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Proc. n.' 4907106.3 TFLSB 

SENTENCIA 

I - Relatório 

L.J. Carregosa, Sociedade Financeira de Corretagem, S.A., actualmente com a 

designação Banco L.J. Carregosa, S.A., impugnou judicialmente a decisão da 

Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) que a condenou na coima 

única de € 60.000,00, em cúmulo jurídico das coimas parcelares de € 50.000,OO pela 

violaqão, entre 01-05-2002 e 30-04-2003, do disposto no art." 397.4 n." 1, do Código 

dos Valores Mobiliários (CVM), a titulo doloso, pelo exercício de actividade de 

intermediação fora do âmbito que resulta do registo, nos termos do art." 388.O, n." 1, 

al. a), do CVM, e de € 50.000,OO pela violação, entre 01-05-2002 e 30-04-2003, do 

disposto no art." 398.", ai. b), do CVM, a titulo doloso, dos deveres de segregaqão 

patrimonial previstos nos arto 306.0~~ n." 1, CVM e 67.", n." 1, do Regulamento n." 

12/2000 da CMVM, nos termos do art." 388.O, n." 1, al. a), do CVM. 

Pediu a sua absolvição. 

Para tanto, apresentou as conclusões que a seguir se transcrevem apenas na 

parte que interessa à presente decisão, resumindo-se quanto a parte já decidida: 

a) «Não se aceitam os factos dados como provados pela CMVM, na 

medida em que traduzem uma construção sua da realidade, mais aí contendo 

ilações jurídicas)); 

b) Durante a instrução do processo contra-ordenacional a CMVM violou 
direitos fundamentais da arguida, em especial o direito à presunção da 

inocência da arguida ate ao trânsito em julgado da decisão condenatória, 

manifestação do principio in dubio pro reo, na medida em que obteve as 

provas com violacão do direito ao silêncio e à não incriminaqão da arguida, 

direitos tutelados pela Constituiqão da Repiíblica Portuguesa no arte0 32.4 

acarretando, tambem, uma violacão do direito constitucional de defesa, 

previsto no arteo 20.' da CRP e no art." 6." da Convenção Europeia dos 

Direitos do Homem. Tais provas assim obtidas estão feridas de nulidade, por 

forca do art." 126." do C.P.P., ferindo de nulidade o processo de contra- 
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ordenação, em conformidade também com o disposto no n.O 8 do art." 32.O da 

CRP. 

c) «A CMVM violou o supra invocado princípio da presunção da 
inocência ao ameaçar a arguida com a divulgação da decisão de condenação 

no seu "sistema de difusão de informação" com base no disposto no artigo 

422.O do Código dos Valores Mobiliários, o qual padece do vício de 

inconstitucionalidade por violação do citado princípio constitucional; 

d) Sem prejuízo da inconstitucionalidade que vai afirmada, a CMVM fez 
má interpretação e aplicação do disposto no citado artigo, daí decorrendo 

violação do princípio da aplicação da lei mais favorável ao arguido, 

manifestação do princípio da segurança jurídica, previsto no artigo 29.", n." 4, 
da CRP, na medida em que pretende aplicar tal solução legal a factos e 

processo instaurado em momento bastante anterior (de 2003), quando a 

norma foi aditada ao Código dos Valores Mobiliários apenas em Março de 

2006; 

e) Como bem decorre do exposto, a peça de acusação é ilegal, por força 

das nulidades acima invocadas, a acusação e a decisão são ineptas, por 

ininteligíveis (com o sentido de não se poder realizar uma real defesa); 

f )  O conceito de crédito do art." 291."/1 b) do Código dos Valores 

Mobiliários não é o interpretado pela CMVM. O que houve foi 

incumprimento pelos clientes do seu dever de pagamento do preço. O facto 

de um cliente não ter disponibilizado os fundos necessários às operações por 

si ordenadas não constitui concessão de crédito por parte da sociedade, trata- 

se de não cumprimento da obrigação do pagamento do preço da operação de 

compra ordenada na respectiva data - data da liquidação financeira -, como 

bem já o assentou a jurisprudência, mesmo em acções em que a sociedade 

aqui arguida foi parte e relativas a clientes e a factos incluldos na acusação. 

Ainda que tal declaração tenha tido lugar para efeitos cíveis, a fixação de que 

não houve crédito há-de, inevitavelmente, vincular para efeitos infraccionais. 

A sociedade pagou em vez dos clientes porque a tal está legalmente obrigada. 

É responsável perante as instituições de liquidação das operações. 

g) Inexiste violação das regras de segregação patrimonial por parte da 
arguida, seja porque as normas jurídicas invocadas na acusação, contidas no 
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art." 306." do Código dos VM, seja no art.' 67." do Regulamento da CMVM n.O 

12/2000, têm de ser interpretadas sistematicamente, reconhecendo-se a sua 

concorrência com os diversos deveres estabelecidos nesses instrumentos 

legislativos para o cumprimento da "segregação patrimonial" (em especial os 

demais números do citado art." 306." e do art." 307.' do mesmo Código e dos 

artnos 68." a 70." do citado regulamento), porque todos estão funcionalizados a 

tutela de um mesmo valor - a protecção dos interesses, dos activos, dos 

clientes dos intermediários financeiros, pelo que os procedimentos adoptados 

pela sociedade arguida respeitaram os imperativos legais e regulamentares 

de segregação patrimonial, na medida em que sempre resultou, