, CJ VI I -1 -247 e de 20-12-2006, processo 06P3661 em www.dgsi.pt) que o âmbito 
do recurso é delimitado pelas conclusões formuladas na motivação (art.s 403' e 412' do 
Código de Processo Penal), sem prejuízo das questões de conhecimento oficioso (art. 410' no 2 
do Código de Processo Penal e Acórdão do Plenário das secções criminais do STJ de 19.10.95, 
publicado no DR Ia série A, de 28.12.95). 

No que respeita aos recursos de contra-ordenação, decorre do preceituado nos artigo 66' e 
75' nO l  do Regime Geral das Contra-Ordenações aprovado pelo Decreto-Lei 433/82 de 27 de 
Outubro (com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei 356/89 de 17 de Outubro, pelo 
Decreto-Lei 244/95 de 14 de Setembro, pelo Decreto-Lei 323/2001 de 17 de Dezembro e 
pela Lei n.' 109/2001 de 24 de Dezembro e que passaremos a designar de RGCO), que em 
matéria de recurso de decisões relativas a processos por contra-ordenações, a 2" instância 
funciona como tribunal de  revista e como última instância. 

Com efeito, o no 1 do mencionado artigo 75' estabelece que "se o contrário não resultar deste 
diploma, a 2' instância apenas conhecerá de matéria de direito, não cabendo recurso das suas 
decisões". 

Assim, o poder de cognição deste tribunal está efectivamente limitado à matéria de direito, 
funcionando o Tribunal da Relação como Tribunal de revista ampliada, sem prejuízo do 
conhecimento oficioso de qualquer dos vícios referidos no art igo 410' do Código de Processo 
Penal, por força do disposto nos art.s 41' nO1 e 74' no 4 do RGCO, j á  que os preceitos 
reguladores do processo criminal constituem direito subsidiário do processo contra- 
ordenacional. 

Sintetizando, são as seguintes as questões a resolver: 

1. Insuficiência para a decisão da matéria de fac to  dada como provada, contradição 
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insanável com a ma té r i a  d e  f a c t o  e fec t ivamente  provada e e r r o s  notór ios  na 

apreciação d a  prova; 

2 .  E r r o  d e  d i r e i t o  não censurável  e f a l t a  d e  consciência d a  i l ic i tude;  

3. Med ida  d a  coima - admoestação 

São os seguintes os f a c t o s  provados: 

a) - Resultaram provados, nos termos do disposto no a r t .  416.', n.' 4 do Cód. VM, os seguintes 
factos: 

1. A Sociedade arguida, Construtora do Tâmega, SGPS, S.A., f o i  constituída em 4 de Dezembro 
de 2003, em resultado da cisão da Sociedade Construtora do Tâmega, S.A. 

2. O projecto de cisão fo i  aprovado em Assembleia Geral Extraordinária da Sociedade 
Construtora do Tâmega, S.A. de 3 0  de Julho de 2003, em que estiveram presentes José 
Francisco da Silva Fonseca, na qualidade de "Presidente da Direcção", Luís Fernando Nandim de 
Carvalho, na qualidade de Presidente da Mesa da Assembleia Geral e Paula Mascarenhas Baptista 
Coelho, na qualidade de primeira secretária da Mesa da Assembleia Geral. 

3. A Construtora do Tâmega, S.A. adquiriu a qualidade de sociedade aberta por t e r  estado 
admitida ao mercadò de cotações oficiais entre Novembro de 1987 e Janeiro de 1992, tendo 
depois passado para o mercado sem cotações, a té  15 de Setembro de 2004. 

4. Por missiva datada de 26 de Abr i l  de 2004, subscrita por José Francisco da Silva Fonseca e 
Alberto Pedro da Fonseca, na qualidade, respectivamente, de Presidente e Vice-presidente do 
Conselho de Administração, f o i  requerida, junto da CMVM, a perda da qualidade de sociedade 
aberta por parte da Sociedade Construtora do Tâmega S.A.. 

5. Na refer ida missiva de fls. 8 dos autos, cujo teor se dá por integralmente reproduzido, 
consta designadamente: 

" (...) Somos a requerer, nos termos e para os efeitos do n.' 2 do A r t o  2 7  do Código de Valores 
Mobiliários, a PERDA DA QUALIDADE DE SOCIEDADE ABERTA da CONSTRUTORA DO 
TÂMEGA S.A., aprovada em Assembleia Geral da Empresa realizada no dia 29 de Março de 2004 
com os votos favoráveis dos accionistas presentes representando 95,651% do Capital Social. 

O accionista JOSE FRANCISCO DA SILVA FONSECA (...), na qualidade de oferente, assumiu a 
obrigação de durante um período de 3 ( t rês meses) contados a par t i r  da publicação do anúncio 
que i rá ser f e i t o  nos termos e para os efeitos do disposto do A r t o  28 e A r t .  29  do Código de 
Valores Mobiliários, adquirir todas as acções detidas pelo accionistas que não tenham votado 
favoravelmente na re fer ida  Assembleia Geral e que lhe sejam apresentadas para o efeito, ao 
preço calculado nos termos do A r t o  188 do mesmo diploma e que calcula seja de 4,00 euros por 
acção, sendo a respectiva contrapartida depositada no BANCO ESPÍRITO SANTO.(...)". 

6. A preparação jurídica do processo de submissão à aprovação da CMVM da perda de qualidade 
de Sociedade Aberta ao Investimento Público, por parte da sociedade Construtora do Tâmega, 
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S.A., f o i  efectuado por Poula Moscarenhas Baptista Coelho, Directora dos Serviços Jurídicos da 
Sociedade Construtora do Târnega, S.A., desde o ano de 2000, desempenhando idêntico cargo na 
Sociedade arguida Construtora do Tâmega, S.G.P.S., S.A.. 

7. Em 15 de Setembro de 2004 a sociedade Construtora do Tâmega, S.A. perdeu a qualidade de 
sociedade aberta. 

8. A Sociedade arguida, Construtora do Tâmega, SGPS, S.A. era, em 2 4  de Maio de 2007, uma 
sociedade aberta ao investimento público, como resultado do processo de cisõo de uma 
sociedade aberta, a Construtora do Tâmega, S.A.. 

9. Em 15 de Maio de 2007 a Assembleia Geral da Construtora do Tâmega, SGPS. S.A., aprovou 
por unanimidade um aumento do capital social no montante de £ 25.000.000,00 (vinte e cinco 
milhões de euros), a que correspondiam 5.000.000 (cinco milhões) de acções com o valor nominal 
de € 5,00 (cinco euros), integralmente subscrito por sócios. 

10. Na Assembleia Geral Extraordinária de 15 de Maio de  2007  refer ida em 9. dos factos 
provados. esteve presente José Francisco da Silva Fonseca, na qualidade de "Presidente da 
Direcção", tendo sido apresentante da proposta de aumento do capital da Sociedade arguida 
Construtora do Tâmega, SGPS, S.A.. 

11. Na Assembleia Geral extraordinária de 15 de Maio de 2007, refer ida em 9. dos factos 
provados, estiveram igualmente presentes Luís Fernando Nandim de Carvalho, na qualidade de  
Presidente da Mesa do Assembleia Geral e Paula Mascarenhas Baptista Coelho, na qualidade de 
Primeira Secretária da Mesa da Assembleia Geral. 

12. Em 24  de Maio de 2007, a Sociedade arguida, Construtora do Tâmega, SGPS, S.A., f e z  
publicar no "Jornal de Amarante" o seguinte anúncio, constante de  fls. 102 dos autos, cujo teor 
se dá por integralmente reproduzido e de onde se transcreve o seguinte: "(...)Em Assembleia 
Geral Extraordinária da Construtora do Tâmega, SGPS, S.A., realizada em quinze de Maio de 
2007, foi deliberado o aumento do Capital Social da Sociedade, nas seguintes condições: 

Aumento de Capital no montante de 25.000.000 euros, mediante a emissão de 5.000.000.00 
acções com o valor nominal de 5 euros, pelo que o capital social após o aumento será de 
65.162.500,OO euros, integralmente subscritos por sócios devendo ser reolizado de imediato a 
quantia de  7.500.000,OO euros, ficando por realizar o montante de 17.500.000,OO euros, no 
prazo máximo de 1 ano. 

(...) deverão os senhores accionistas exercer o seu di re i to de subscrição, no prazo de 15 dias, 
contados da data  da publicação deste anúncio, através de comunicação à sociedade por carta 
registada. (...)." 

13. A Sociedade arguida Construtora do Tâmego, SGPS, S.A. não submeteu à aprovação pela 
CMVM o prospecto de o fe r ta  pública a té  ao início desta, ;.e., em 25  de Maio de 2007, nem o fez  
posteriormente. 

14. A Sociedade arguida Construtora do Tâmega. SGPS, S.A., nõo recorreu aos serviços de um 
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intermediário financeiro. 

15. A Sociedade arguida Construtora do Tâmega, SGPS, S.A. não divulgou a deliberação de 
aumento de capital nem através do sistema de difusão da CMVM, nem por meio electrónico de 
divulgação de informação, seguro e de fáci l  acesso pelos investidores, nem em jornal de grande 
circulação nacional. 

16. A Sociedade arguida Construtora do Tâmega, SGPS, S.A., sabendo que havia deliberado, em 
15 de Maio de 2007, a realização de um aumento de capital e mais sabendo que era uma 
sociedade aberta ao investimento público, quis lançar, em 24 de Maio de 2007, através da 
publicação do anúncio refer ido em 12. dos factos provados, uma ofer ta,  que sabia ser pública, 
sem previamente submeter à aprovação da CMVM o respectivo prospecto de o fe r ta  pública, 
obrigação legal a que sabia estar adstr i ta, o que efectivamente ocorreu. 

17. A Sociedade arguida Construtora do Tâmega, SGPS, S.A., sabendo que havia deliberado, em 
15 de Maio de 2007, a realização de um aumento de capital e mais sabendo que era uma 
sociedade aberta ao investimento público, quis lançar, em 24 de Maio de 2007, através da 
publicação do anúncio refer ido em 12. dos factos provados, uma ofer ta,  que sabia ser pública, 
sem recorrer  aos serviços de um intermediário financeiro, obrigação legal a que sabia estar 
adstr i ta, o que efectivamente ocorreu. 

18. A Sociedade arguida Construtora do Tâmega, SGPS, S.A., sabendo que havia deliberado. em 
15 de Maio de 2007, a realização de um aumento de capital e mais sabendo que era uma 
sociedade aberta ao investimento público, quis lançar, em 24 de Maio de 2007, através da 
publicação do anúncio re fer ido  em 12. dos factos provados, uma ofer ta,  que sabia ser pública, 
sem divulgar a deliberação de aumento de capital através do sistema de difusão da CMVM, nem 
por meio electrónico de informação, seguro e de fácil acesso pelos investidores, nem em jornal 
de grande circulação nacional, obrigação legal a que sabia estar  adstr i ta, o que efectivamente 
ocorreu. 

19. A Sociedade arguida Construtora do Tâmega, SGPS, S.A., por intermédio dos seus legais 
representantes, agiu de forma livre, consciente e deliberada, sabendo que todas os suas 
descritas condutas eram proibidas e punidas como infracções contra-ordenacionais. 

20. A Sociedade arguida Construtora do Tâmega, SGPS, S.A., não tem antecedentes contra 
ordenacionais. 

21. Em 2 0  de Dezembro de 2007, a Sociedade arguida Construtora do Tâmega, SGPS, S.A., 
revogou a deliberação de aumento de capital ocorrida em 15 de Maio de 2007. 

22. No que respeita ao exercício de 2007, a Sociedade arguida Construtora do Tâmega, SGPS, 
S.A., apresentou lucro tr ibutóvel no montante de £ 2.747.610,18. 

b) - Resultaram não provados os seguintes factos: 

1. A Sociedade arguida Construtora do Tâmega, SGPS, S.A. recebeu pessoalmente ordens de 
subscrição de acções. 
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A restante matéria é conclusiva ou de direito. 

O Tr ibuna l  a quo fundamentou a sua decisão d e  fac to  da seguinte fo rma:  

A convicção do Tribunal, quanto à matéria de facto provada, assentou no exame crítico e 
conjugado de toda a prova produzida em audiência de julgamento, bem como na fase 
administrativa do processo; em concreto o Tribunal teve em consideração: 

a) - Análise do teor dos documentos de fls. 5 e 6 (impressões datadas de 21 de Agosto de 2007 
do registo da CMVM - respectivamente, pesquisa de entidades e identificação genérica de 
emitentes respeitantes à Sociedade arguida registada junto da CMVM - constando o facto 
jurídico [cisão da construtora do Tâmega, S.A.] que deu origem à constituição da Sociedade 
arguida), de f ls. 18 (página 8 da cert idão do Registo Comercial de Amarante respeitante ò 
Sociedade Construtora do Tômega, S.A., constante dos autos de f ls. 9 a 18 onde está inscrita. 
sob a apresentação n.' 12 de 12 de Junho de 2003 o projecto d e  cisão, na modalidade de cisão 
simples, por destaque de património, daí constando a f i rma da sociedade a constituir 
Construtora do Tâmega, S.G.P.S., S.A., a sede, o objecto social e respectivo capital), de fls. 5 7  a 
63 (cópia de escritura pública, de 4 de Dezembro de 2003. denominada de "CISÃO SIMPLES, 
CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE E REDUÇÃO DE CAPITAL" em que se deu por cindida a 
sociedade Construtora do Tâmega., S.A. e por constituída a sociedade Construtora do Tâmega, 
S.G.P.S., S.A.) para a prova dos factos consignados em 1.. 

b) - Análise do teor do documento de f ls .  68  a fls. 7 0  (cópia da Acta número 25 da Assembleia 
Geral Extraordinária de 3 0  de Julho da Construtora do Tâmega, S.A.) para a prova do facto 
consignado em 2.. 

c) - Análise do teor  do documento de fls. 8 e 71 (missivas datadas, respectivamente, de 26 de 
Abri l  de 2004 e 2 de Agosto de 2004, remetidas pela Construtora do Tâmega, S.A à CMVM, 
cujo conteúdo se relaciona com o requerimento de perda da qualidade de sociedade aberta) e do 
teor de f ls. 73  a 7 8  (informação emanada do Departamento de Supervisão de Informação 
Financeira e de Operações, dela constando todo o historial da Sociedade requerente 
[Construtora do Tâmega, S.A.] da perda de qualidade de sociedade aberta, designadamente, o 
período em que esteve admitida ao mercado de cotações oficiais - de Novembro de 1987 a 
Janeiro de 1992 -, tendo depois passado para o mercado sem cotações, informação finalizada 
com a proposta de declaração de perda da qualidade de sociedade aberta) e f 1s. 7 2  (deliberação 
da CMVM, datada de 15 de Setembro de 2004, relativa à perda da qualidade de sociedade 
aberta), para a prova do fac to  consignado em 3.. 

d) - Análise do teor  do documento de f l s .  8 (missiva datada de 2 6  de Abr i l  de 2004, a que j á  se 
aludiu em "c)" da motivação, em que constam os nomes dos respectivos subscritores), para a 
prova dos factos consignados em 4. e 5 . .  

e) - A prova do fac to  consignado em 6. fez-se através do depoimento da testemunha Paula 
Mascarenhas Baptista Coelho, jur is ta de formação, que se identif icou, em sede de audiência de 
julgamento, como Directora dos Serviços Jurídicos da Sociedade Construtora do Tâmega, S.A., 
desde o ano de 1999/2000, desempenhando idêntico cargo na Sociedade arguida Construtora do 
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Tâmega, S.G.P.S., S.A., pouco tempo após a sua constituição.. 

Referiu t e r  preparado todo o processo administrativo, re ferente  à perda de qualidade de 
sociedode aberta relativamente à Sociedade Construtora do Tâmega.. S.A., junto da CMVM. 

O depoimento desta testemunha afigurou-se-nos plenamente credível, na medida em revelou 
grande à vontade e profundo conhecimento, não só na explanação dos motivos que terão levado a 
Construtora do Tâmega, S.A., nas pessoas dos t i tulares dos seus órgãos sociais, a pretender a 
perda dessa qualidade, pretensão essa j á  revelada, segundo a testemunha, na altura da própria 
cisão (o capital da sociedade estava bastante concentrado, sendo que o pouco capital que estava 
disperso, não se sabia onde se encontrava), como também na explicação das diligências por si 
realizadas, no sentido de apresentação do processo de perda da qualidade de sociedade aberta, 
reveladoras igualmente do conhecimento do regime jurídico da respectiva perda (fez, ademais, 
alusão à simplicidade de ta l  regime legal referindo que foram cumpridas pela Construtora do 

Tâmega, S.A., "todas as formalidades legais"). 

f )  - Análise do teor  de f ls. 72  (deliberação, por unanimidade, do Conselho Directivo da CMVM, 

datada de  15 de Setembro de 2004, em que fo i  declarada a perda da qualidade de sociedode 
aberta da Construtora do Tâmega, S.A.), para a prova do facto consignado em 7.. 

g) - Análise do teo r  dos documentos de fls. 6 (impressão datada de 21 de Agosto de 2007 - 
identificação genérica de emitentes respeitantes à Sociedade arguida registada junto da CMVM 
- constando o facto jurídico [cisão da construtora do Tâmega, S.A. - SOCIEDADE ABERTA] que 
deu origem à constituição da Sociedade arguida), de f l s .  24 (ponto 2. do Projecto de cisão, 
constante, na íntegra, de fls. 19 a 48 dos autos, em que f igura a alusão a disposição legal - a r t .  
13, n . O l ,  alínea e)  do CódVM - que justifica, ope legis, a aquisição da qualidade de sociedade 
aberta ao investimento público por parte da Sociedade constituída em virtude de destaque de 

parte do património [da sociedade cindida]) e de f 1s. 5 7  a 63 (cópia de  escritura pública, de 4 de 
Dezembro de 2003, denominada de "CISÃO SIMPLES, CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE E 
REDUÇÃO DE CAPITAL" em que se deu por cindida a sociedade Construtora do Tâmega., S.A. e 
por constituída a sociedade Construtora do Tâmega, S.G.P.S., S.A.) para a prova do factos 

consignado em 8.. 

h) - Análise do teor de fls. 93 a 100 (cópia da Ac ta  número 5 da Assembleia Geral 

Extraordinária de  15 de Maio de 2007 da Construtora do Tâmega, S.G.P.S., S.A.) para prova dos 
factos consignados em 9., 10. e 11.. 

i )  - Análise do teo r  de fls. 101 e 102 e 121 (respectivamente, anúncio a publicar subscrito por 

José Francisco da Silva Fonseca, respeitante à deliberação de aumento de  capital de 15 de Maio 
de 2007 e respectivo prazo para o exercício do di re i to de subscrição, cópia da página dos 
classificados [página 8 do "Jornal de Amarante"] onde consta o re fer ido  anúncio e cópia da 
primeira página do "Jornal de Amarante" datado de 24  d e  Maio de 2007) para a prova do facto 

consignado em 12.. 

j) - A prova dos factos consignados em 13., 14. e 15. resulta, desde logo, do teor de f ls. 112 
(impressão datada de 17 de Outubro de 2007 proveniente do sistema de difusão de informação 
da CMVM, respeitante a "emitentes" onde consta não exist irem comunicações de ofertas 
públicas de distribuição relativamente à Sociedade arguida Construtora do Tâmega, SGPS, S.A.), 
do teor de fls. 102 e 121 ( já aludidos na motivação constante em i.)), onde se constata a 
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divulgação através de um periódico de circulação meramente regional - o "Jornol de Amarante" - 
a deliberação de aumento de copital e respectivo o fer ta  público, do teor de f ls 119, missivo 
datoda de 6 de Novembro de 2007, dirigido pela Sociedade orguido, à CMVM, onde constam 
vários esclarecimentos (prestados em resposto ao ofício de f ls 114 e 114 verso dos outos), entre 
os quois, a doto do publicação do Anúncio no "Jornol de Amoronte", o facto de t e r  sido publicodo 
openos nesse jornol e não noutro, nomeadamente de grande circuloção nacionol, o facto de não 
haver entradas realizodos, relativomente ao oumento de capitol, e o inexistêncio de recurso o 
um intermediário finonceiro (com o fundamento, indicodo pelo Sociedode orguido, no facto dos 
entradas subscritas não terem sido realizodos, mois informando que o registo relativo ao 
oumento de capital ficou "provisório por dúvidos" [f ls 123 e 1241). 

O teor de todos os documentos supro referidos foi omplo e pacificamente confirmado pelos 
depoimentos testemunhois de Poulo Mascorenhos Boptisto Coelho, Corlos Manuel Limos Motos e 
Luís Fernando Nondim de Carvalho, respectivamente, jurista, Directora dos Serviços Jurídicos e 
Secretária da Sociedade orguido, economista, Assessor da Administroção do Sociedode orguido, 
funcionário há 21 no "Grupo Tâmega", e jurista, Docente Universitário, Presidente do Mesa do 
Assembleio Gerol do Sociedode orguido. 

Com efeito, f o i  por todos essas testemunhos (os quais desempenham, há vários anos, funções na 
Sociedade orguido) pacificomente admitido que não foram cumpridos os deveres legais de 
divulgação de prospecto, submetido ò oprovoção da CMVM, em ofer to  público de subscrição, de 
intermediação obrigatório e de informação. A rozão de ser para a omissão de cumprimento de 
todos esses deveres legais, afirmado igualmente de forma unânime por todas as testemunhas, 
f o i  o desconhecimento do quolidade de sociedade aberto por porte da Construtora do Tâmego, 
SGPS, S.A. 

I) - Relativamente à prova dos factos consignodos em 16., 17. e 18., factos que, no seu conjunto, 
se consubstanciam no imputação subjectivo, à Sociedade orguido, dos t rês  tipos contro 
ordenacionais que estão em cousa nos autos (dolo, reportado a cado um dos tipos contra 
ordenacionais, decomposto nos seus elementos intelectuais e volitivos), esto resulto de umo 
conjugação de foctores cuja análise "serve", em comum, à prova da maioria dos elementos 
subjectivos de cado um dos tipos contra ordenacionais. Com efei to,  à excepção do facto que 
particularizo e diferencia coda um dos ilícitos, facto esse, relativo a cada um dos deveres legais 
incumpridos pelo Sociedade arguida, a saber, a submissão de prospecto ò oprovação da CMVM, o 
recurso obrigatório a intermediário financeiro e o divulgação de informação relativa ao aumento 
de capital e respectiva o fe r ta  público, através dos meios legalmente previsto, todos os outros 
elementos são comuns. 

Desde logo, no que concerne ao conhecimento da existência da deliberoçõo de 15 de Maio de 
2007, relativamente ao aumento de capital de £ 25.000.000.00, e respectivo convite à 
subscrição por porte dos accionistas, atrovés da publicação do respectivo onúncio em 24 de Maio 
de 2007, ta l  conhecimento resulta provado à saciedade, na medida em que constituem actos da 
própria Sociedade arguida, conforme resulta de 9. e 12. dos factos provados, para cuja 
motivação expressamente se remete. 

Houve, indiscutivelmente, a realizoção de uma Assembleio Geral Extroordinária de onde resultou 
a deliberação de realização de um oumento de capital - £ 25.000.000,00 - e subsequente 
publicação de anúncio no "Jornol de Amaronte" divulgando a reolização de ta l  oumento e 
convidando os accionistas, no prozo de 15 dias, contados do publicação do anúncio, a exercer o 
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seu direito de subscrição. 

No que concerne ao conhecimento da detenção da qualidade de "sociedade com o capital aberto 
ao investimento público" (cf r .  a r t .  13.O, n.O1 do CÓdVM), ta l  conhecimento resulta, no nosso 
entendimento, igualmente da conjugação de um acervo de factores: desde logo, o facto da 
Sociedade arguida t e r  "nascido" por via da cisão de uma outra sociedade - Construtora do 
Tâmega, S.A. - que detinha a qualidade de sociedade aberta (1. e 3. e 8. dos factos provados 
para cuja motivação expressamente se remete), resultando do teor da escritura de constituição 
da própria Sociedade arguida, bem como do próprio projecto de cisão, aprovado em Assembleia 
Geral da Construtora do Tâmega, S.A., respectivamente, a circunstância de haver destaque de 
património (cisão e subsequente constituição), gerador do nascimento de uma nova pessoa 
colectiva, e a aquisição, ope legis (cfr.  ar t .  13.O, n.Ol, alínea e) do CódVM), de qualidade de 
Sociedade aberta ao investimento público, i.e., uma vez que a constituição da Sociedade Arguida 
resultou da cisão de uma sociedade aberta é, ela também, uma sociedade aberta. 

O conhecimento do fac to  da Sociedade arguida t e r  "nascido" como sociedade aberta, afigura- 
se-nos pacífico, não só face ao supra expendido, como também pela razão de t e r  sido admitido, 
sem quaisquer reservas, por duas das testemunhas de defesa, a saber, Paula Mascarenhas 
Baptista Coelho, Carlos Manuel Limas Matos, tanto na fase administrativa dos autos, como em 
sede de audiência de julgamento. 

A este propósito, apenas a testemunha Luís Fernando Nandim de Carvalho, em dissonância com 
os outros dois depoimentos, re fe r i u  que "Nunca houve a consciência de que tinha adquirido a 
qualidade de sociedade aberta". Tal depoimento, no segmento em que foi proferida ta l  
afirmação, não foi,  porém, merecedor de credibilidade. Em primeiro lugar, porque se t ra ta  de 
uma pessoa com formação juridica muito acima da média - Doutorado, Docente Universitário no 
I.S.E.G., especialista em Dire i to financeiro - profundo conhecedor da vida societária, 
inclusivamente do "Grupo Tâmega", na medida em que reúne a qualidade de  Presidente da Mesa 
da Assembleia Geral tanto da Construtora do Tâmega, S.A., como da Construtora do Tâmega, 
SGPS, S.A. (2. e 11. dos factos provados), tendo t ido necessário conhecimento do projecto de 
cisão da Construtora do Tâmega, S.A., na medida em que esteve presente - reitere-se, na 
qualidade de presidente da mesa da Assembleia Geral - na Assembleia Geral Extraordinário da 
Sociedade Construtora do Tâmega, S.A., de 30 de Julho de 2003 em que f o i  votado e aprovado o 
respectivo projecto de cisão (2. dos factos provados), de  cujo teor teve necessário 
conhecimento. 

Por outro lado, é igualmente convicção do Tribunal que o conhecimento relat ivo ao facto de ser 
uma sociedade aberta nunca abandonou a Sociedade arguida, i.e., nunca fo i  perdido, mesmo após 
a perda da qualidade de sociedade aberta por parte da Construtora do Tâmega, S.A.. 

Pese embora a Sociedade Construtora do Tâmega, S.A., tenha perdido a qualidade de sociedade 
aberta (7. dos factos provados) é nossa convicção de que a sociedade arguida, através dos 
órgãos que a compõem, nunca deixou de saber que ainda se t ratava de uma sociedade aberta, 
mesmo após a data em que a Construtora do Tâmega, S.A. deixou de  t e r  t a l  qualidade. 

Esta circunstância demonstra-se, mais uma vez, e em primeiro lugar, pela própria constituição da 
Sociedade arguida, com tudo o que lhe deu origem: (1.. 2. e 8. dos factos provados): existe uma 
Sociedade que se constituiu ex novo: um novo ente jurídico, sendo que ta l  facto se estende ao 
conhecimento do "grupo Tâmega" na medida em que há substancial coincidência de pessoas 
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singulares que compõem os órgãos sociais das Sociedades componentes do grupo (como 
demonstrado exemplificativamente em 2. e 10. dos factos provados, para cuja motivação 
expressamente se remete), coincidência essa confirmada por todas as testemunhas de defesa 
ouvidas. 

A nova Sociedade cuja própria designação jurídica se encontra umbilicalmente ligada ao seu 
objecto social (SGPS, Sociedade Gestora de Participações Sociais), em tudo dist into da 
Construtora do TQmega, S.A.. indica, inequivocamente, a existência de uma pessoa colectiva 
distinta/autónoma da Sociedade "mãe" que lhe deu origem. 

De forma bastante expressiva, em sede de audiência de julgamento, a testemunha Carlos Manuel 
Lima Matos, funcionário qualificado do "grupo" há mais de vinte anos. referiu-se à necessidade 
de constituição de uma "holding" para "consolidação de contas", ;.e., demonstrando um objectivo 

específico para a constituição de uma nova sociedade (que a limite, poderia t razer,  conforme 
re fer ido  em audiência de julgamento, benefícios fiscais ao grupo). 

Em segundo lugar, a própria perda da qualidade de sociedade aberta ao investimento público por 
parte da Construtora do Tâmega, S.A., perda essa ocorrida em data (necessariamente diga se) 
posterior ò constituição da Sociedade arguida (1. e 7. dos factos provados). 

Com efei to,  f o i  submetida ò apreciação da CMVM a perda da qualidade de sociedade aberta por 
parte da Construtora do Târnega, S.A., tendo o requerimento sido subscrito por José Francisco 
da Silva Fonseca, reunindo ta l  pessoa a qualidade de Presidente do órgão executivo tanto da 
Sociedade Construtora do Tâmega, S.A., como da Sociedade arguida Construtora do Tâmega, 
SGPS, S.A., em 26 de Abr i l  de 2004 - data da primeira missiva remetida ò CMVM-, como já  em 
2 9  de Março de 2004 - data da deliberação da Assembleia Geral da Construtora do Tômega, 
S.A. - (4. e 5. dos factos provados para cuja motivação expressamente se remete). 

O processo de perda de qualidade de sociedade aberta por parte da Construtora do Tâmega, 
S.A., fo i  elaborado por Paulo Mascarenhas Baptista Coelho, a dato Directora dos Serviços 
Jurídicos de ambos sociedades e primeira Secretária da Assembleia Geral da Construtora do 
Tâmega, S.A. ( 2 .  e 6. dos factos provados para cuja motivação expressamente se remete). 

Do próprio teor do requerimento de perda (consignado em 5. dos factos provados) resulta o 
evidência de algo pormenorizado, juridicamente bem elaborado, revelador do conhecimento de 
todos os ónus/legais exigências para que a manifestação de vontade, por parte de uma 
Sociedade, de perder a qualidade de sociedade aberta ao investimento público, seja consequente 
e venha a merecer deliberação favorável, como efectivamente veio a ocorrer (7. dos factos 
provodos). 

Conforme j á  aludido em "e)" da motivação a testemunha Paula Mascarenhas Baptista Coelho 

revelou, no depoimento prestado, designadamente em sede de audiência de julgamento, 
conhecimentos jurídicos específicos, mormente no que concerne ao processo administrativo, 
junto da CMVM, de perda da qualidade de sociedade aberta, tendo revelado, ao contrário do que 
possa tentado querer transparecer em audiência (referiu que a sua área de especialidade era o 
regime de empreitados de obras públicas, tentado l imitar a sua "habilidade jurídica" ao objecto 
social principal do grupo societário - a construção), especial proficiência e competência no 
desempenho das suas funções de Directora Jurídica. 
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Diga-se, aliás, que todas as testemunhas de defesa cujos depoimentos foram escutados em sede 
de julgamento revelaram especial à vontade no uso de terminologia jurídica e económica - a 
espontaneidade dos depoimentos com esse teor assim o demonstrou a que não são alheias as suas 
qualificações académicas a que já  se aludiu supra -, resultando igual à vontade no relato 
histórico das vicissitudes da vida societária do grupo que levaram às opções que foram sendo 
tomadas (v.g., realização de estudo económico para a constituição da SGPS; a existência de 
pouca dispersão do capital da S.A., entretanto já detida a 100% pela SGPS, que levou à 
deliberação da perda da qualidade de sociedade aberta). 

Todo o conjunto de factores supra descrito inculcou no Tribunal a convicção de que, à data da 
deliberação tomada em Assembleia Extraordinária da Sociedade Arguida - 15 de Maio de 2007 
(9. dos factos provados) - era do pleno conhecimento da Sociedade arguida, nas pessoas dos 
órgãos que a compõem, a detenção da qualidade de sociedade aberta ao investimento público, 
mais se nos afigurando que o não aproveitamento de "uma economia de meios" (nas palavras da 
testemunha Luís Fernando Nandim de Carvalho) para também submeter a Sociedade arguida ao 
processo de perda da qualidade de sociedade aberta se deveu, não à convicção de que já  não a 
teria, mas, ao invés, à ausência de vontade, a manifestar através de uma deliberação social, da 
perda dessa qualidade, com o inerente cumprimento de todos os ónus legais que ta l  processo de 
perda implica. 

Todo o acima exposto, inf irma, descredi b i  lizando, os depoimentos testemunhais na parte em que 
re ferem o facto de ser convicção generalizada dos órgãos sociais da Sociedade arguida, a perda 
da qualidade de sociedade. aberta por mera virtude da perda dessa qualidade por parte da 
Construtora do Tâmega, S.A.. 

O conhecimento dessa qualidade nunca perdido desemboca, por sua vez, necessária e 
logicamente, no conhecimento e também vontade de realização de uma o fe r ta  pública 
consubstanciada, instantaneamente, na publicação do anúncio (12. dos factos provados). Com 
efeito, conhecendo a Sociedade arguida t ratar-se de uma sociedade aberta ao investimento 
público, sabia, necessariamente que com a publicação do anúncio relat ivo ao aumento de capital e 
subsequente convite à respectiva subscrição estava a realizar uma o fe r ta  pública. 

Daí deriva, necessária e logicamente também, o conhecimento da necessidade de cumprimento 
de um r o l  de deveres legais e a respectiva vontade de ta l  não ser concretizado. 

Com efei to,  resulta evidente de que, a par t i r  do momento em que se estó, de forma inequívoca, 
no pleno conhecimento da necessidade do cumprimento de um determinado número de deveres 
legais, o seu não cumprimento manifesta, inelutavelmente, a vontade de não cumprimento, em 
violaçõo, justamente, desses deveres legais. 

m) - A prova do fac to  consignado em 19.. no que respeita à actuação l ivre deliberada e 
consciente da Sociedade arguida, resulta de não haver conhecimento nos autos da existência de 
qualquer inimputabilidade pessoal, nem de vício, mormente coacção, que tivesse condicionado a 
actuação pessoal dos que compõem os órgãos da Sociedade arguida e, em consequência, tivesse 
viciado a prática dos actos societórios emanados por seu intermédio. 

O conhecimento de que as condutas, referentes aos t rês  tipos contra-ordenacionais, eram 
proibidas e punidas por lei resulta do já  supra expendido no que respeita aos elementos 
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intelectuais e volitivos do dolo da prática das infracções em causa. 

Na verdade, do conhecimento da existência de deveres legais e da respectiva vontade (livre, 
deliberada e consciente) de incumprimento, deriva a culpa da Sociedade, relativamente à qual 
não era, nem poderia ser, indiferente, por via da sua qualidade de sociedade aberta ao 
investimento público, ò valoração contida em cada uma das normas impositivas de tais deveres 
legais e respectivos bens jurídicos resultantes da sua esfera de protecção 

n) - Na declaração da própria CMVM, em sede de decisão administrativa para a prova do facto 
consignado em 20. 

o) - Análise do teor de f 1s. 178 a 183 dos autos (cópia da Acta número 8 da Assembleia Geral 
Extraordinária de 20  de Dezembro de 2007 da Construtora do Tâmega, S.G.P.S., S.A.) para 
prova dos factos consignados em 21. 

p) - No teor de f ls .  642 a 649  dos autos (declaração de I R C  da Sociedade arguida, respeitante 
ao exercício de 2007) para a prova do facto consignado em 22. 

No que respeita ò factualidade não provada, esta resulta de um raciocínio lógico dedutivo 

Na medida em que resultou provada a revogação, em 2 0  de Dezembro de 2007, da deliberação 
de aumento de capital, ocorrida em 15 de Maio de 2007. em Assembleia Geral Extraordinária da 
Sociedade arguida, tendo a mesma ficado sem efeito, resultará como não provada a recepção 
das ordens de subscrição por parte da Construtora do Tâmega, SGPS, S.A ... 

Procedeu ò quali f icação j u r íd i ca  dos factos,  nes tes  te rmos :  

Em causa nos presentes autos está a decisão administrativa de condenação da Sociedade arguida 
Construtora do Tâmega, SGPS, S.A. com fundamento na prática de 3 (três) contra-ordenações p. 
e p., respectivamente, pelos artigos 114.', n.'l, 393.', n.' 1, alínea a) e 388.', n.'l, alínea a), todos 
do Cód. VM, (violação, a tí tulo doloso, do dever de aprovação prévia do prospecto em ofer ta 
pública - 1 [uma] contra-ordenação), pelos artigos 113.', n.Ol, 393.O, n.'3, alínea a) e 388.', n.' 1, 
alínea b), todos do Cód. VM (violação, a tí tulo doloso, do dever de recorrer  a intermediário 
financeiro em ofer ta  pública - 1 [uma] contra-ordenação), e pelo art igo I.', n.'1 do Regulamento 
da CMVM n.' 4/2004, em conjugação com os artigos 400.O, alínea a), e 388.', n.'l, alínea c) do 
Cód. VM (violação, a t í tu lo doloso, do dever de divulgação da deliberação de aumento de 
capital - 1 [uma] contra-ordenação). 

Concretizando, enunciam-se da seguinte forma os tipos de ilícito contra-ordenacional em causa: 

A) - O previsto nas disposições conjugadas dos arts.l14O, n.'1 do CódVM, segundo o qual os 
prospectos de oferta pública de distribuição estão sujeitos a aprovação pela CM VM, 134.', n.' 1 
do mesmo diploma legal, segundo o qual a realização de qualquer oferta público relativa a valores 
mob1'1iários deve ser precedida de divulgação de prospecto, e 393.', n.' 1, alínea a) do mesmo 
diploma legal, segundo o qual constitui contra-ordenação muito grave, a realização de oferta 
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pública sem aprovação de prospecto ou sem registo da CM VM. 

0) - O previsto nas disposições conjugados dos arts. 113.', n.' 1 do CódVM, segundo o qual as 
ofertas públicas relativas a valores mobiliários em que seja exlgível prospecto devem ser 
realizadas com intervenção de intermediário financeiro; 134.', n." 1 do mesmo diploma legal, 
segundo o qual a realização de qualquer oferta pública relativa a valores mobiliários deve ser 
precedida de divulgação de prospecto e 393.", n.' 3, alínea a) do mesmo diploma legal, segundo o 

qual constitui contra-ordenação grave, a realização de oferta pública sem a intervenção de 
intermediário financeiro, nos casos em que es ta seja obrigatória. 

C) - O previsto nas disposições conjugadas dos ar ts.  2.", n." 1, alínea g) do Regulamento da CMVM 
n.'4/2004 (com as alterações introduzidos pelo Regulamento da CMVM n." 10/2005, pelo 
Regulamento da CMVM n." 3/2006 e pelo Regulamento da CMVM n.' 5/2006), segundo o qual 
devem ser divulgados o aumento e redução de capital social relativos a sociedades com o capital 
aberto ao investimento do público;l.', n.' 1 do mesmo Regulamento da CMVM, segundo o qual os 
deveres de informação consagrados no Código de Valores Mobiliários ou em regulamento da 
CM VM devem ser cumpridos, d escolha do emitente, através de sistema de difusão de informação 
da CMVM, meio electrónico de divulgação, seguro e de fácil acesso pelos investidores, 
disponibilizado pela entidade gestora do mercado onde se encontrem admitidos os valores 
mobiliários ou boletim do mercado regulamentado ou jornal de grande circulação nacional 7.', n.' 
1,  alínea a) do mesmo Regulamento da CMVM, segundo o qual, a divulgação em cumprimento dos 
deveres de informação previsto no Código de Valores Mobiliários e nos artigos anteriores do 
presente Regulamento deve ser feita no prazo de 15 dias a contar da data da respectiva 
deliberação pelos órgãos sociais competentes e 400.", alínea a) do CódVM, segundo o qual 
constitui contra-ordenação menos grave a violação de deveres não referidos nos artigos 
anteriores mas previstos neste Código ou noutros diplomas a que se refere o no 2 do art. 388.9 

A todos os tipos contra-ordenacionais supra enunciados, subjaz o interesse público de garantir a 
formação da poupança e a sua captação para o mercado de valores mobiliários em condições de 
segurança, merecendo, desde logo, consagração constitucional, designadamente, no ar t .  101.' da 
C.R.P. o qual prevê que o sistema financeiro é estruturado por lei, de modo a garantir a formação, 
a captação e a segurança das poupanças, bem como a aplicação dos meios financeiros necessários 
ao desenvolvimento económico e social. 

Tais valores constitucionalmente consagrados, integram-se no âmbito das normas de conduta 
impostas aos emitentes (reflectidos, igualmente, em cada um dos tipos de ilícito sub judice), 
teleologicamente dirigidas ò protecção dos investidores, que é, por sua vez, um princípio 
estrutural  do Dire i to dos Valores Mobiliários, encabeçando a actividade de supervisão da CMVM 
em particular (cfr.  a r t .  358.', alínea a) do Cód.VM). 

É que a protecção dos investidores subjaz a todas as normas que compõem o di re i to dos Valores 
Mobiliários, as quais visam assegurar a existência de condições de segurança como motivadoras 
da tomada de decisão de um investimento, sendo que "( ...) a segurança do investimento e a 
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confiança no mercado, portanto, condições essenciais ao regular funcionamento deste pois dela 
depende a decisão do investidor no sentido de aplicar, neste mercado, as suas poupanças."' 

Uma das medidas gerais de protecção é, justamente, a informação enquanto pressuposto da 
tomada de decisão esclarecida relativamente a um determinado investimento, informação essa 
que tem de assumir as características de completude, veracidade, actualidade, clareza, 
objectividade e licitude (cfr. a r t .  7 . O  do CódVM). 

OS t rês  tipos contra-ordenacionais em causa nos autos, têm como denominadores 
comuns/pressupostos do seu preenchimento a existência de uma sociedade com o capital aberto 
ao investimento do público e a realização, por parte dessa sociedade aberta, de uma oferta 
pública. 

E a existência concomitante desses dois elementos que faz, subsequentemente, emergir a 
exigência do cumprimento dos deveres legais cuja violação está em causa nos presentes autos. 

Ao que concerne à concreta situação da Sociedade arguida in casu, dispõe o ar t .  13.O, n.Ol, alínea 
e) do CódVM que considera-se sociedade com o capital aberto ao investimento do público, 
abreviadamente desynada neste Códyo «sociedade aberta>>, a sociedade resultante de cisão de 
uma sociedade aberta ou que incorpore, por fusão, a totalidade ou parte do seu património. 

Da factualidade provada em 1. e 8., circunstanciada e explicitada na respectiva motivação, 
resulta que a Sociedade arguida Construtora do Tâmega, SGPS, S.A., era, em 24 de Maio de 
2007, efectivamente uma sociedade aberta. 

Por outro lado, dispõe o ar t .  109.O, n.O3, alínea a) do CódVM que considera-se também pública a 
o fer ta  d i ry ida D generalidade dos accionistas de sociedade aberta, ainda que o capital social 
esteja represen todo por acções nom ina tivas. 

Da factualidade provada em 8..  9 .  e 12. circunstanciada e explicitada na respectiva motivação, 
resulta que a Sociedade arguida Construtora do Tâmega, SGPS, S.A. procedeu, efectivamente, a 
uma oferta pública. 

Verificado o preenchimento dos pressupostos básicos para a apreciação dos tipos 
contra-ordenacionais em causa, cumpre destar te analisar se a conduta da Sociedade arguida se 
subsume ò prática de cada um deles. 

Na  análise de tais tipos, impõe-se, porém, re fer i r  que possuem, mais uma vez, um denominador 
comum, a saber, o facto de serem todos definidos, i.e., decompostos nos seus elementos, através 
de um raciocínio a contrario sensu, uma vez que todos os preceitos legais em que estão previstos 
têm um conteúdo normativo preceptivo e não proibitivo. 

' Cfr. Sofio do Nascimento Rodrigues, in a A Protecção dos Investidores em Valores Mobiliários, Almedina, Coimbra, 
2001, p. 26 
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A )  - Violacão da obriqatoriedade de aprovação prévia de prospecto 

Dispõe o artigo 134.', n.Ol, do Cód.VM, que o reolizoção de qualquer ofer ta  público relativo o 
valores mobiliários deve ser precedido de divulgação de um prospecto. 

Por outro lado, dispõe o art igo 114.', n.' 1 do CódVM que os prospectos de oferta público de 
distribuição estão sujeitos o oprovoção pela CM VM. 

Os elementos objectivos deste tipo contra-ordenacional traduzem-se na realização, por parte de 
uma sociedade (aberta conforme supra refer ido) de uma o fe r ta  públl'co, sem prévia aprovaçõo de 
prospecto pela entidade competente, in casu, a CMVM. 

A necessidade da divulgação de prospecto, sujeito a apreciação prévia por parte da CMVM, 
ditada pelas normas supra refer idas justi f ica-se independentemente da adesão que haja, por 
parte dos investidores ò o fe r ta  realizada, /:e., independentemente do impacto que ta l  o fer ta  
venha a t e r  no mercado. 

Justi f ica-se como um f i m  em si mesmo, a saber, conforme já supra referido, prestar aos 
investidores do mercado de valores mobiliários a maior e melhor informaçõo de forma a que as 
suas opções, vindo a ser consequentes, sejam, totalmente e em r igor,  opções esclarecidas. 

A norma não visa prevenir o perigo como evento (perigo concreto). Tal perigo (da realização, a 
limite, de um investimento prejudicial) poderá até ser remoto ou mesmo inexistente. 

O tipo de ilícito contra-ordenacional que aqui se detecta é de perigo abstracto, na medida em que 

aqui o perigo funciona apenas como fundamento da puniçõo, renunciando o legislador a concebê-lo 
como resultado da acção2. 

Nem como evento típico de perigo concreto (como forma de antecipação de protecção típica de 
um bem jurídico, corporizado no evento consistente na eminência do dano desse mesmo bem 
jurídico) nem, muito menos, como evento típico de resultado efectivamente danoso. 

N o  que respeita aos elementos subjectivos eles poderão ser tanto o dolo como a negligência (cf r .  
402.O, n.' 1 do Cód. VM). 

No que respeita à forma de imputaçõo subjectiva dolosa (em causa nos autos em face da 
factualidade provada), inexiste, no quadro da exigência relat iva ao preenchimento dos elementos 

típicos da contra-ordenaçõo em causa, o equacionar, v.g., da vontade de obtençõo de um benefício 
ilegítimo ou, por outro lado, de causar um qualquer prejuízo. Não há portanto, nesse ombito, 

quaisquer elementos específicos, do tipo doloso, a considerar. 

Da factualidade provada (cfr .  8.. 9 . ,  12.. e Ia . ) ,  circunstanciada e explicitada na respectiva 

motivacão, resulta inequivocamente que a Sociedade arguida, efectuou, enquanto sociedade 
aberta, uma o f e r t a  pública (consumada instantaneamente com a publicação do anúncio 

Neste sentido, cfr. RLJI PEREIRA, O Dolo de Perigo, LEX, Lisboa, 1995, pp. 24 e 25 
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mencionado em 12.  da factualidade provada) sem submeter à aprovação da CMVM, até ao início 
dessa ofer ta,  o prospecto de o fe r ta  pública. 

Resultou igualmente provado (16.  e 19.) que a Sociedade arguida, sabendo deter  a qualidade de 
sociedade aberta, quis lançar uma o fer ta  pública sem submeter ò aprovação da CMVM o 
prospecto de o fe r ta  pública, sabendo que violava uma legal obrigação que sobre si impendia, 
tendo agido, assim, de forma deliberada, livre de qualquer vício ou coacção com consciência do 
carócter i l íci to da sua conduta. 

A Sociedade arguida, por intermédio dos seus colaboradores/legais representantes (cfr. ar t .  
401.O, n.' 2 do Cód. VM ), cometeu, a tí tulo de dolo d i recto,  a infracção em causa, não se 
vislumbrando a existência de qualquer causa de justi f  icação ou desculpabilização do ilícito. 

0) - Violação do dever intermediação obriqatória 

Dispõe o art igo 134.", n.Ol, do Cód.VM, que a realização de qualquer oferta pública relativa a 
valores mobiliários deve ser precedido de divulgação de um prospecto. 

Por outro lado, dispõe o art igo 113.', n.' 1, alíneas a) e b) do CódVM que as ofertas públicas 
relativas a valores mobiliários em que seja exigível prospecto devem ser realizadas com 
intervenção de intermediário financeiro, que presta pelo menos, os serviços de assistência e 
colocação, nas ofertas públicas de distribuição; assistência a partir do anúncio preliminar e 
recepção das declarações de aceitação, nas ofertas públicas de aquisição. 

OS elementos objectivos deste tipo contra-ordenacional traduzem-se na realização, por parte de 
uma sociedade (aberta conforme supra refer ido) de uma o f e r t a  pública, sem recorrer aos 
serviços de um intermediário financeiro. 

A necessidade de recurso a um intermediário financeiro, ditada pelas normas supra referidas 
justifica-se, mais uma vez, independentemente da adesão que haja, por par te  dos investidores à 
o fe r ta  realizada, i.e., independentemente do impacto que ta l  o f e r t a  venha a t e r  no mercado. 

Justi f ica-se como um f im  em si mesmo, a saber, o de garantir aos investidores de que a colocação 
de o f e r t a  pública estará realizada nas melhores e mais fiáveis condições, porque ademais, 
realizada por agentes, sujeitos a inúmeras normas de conduta e cujo actividade está, por dever 
legal, orientada no sentido da protecção dos legítimos interesses dos clientes e da eficiência do 
mercado, sob a égide dos ditames da boa f é  e de acordo com elevados padrões de exigência, 
lealdade e transparência (c f r .  a r t .  304.' do CódVM). 

A semelhança do t ipo contra-ordenacional supra analisado, também este se t ra ta  de um ilícito 
contra-ordenacional de perigo abstracto. sendo aqui aplicóveis as mesmas considerações j á  
expendidas. 

No que respeita aos elementos subjectivos eles poderão ser tanto o dolo como a negligência (cf r .  
402.O, n.' 1 do Cód. VM), sendo igualmente estendidas ao tipo contra-ordenacional em causa o que 
jó  foi expendido no que respeita à ausência de quaisquer elemento específicos do t ipo subjectivo 
de ilícito, na forma dolosa (em causa nos autos). 
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Da factualidade provada (cfr .  8., 9., 12. .  e 14.), circunstanciada e explicitada na respectiva 
motivação, resulta inequivocamente que a Sociedade arguida, efectuou, enquanto sociedade 
aberta, uma o fer ta  pública (consumada instantaneamente com a publicação do anúncio 
mencionado em 12.  da f actualidade provada) sem recurso a um intermediário financeiro. 

Resultou igualmente provado (17. e 19.)  que a Sociedade arguida, sabendo deter  a qualidade de 
sociedade aberta, quis lançar uma o fer ta  pública sem recorrer  aos serviços de um intermediário 
financeiro, sabendo que violava uma legal obrigação que sobre si impendia, tendo agido, assim, de 
forma deliberada, livre de qualquer vício ou coacção com consciência do carácter ilícito da sua 
conduta. 

A Sociedade arguida, por intermédio dos seus colaboradores/legais representantes (cfr .  a r t .  
401.O, n.O 2 do Cód. VM ), cometeu, a tí tulo de dolo directo, a infracção em causa, não se 
vislumbrando a existência de qualquer causa de justificação ou desculpabilização do ilícito. 

C) - Violação de deveres de informação 

Dispõe o ar t .  2.O, n.Ol, alínea g) do Regulamento da CMVM n.O4/2004 (com as alterações 
introduzidas pelo Regulamento da CMVM n.O 10/2005, pelo Regulamento da CMVM n.' 3/2006 e 
pelo Regulamento da CMVM n.O 5/2006), que devem ser divulgados o aumento e redução de 
capital social relativos a sociedades com o capital aberto ao investimento do público. 

Por outro lado, dispõe o ar t .  I.', n.O1 do mesmo Regulamento da CMVM que os deveres de 
informação consagrados no Códlgo de Valores Mobiliários ou em regulamento da CM VM devem 
ser cumpridos, d escolha do emitente, através de sistema de difusão de informação da CM VM, 
meio electrónico de divulgação, seguro e de fácil acesso pelos investidores, disponibilizado pela 
entidade gestora do mercado onde se encontrem admitidos os valores mobiliários ou boletim do 
mercado regulamen todo ou jornal de grande circulação nacional. 

Dispõe também o ar t .  7.O, n.O 1, alínea a) do mesmo Regulamento da CMVM que, a divulgação em 
cumprimento dos deveres de informação previsto no Código de Valores Mobiliários e nos artlgos 
anteriores do presente Regulamento deve ser feita no prazo de 15 dias a contar da data da 
respec tiva deliberação pelos órgãos sociais competentes. 

Por fim, dispõe o ar t .  400.O, alínea a) do CódVM, que constitui contra-ordenação menos grave a 
violação de deveres não referidos nos ar t~gos anteriores mas previstos neste Cód~go ou noutros 
d~j~lomas a que se refere o no 2 do art .  388.9 

Os elementos objectivos deste t ipo contra-ordenacional traduzem-se na realização, por parte de 
uma sociedade (aberta conforme supra refer ido) de uma o fe r ta  pública, sem divulgar a 
deliberação de aumento de capital através do sistema de difusão da CMVM, ou por meio 
electrónico de divulgação de informação, seguro e de fáci l  acesso pelos investidores, ou em 
jornal de grande circulação nacional. 

A necessidade de divulgação do aumento de capital através de um dos canais supra referidos 
justi f ica-se pela necessidade de divulgação no mercado, da forma mais ampla possível, de toda a 
informação que seja relevante. 
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Com efeito, "( ...) a decisão de investimento esclarecida apenas pode ser garantida através da 

d~ssem inação, no proprio mercado, de  toda a informação relevan te. ( . . . ) ."3.  

A semelhança do t ipo contra-ordenacional supra analisado, também este se t ra ta  de um ilícito 
contra-ordenacional de perigo abstracto, sendo aqui aplicáveis as mesmas considerações já  
expendidas. 

No que respeita aos elementos subjectivos eles poderão ser tanto o dolo como a negligência (cf r .  
402.', n.' 1 do Cód. VM), sendo igualmente estendidas ao t ipo contra-ordenacional em causa o que 
j á  fo i  expendido no que respeita à ausência de quaisquer elemento específicos do tipo subjectivo 
de ilícito, na forma dolosa (em causa nos autos). 

Da factualidade provada (c f r .  8.. 9.. 12., e 15.). circunstanciada e explicitada na respectiva 
motivação, resulta inequivocamente que a Sociedade arguida, efectuou, enquanto sociedade 
aberta, uma o fer ta  pública (consumada instantaneamente com a publicação do anúncio 
mencionado em 12.  da factualidade provada) sem divulgar a deliberação de aumento de capital 
através do sistema de difusão da CMVM, nem por meio electrónico de informação, seguro e de 
fácil acesso pelos investidores, nem em jornal de grande circulação nacional. 

Resultou igualmente provado (18. e 19.) que a Sociedade arguida, sabendo deter  a qualidade de 
sociedade aberta, quis lançar uma o fe r ta  pública sem divulgar a deliberação de aumento de 
capital através do sistema de difusão da CMVM, nem por meio electrónico de informação, seguro 
e de fáci l  acesso pelos investidores, nem em jornal de  grande circulação nacional, legal obrigação 
que sobre si impendia, tendo agido, assim, de forma deliberada, l ivre de qualquer vício ou coacção 
com consciência do carácter ilícito da sua conduta. 

Em face do exposto, a Sociedade arguida praticou, em concurso efectivo real heterogéneo, 3 
(três) contra-ordenações p. e p., respectivamente, pelos artigos 114.', n.'1, 393.', n.' 1, alínea a) 
e 388.'. n.'1, alínea a), todos do Cód. VM, (violação, a t í tu lo doloso, do dever de aprovação 
prévia do prospecto em ofer ta  pública - 1 [uma] contra-ordenação), pelos artigos 113.', n.'l, 
393.', n.'3, alínea a) e 388.', n.' 1, alínea b), todos do Cód. VM (violação, a t í tu lo doloso, do 
dever de recor rer  a intermediário financeiro em ofer ta  pública - 1 [uma] contra-ordenação), e 
pelo art igo I.', n.'1 do Regulamento da CMVM n.' 4/2004, em conjugação com os artigos 400.', 
alínea a), e 388.', n.'1, alínea c) do Cód. VM (violação, a t í tu lo doloso, do dever de divulgação 
da deliberação de aumento de capital - 1 [uma] contra-ordenação). 

E, fundamentou a determinação da medida da coima referindo: 

Nos termos conjugados do disposto nos arts. 405.', n.' 1 do Cód. V M  e 18.', n.' 1, do R.G.C.O., a 
determinação da medida de cada uma das coimas far-se-á em função da il icitude concreta do 
facto, da culpa, da situação económica, dos benefícios obtidos e das exigências de prevenção. 

C f r .  Célia Reis, in Violação de Deveres de Informação, CCoernos do Mercado de Valores Mobiliahos, n O 4, Lisboa, 
1999, p. 269. 
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No âmbito da definição, tanto da ilicitude concreta do facto como da culpa, atender-se-á 
igualmente aos critérios consignados nas alíneas a) a d)  do n." 2 do a r t .  405.Odo Cód.VM. 

Cada uma das contra-ordenações em apreço tem as seguintes molduras punitivas 
abstractamente consideradas: 

- entre £ 25.000,OO e £ 2.500.000,OO no que concerne a contra-ordenação prevista e punível 
pelos artigos 114.", n." 1, 393.'. n.' 1, alínea a) e 388.'. n.' 1, alínea a), todos do Cód. VM (contra 
ordenação classificada como muito grave); 

- entre £ 12.500,OO e € 1.250.000,00, no que concerne à contra-ordenação prevista e punível 
pelos artigos 113.', n.' 1, 393.', n.' 3, alínea a) e 388.", n.' 1, alínea b), todos do Cód. VM (contra 
ordenação classificada como grave): 

- entre £ 2.500,00 e £ 250.000,00, no que concerne à contra-ordenação prevista e punível pelos 
artigos I.", n." 1 e 7.". n." 1, ambos do Regulamento da CMVM n.' 4/2004, em conjugação com os 
artigos 400.'. alínea a), e 388.', n.' 1, alínea c) do Cód. VM (contra ordenação clossificada como 
menos grave). 

As molduras contra-ordenacionais abstractas, supra referidas, sofreram alterações no que 
concerne a cada um dos seus limites máximos, que se alargaram, respectivamente, para € 
5.000.000,00, € 2.500.000,OO e € 500.000,OO. 

Tais alterações foram introduzidas pelo ar t .  7.' da Lei n.' 28/2009, de 18 de Junho, data esta 
posterior à prática dos factos, à prolação da decisão da CMVM e ò apresentação do próprio 
requerimento de impugnação judicial da decisão da entidade administrativa. 

Sendo certo que as alterações legislativas operadas não resultam mais favoráveis (cfr .  ar t .  3.'. 
n.' 2 do R.G.C.O., a contrario sensu), será aplicada a lei vigente ò data da prática dos factos. 

Por cada uma das contra-ordenações, a Sociedade arguida foi condenado, em sede de decisão 
administrativa, pelo mínimo legal: 

a) £ 25.000,OO no que respeita à contra-ordenação prevista e punível pelos artigos 113.", n."1, 
393.', n.O 3, alínea a) e 388.'. n.' 1, alínea b), todos do Cód. VM: 

b) € 12.500,OO no que respeita à contra-ordenação prevista e punível pelos artigos 113.', n." 1, 
393.', n.O 3, alínea a) e 388.', n." 1, alínea b), todos do Cód. VM; 

c) £ 2.500,OO no que respeita à contra-ordenação à contra-ordenação prevista e punível pelos 
artigos I.', n.' 1 e 7.', n.' 1, ambos do Regulamento da CMVM n." 4/2004, em conjugação com os 
art igos 400.', alínea a), e 388.'. n.' 1, alínea c) do Cód. VM. 

Nos termos do disposto no artigo 19." do R.G.C.O., a Sociedade arguida foi condenada pela 
CMVM na coima única de € 25.000.00. 

A gravidade de cada uma das contra-ordenações - ilicitude do facto - é mediana na medida em 
que não resultaram provados factos com a virtualidade de a reduzir ou, ao invés, de a agravar, 
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tratando-se de uma situação delituosa que se prolongou num período de tempo relativamente 
curto (cf r .  9., 12. e 21. dos factos provados). 

No que respeita ò intensidade da culpa, as condutas correspondentes aos t rês  tipos contra 
ordenacionais, em causa nos autos, foram praticadas a tí tulo doloso (dolo na sua modalidade de 
dolo directo [art.  14.O, n.O 1 do Código de Penal, aplicável ex vi do a r t .  32.Odo R.G.C.O.] - c f r .  16., 
17. e 18. dos factos provados). 

No que concerne òs consequências da infracção, importa re fer i r  que, em virtude da revogação da 
deliberação de aumento de capital de 15 de Maio de 2007 (cfr. 21. dos factos provados), em 20  
de Dezembro de 2007, a situação fo i  corrigido, podendo-se concluir pela ausência de quaisquer 
danos na esfera jurídica dos investidores cujo protecção é visada por cada um dos ilícitos em 
causa nos autos. 

Relativamente ò situação económica da recorrente o último dado de que se dispõe é o relatório 
do exercício de 2007 da Construtora do Tâmega, SGPS, S.A.. que dá conta de um lucro 
tr ibutável de f 2.747.610,18 (22. dos factos provados). 

No que respeita ao benefício económico, tendo em conta a natureza dos ilícitos contra 
ordenacionais em causa nos autos - ilícitos de perigo abstracto em que a il icitude é definida sob 
o prisma do desvalor da acção e nõo sob o prisma do desvalor do resultado - não há 
verdadeiramente um benefício económico a considerar, sendo certo que também não foi 
produzida qualquer prova nesse sentido. 

Dir-se-á apenas não poder ser inócuo, na perspectiva da Sociedade arguida, o cumprimento ou 
incumprimento dos deveres legais que foram por si infringidos (existem inevitáveis ónus/custos 
associados ao seu cumprimento), sendo certo que, como já  referido, tais benefícios, afigurando- 
se-nos indubitavelmente plausíveis, porque não constituem elementos específicos do tipo, não 
foram sequer objecto de prova directa. 

Importará considerar, igualmente em favor da Sociedade arguida, o facto de não t e r  
antecedentes contra-ordenacionais (c f r .  20. dos factos provados). 

Em face de todo o exposto, o Tribunal entende que as exigências de prevenção relativamente à 
prática de futuros ilícitos são reduzidas não podendo, porém, deixar de considerar que se impõe 
a aplicação de uma coima pela prática de cada uma das contra ordenações. 

Efectivamente, face a todos os considerandos supra expendidos, não se poderá concluir pela 
existência de um nível reduzido quer da gravidade das infracções quer da culpa (c f r .  ar t .  51.O do 
R.G.C.O., a contrario sensu). 

Por outro lado, muito embora face ao disposto no ar t .  416.', n.O 8 do Cód. VM, o Tribunal não 
esteja vinculado ao princípio da proibição da reformatio in pejus, o mínimo legal da medida da 
coima aplicada a cada uma das contra ordenações, i.e., £ 25.000,00, £, no que respeita ò contra- 
ordenação muito grave, £ 12.500,OO no que respeita ò contra-ordenação grave e £ 2.500,00, no 
que respeita ò contra-ordenação menos grave, é proporcional e suficiente para acautelar as 
finalidades punitivas e preventivas das normas. 
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Operando o cúmulo jurídico, nos termos do ar t .  19.' do R.G.C.O., e aplicando os cri térios nele 
constantes, temos como limite mínimo e máximo da coima única a aplicar £ 25.000,OO e £ 
40.000,OO. 

Tendo em atenção todo o exposto no que respeita ò gravidade das infracções cometidas 
(mediana) a qualidade da culpa (dolosa), bem como o número de contra-ordenações praticadas 
pela Sociedade arguida (3 ( t rês)  contra-ordenações) justifica-se que, face à moldura supra 
considerada, se condene a Construtora do Tâmega, SGPS, S.A., igualmente à semelhança do que 
j á  foi deliberado pela entidade administrativa, na coima única de £ 25.000.00. 

Vícios do a r t .  410' no 2 do Código de Processo Penal 

Como se disse supra, o poder de cognição deste tribunal está efectivamente limitado à 
matéria de direito, funcionando o Tribunal da Relação como Tribunal de revista ampliada, sem 
prejuízo do conhecimento oficioso de qualquer dos vícios referidos no art igo 410' do Código 
de Processo Penal, por força do disposto nos art.s 41' nO1 e 74' no 4 do RGCO. 

Todavia nas suas respostas, tanto o Digno Magistrado do Ministério Público como a CMVM 
sustentam que o recurso não pode obter provimento, porquanto pretende efectivamente 
discutir a matéria de facto. 

Efectivamente, na conclusão 2ga a Recorrente alude a que o Tribunal fez "tábua rasa de toda 
a prova produzida em sede de audiência de discussão e julgamento, re ferente  aos elementos 
subjectivos do tipo". Contudo, faz essa alusão para apontar a existência de "uma contradição 
insanável da sua fundamentação e entre esta e a sua decisão, desta fe i ta determinante de 
erro notório na apreciação da prova". 

Ora, o ar t .  410' no 2 do Código de Processo Penal estabelece que, mesmo nos casos em que a 
lei restringe a cognição do tribunal de recurso a matéria de direito, o recurso pode ter  como 
fundamentos, desde que o vício resulte do tex to  da decisão recorrida, por si só ou conjugada 
com as regras da experiência comum: a) A insuficiência para a decisão da matéria de facto 
provada: b) A contradição insanável da fundamentação ou entre a fundamentação e a decisão; 
c) Erro notório na apreciação da prova. 

Como decorre da própria letra da lei, o vício deve resultar "do tex to  de decisão recorrida, por 
si só ou conjugada com as regras da experiência comum" (art.  410° no 2 do Código de Processo 
Penal). Assim, em qualquer das apontadas hipóteses, o vício tem que resultar da decisão 
recorrida, por si mesma ou conjugada com as regras da experiência comum, não sendo 

2 6 
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admissível o recurso a elementos àquela estranhos, como, por exemplo, quaisquer dados 
existentes nos autos, mesmo que provenientes do próprio julgamento4. 

Por isso, quando apela a uma valoração diferente da prova produzida, o recurso não pode ser 
provido, face às limitações próprias do recurso em matéria de direi to. 

Todavia, também é seguro que a Recorrente não pretendeu impugnar a decisão proferida 

sobre matéria de facto, porquanto não procedeu às especificações a que alude o ar t .  412' no 3 
do Código de Processo Penal. 

Assim, o que importa apreciar é se existe erro notório na apreciação da prova e não se ocorreu 
erro de julgomento5. 

Existe o vício previsto na alínea a) do no 2 do ar t .  410" do Código de Processo Penal quando a 
factualidade dada como provada na sentença não permite, por insuficiência, uma decisão de 
direito ou seja, quando dos factos provados não possam logicamente ser extraídas as ilações 
do tribunal recorrido. A insuficiência da matéria de  facto determina a incorrecta formação de 

um juízo, porque a conclusão ultrapassa as respectivas premissas6. Dito de outro modo: quando 
a matéria de facto provado não basta para fundamentar a solução de direi to e quando não foi 
investigado toda a matéria de facto com relevo para a decisão7. 

Ocorre o vício previsto na alínea b) do no 2 do ar t .  410" quando há contradição entre a matéria 
de facto dada como provada, entre a matéria de facto dada como provada e a matéria de 
facto dada como não provada, entre o fundamentação probatória da matéria de facto, e ainda 
entre a f undamentação e a decisão8. 

O vício previsto na alínea c) do no 2 do ar t .  410' verifica-se quando o tribunal valoriza a prova 
contra as regras da experiência comum ou contra cr i tér ios legalmente fixados, aferindo-se o 

requisito da notoriedade pela circunstância de não passar o er ro  despercebido ao cidadão 

Maio Gonçalves, Código de Processo Penal Anotado. 104 ed., pg. 729, Germano Marques da Silva, Curso de Processo 
Penal, Vol. 111. Verbo, 2' ed., pg. 339 e Simas Santos e Leal Henriques, Recursos em Processo Penal, 6.' ed., pg.s 7 7  e 
5s. 

Sobre a distinção, de forma clara, cfr .  Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 22.4.09, no proc. 
303.06.OGEVFX, em www.dgsi.pt. 

Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 13.05.1998, Proc. no 98P212, em www.dgsi.pt 

Simas Santos e Leal Henriques, Recursos em Processo Penal, 6." ed., pg. 69. 

Germano Marques da Silva, Curso de Processo Penal, Vol. 111, Verbo, 2.' ed., pg. 340 e ss 
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comum ou, talvez melhor d i to ,  ao juiz "normal", ao ju iz  dotado da cu l tura e experiência que são 
supostas ex is t i r  em quem exerce a função d e  julgar,  devido à suo forma grosseira, ostensiva 
ou evidenteg. Trata-se de  um vício de  raciocínio na apreciação das provas que se evidencia aos 
olhos do homem médio pela simples lei tura da decisão, e que consiste basicamente, em decidir- 
se contra o que se provou ou não provou ou dar-se como provado o que não pode t e r  
acontecido. 

Embora a Recorrente invoque todos os vícios, encontra-se o seu encadeamento limitado na 
conclusão 2ga, quando conclui que "a sentença recorr ida, pelas razões acabadas de  apontar, 
tem em si  mesma uma contradição insanável da sua fundamentação e en t re  esta e a sua 
decisão, desta fe i ta  determinante de  e r ro  notór io na apreciação da prova (vd. a r t .  410.O, no 2 
al. b) e c), do C.P.P.), pelo que não se mostram preenchidos os pressupostos de aplicação da 
coima e da sua legalidade, por  fa l ta  absoluta d e  fundamento na imputação do prát ica à 
recor ren te  da contra-ordenação cujo responsabilidade lhe é assacada". 

Da análise da motivação verifica-se que a Recorrente se insurge exclusivamente contra os 
pontos 16, 17 e 18 da  matér ia de f ac to  dada como provada, com base em que "da prova 
testemunhal produzida em audiência d e  discussão e julgamento o Tribunal recor r ido  não podia 
concluir que a ora recor ren te  tinha a consciência que no momento da ocorrência dos factos 
detinha a qualidade de  sociedade aber ta ao investimento público", questionando-se porque é 
que os depoimentos das testemunhos que apresentou fo ram valorados e referenciados na 
formação da convicção do tr ibunal a quo relat ivamente a todas as out ras questões e não foram 
reputados relevantes em relação a essa matéria, pondo em causa a "lógica dedutiva" que 
considera desprovido d e  todo e qualquer fundamento, porque o Tr ibunal a quo se esqueceu: 

"... que os motivos que conduziram à atribuição da qualidade de sociedade aberta ao investimento 
público quer na Construtora do Tâmega, SA, quer na Construtora do Tâmega, SGPS, SA, foram 
substancialmente diferentes". 

"No que se refere à Construtora do Tâmega, SA, a aquisição da qualidade resultou de um acto de 
vontade societária. 

J á  no que se refere Construtora do Tâmega, SGPS, SA, a aquisição da mencionada qualidade de 
sociedade aberta derivou do facto desta ter sido criada por cisão de uma sociedade que j á  
detinha a priori essa qualidade. 

Facto esse que gerou no espírito dos intervenientes a convicção de que a partir do momento em 
que a Construtora do Tâmega, SA perdesse a qualidade de sociedade aberta, o mesmo sucederia 
com o Construtora do Tâmega, SGPS, SA". 

Germono Marques da Silva, ob. cit., pg. 341 e ss. e ocórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 2.10.96. Proc. no 

045267, www.dgsi.pt. 
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Salientou ainda que "a par t i r  do momento em que a Construtora d o  Tâmega, S.A. perdeu a 
qualidade de sociedade aberta ao investimento público toda a documentação societária, 
elaborada pela ora recorrente, deixou de conter a menção dessa qualidade". 

Refere ainda que o tribunal a quo afirma que a Construtora do Tâmega, SGPS, S.A. não ter ia 
pedido à CMVM a perda do qualidade de sociedade aberto em v i r tude de "...ausência de 
vontade, a manifestar através de uma deliberação social, da perda dessa qualidade, com o 

inerente cumprimento de todos os ónus legais que ta l  processo de  perdo implico", embora tal  
conclusão não se encontra suportada por qualquer elemento de prova documental constante 
dos autos, nem por qualquer depoimento prestado pelas testemunhas de defesa em sede de 
audiência de discussão e julgamento. 

Do exposto resulta a inexistência na argumentação da Recorrente de circunstâncias que 
possam configurar os vícios do insuficiência pora a decisão da matér ia de facto provada e da 
contradição insanável da fundamentação ou entre a fundamentação e a decisão. 

Efectivamente: 

- Não são invocodas circunstâncias que exijam a ponderação sobre se a matéria de facto 

provada não basta para fundamentar a solução de direi to (ficaram assentes todos os 
elementos objectivos e subjectivos do t ipo e factos que permitem a determinação da 
medida da coima) ou sobre se não foi investigoda todo a matéria de facto com relevo para 
a decisão (a matéria provada contém a foctuolidade essencial pora o decisão conscienciosa 
da causa e do seu confronto com a "Motivação da Decisão de Facto" resulta que foram 
devidamente analisados todos os meios de prova pertinentes). Sobre a valoração dos 
documentos juntos com o propósito de demonstrar que a Recorrente deixou de mencionar 

a qualidade de sociedade aberta, os mesmos não importam qualquer elemento essencial no 
sentido da tese da Recorrente como adiante se verá. 

- Não é alegada a existência de contradição entre o matéria de  facto dada como provada, 

entre a matéria de facto dada como provada e a matéria de f a c t o  dada como não provado, 
entre a fundamentação probatória da matéria de facto, e ainda en t re  a fundamentação e a 
decisão; as contradições invocadas acabam por configurar alusões a erros de julgamento 
na medida em que, no que concerne aos factos 16 a 18 o que f i cou provado é o contrário do 
que as testemunhos de defesa disseram. A perplexidade da Recorrente perante a 
circunstância do Tribunal t e r  considerado relevante o depoimento das testemunhas sobre 
alguns aspectos e não sobre o factualidade relativa ao elemento subjectivo dos tipos em 
apreço configurará, quanto muito, um erro notório na apreciação do prova 

Importa, pois, apreciar a existência de um erro notório na apreciação da prova, na medida em 

que o Recorrente considero que o raciocínio lógico-dedutivo explanado pelo tribunal a quo 

contraria as regras da  experiência. 

Não podemos deixar de sublinhar que é notório o esforço da sentença recorr ida no explanação 
do raciocínio subjacente à sua convicção: confirma que as testemunhas disseram que tinham 
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conhecimento do facto da Sociedade arguida t e r  "nascido" como sociedade aberta, com a nota 
dissonante da testemunha Nandim de Carvalho afirmar o contrário; explica porque é que nesse 
segmento, esse depoimento não foi  considerado credível; e, relativamente ao facto da 
Recorrente continuar a ser uma sociedade aberta mesmo após a perda da qualidade de 
sociedade aberta por par te da Construtora do Tâmega, S.A. o Tribunal a quo também explica 
porque é que, nessa par te  os depoimentos das testemunhas não bastaram para abalar a sua 
convicção decorrente da prova documental junta aos autos interpretada à luz das regras da 
experiência. 

Relativamente à circunstância dos depoimentos das testemunhas terem sido reputados 
convincentes numa par te  e não credíveis noutra, essa credibilidade cindida ocorre 
frequentemente por diversas razões que se prendem também com a sua consistência e 
fiabilidade e não ofende as regras da experiência. Na realidade, "a verdade que penetra no 
recinto do tribunal não é a verdade nua, mas a verdade em vestes palacianas, a ocultar as suas 
partes menos  decente^"'^. 

Quanto à existência de elementos probatórios que suportem a convicção do tribunal a quo, a 
Motivação da Decisão de Facto não podia ser mais clara: decorre da análise crítica dos 
documentos que permitiram estabelecer que a Recorrente nasceu da cisão de uma outra 
sociedade que tinha a natureza de sociedade aberta o que justif ica, ope legls, a aquisição da 
qualidade de sociedade aberta ao investimento público por par te  da Sociedade constituída, 
constando a disposição legal que assim determina - ar t .  13 nO1 al. e) do Código dos Valores 
Mobiliários como aliás consta de fls. 24 (ponto 2. do Projecto de cisão, constante, na íntegra, 
de fls. 19 a 4 8  dos autos). 

€ um fac to  incontroverso que a nova sociedade criada com a cisão adquiriu uma personalidade 
jurídica dist inta e tornou-se uma pessoa jurídica inconfundível, com uma vida societária 
autónoma (art.s 158' e 160' do Código Civil e ar t .s  2, 5 O  e 6' do Código das Sociedades 
Comerciais). Consequentemente, os actos, nomeadamente os sujeitos a registo, que afectam 
uma e outra são diferentes, sendo por isso elementar concluir que as alterações que ocorrem 
numa das sociedades em nada alteram a qualidade da outra. Estão em causa evidências 
perceptíveis por qualquer cidadão com o mínimo de conhecimento sobre sociedades comerciais. 
Não é concebível que se pense o contrário. E, assim, como af irma a sentença recorrida, o 
incumprimento de um determinado número de deveres legais, manifesta, inelutavelmente, a 
vontade de não cumprimento, em violação, justamente, desses deveres legais. 

Por isso, não tem qualquer razoabilidade a afirmação da Recorrente de que a par t i r  do 
momento em que a Construtora do Tâmega, SA perdeu a qualidade de sociedade aberta, o 
mesmo sucederia com a Recorrente. Consequentemente, aparece como lógica a conclusão do 
Tribunal a quo crit icada pela Recorrente de que houve "...ausência de vontade, a manifestar 

'O Citação atribuída a Bertrand Russell por José Manso Rainho M comunicação "Prova Testemunhal: prova-rainha ou 
prova mal-dita?" disponível no site do Tribunal da Relação de Guimarães. 

Recurso 962/08. O TFL SB. L I 



TRIBUNAL DA RELAÇAO DE LISBOA 114 
através de uma deliberação social, da perda dessa qualidade, com o inerente cumprimento de 
todos os ónus legais que ta l  processo de perda implica" 

Por fim, recorda-se que está em causa a prova do conhecimento e do propósito ou intenção da 
Recorrente e que esta é uma sociedade comercial. Impor ta  ponderar que", se a intenção é 
vontade e esta é acto psíquico, acto interior,  são grandes as dificuldades para dar 
praticabilidade a conceitos que designam actos internos, de carácter psicológico e espiritual, a 
par da necessidade de adaptação desses conceitos a uma pessoa colectiva. Por isso, tem de se 
recorrer a regras da experiência, que as leis utilizam quando elas podem dar aos conceitos 
maior precisão ... 

Foi o que o Tribunal a quo realizou, não merecendo reparo a sua convicção baseada na livre 
apreciação da prova - princípio que se mostra respeitado - e nas regras de experiência. 

Também a afirmação de que toda a documentação societária, elaborada pela Recorrente, 
deixou de conter a menção da qualidade de sociedade aberta desde que a Construtora do 
Tâmega, SA perdeu essa qualidade, mostra-se contrariada pelos documentos apresentados 
para sustentar essa tese. 

De facto, a Convocatória da Assembleia-Geral datada de 11.4.2007, subscrita pela testemunha 
Nandim de Carvalho, junta a fls. 626 a 630, contém a referência expressa ao ar t .  22' do 
Código dos Valores Mobiliários (fls. 630). Ora, essa norma destina-se a estipular a 
possibilidade do voto ser efectuado por correspondência, nas sociedades abertas. Ou seja, na 
convocatória daquela Assembleia-Geral, a Recorrente regeu-se por normas específicas de 
sociedades com a qualidade de sociedades abertas que alega desconhecer que tinha! 

Concluindo, é a própria Recorrente que acaba por tornar evidente que sabia que mantinha a 
qualidade de sociedade aberta e actuava em conformidade com essa qualidade, como 
pretendia, falecendo assim todos os argumentos tendentes a afastar o dolo da sua conduta e 
comprovando-se a razoabilidade da descredibilização dos depoimentos testemunhais nessa 
parte e a justeza do raciocínio expendido pelo Tribunal a quo. 

2. E r ro  de d i re i to não censurável e fa l ta de consciência da il icitude 

Face ao supra exposto, tendo ficado assente a conduta dolosa da Recorrente e não merecendo 
censura a apreciação crí t ica da prova, as hipóteses colocadas não merecem ser consideradas: 

I '  Prof. Cavaleiro de Ferreira, Direito Penal Português - Porte Geral -I Sociedade Científica da Universidade Católica 
Portuguesa. 

Recurso 962/08. O TFl5B.L I 



130s factos provados não resulta a possibilidade de t e r  ocorrido qualquer "erro sobre 
elementos do tipo, obre a proibição ou sobre um estado de coisas que, a exist ir ,  afastaria a 
ilicitude do facto ou a culpa do agente" (art .  8' no 2 do RGCOC) nem de t e r  ocorrido uma 
actuação sem consciência da il icitude por erro censurável ou não (art.  9' do RGCOC). 

3. Medida da coima - admoestação 

As coimas por cada uma das contra-ordenações e a coima aplicada em cúmulo foram fixadas 
nos limites mínimos legais (art.s 18' e 19' do RGCOC). 

Como resulta da sentença recorrida, mostram-se devidamente ponderadas e explicadas todas 
as circunstâncias relevantes para a determinação da medida das coimas - a i l icitude mediana, a 
intensidade da culpa (dolo directo), a correcção ulter ior da situação com ausência de danos na 
esfera jurídica dos investidores e sem benefício económico directo tendo em conta que estão 
em causa ilícitos de perigo abstracto, a situação económica da Recorrente e a ausência de 
antecedentes contra-ordenacionais 

Não tendo sido demonstrado qualquer benefício económico como salienta a sentença recorrida 
e tendo as coimas sido fixadas pelo mínimo legal, é inócua a ponderação do resultado líquido de 
exercício respeitante a 2008 em vez do resultado Iíquido referente a 2007, sendo cer to que 
foi a Recorrente que juntou aos autos a declaração de IRC relativa ao ano de 2007 em que o 
tribunal fundamentou a prova do facto 22. 

A sentença recorr ida decidiu também que não se pode concluir pela existência de um nível 
reduzido quer da gravidade das infracções quer da culpa, face ao disposto no a r t .  51° do 
RGCOC, a confrarto sensu. 

Efectivamente, não se verificam circunstâncias que ref l ictam uma diminuição acentuada da 
ilicitude do facto ou da culpa do agente, determinantes de uma atenuação especial da coima 
(art. 18' no 3 do Regime Geral das Contra-Ordenações e 72' do Código Penal) ou de uma 
admoestação: nos termos do a r t .  51' no 1 do Regime Geral das Contra-Ordenações, "quando a 
reduzida gravidade da infracção e da culpa do agente o justifique, pode a entidade 
competente l imitar-se a profer i r  uma admoestação". 

Tendo em atenção que a lei (art.s 388' e 393'do Código dos Valores Mobiliários) adoptou um 
quadro de qualificação das contra-ordenações em função da sua gravidade, qualificando-as 
como muito graves (nos 1 e 2 do ar t .  393a), graves (nos 3 .e  4 do a r t .  393') e menos graves (no 
5 do ar t .  393') só deverão considerar-se de "reduzida gravidade" os casos em que a lei 
qualifique as infracções como menos graves'2. Ora, uma das contra-ordenações praticadas é 

l 2  Simos Santos e Lopes de Souso, Contro-Ordenoções - Anotações ao Regime Gerol, 4a ed., pg. 392. 
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qualificada legalmente como muito grave e a outra como grave, o que afasta liminarmente a 
possibilidade de sancionamento com uma admoestação. 

Por outro lado, a referência à "culpa do agente" no a r t .  51' no 1 delimita os casos em que é 
possível aplicar a admoestação àqueles em que exista uma conduta negligente e/ou em que 
existam circunstâncias que atenuem a culpa, mormente aquelas que permitem uma atenuação 
especial13. No caso dos autos, a Recorrente agiu com dolo, de acordo com a factualidade 
assente, não existindo circunstâncias que permitam a atenuação especial. 

Consequentemente, não se just i f ica a atenuação especial nem a aplicação de uma admoestação 

Nos termos e pelos fundamentos expostos, acordam em conferência os Juízes da 3a Secção 
Criminal desta Relação em negar provimento ao recurso. 

Custas pela Recorrente, fixando-se a taxa de justiça em 5 UCs. (arts. 513O, no 1, do Código de 
Processo Penal e 87O, no 1, b), do Código das Custas Judiciais). 

Lisboa, 28 de Setembro de 2011 
(elaborado. revisto e rubricado pelo relator 
e assinado por este e pelo Ex.mo Adjunto) 

(Jorge Raposo) 

2 
(Fernando ventura) 

l 3  Ob e loc. C i t .  
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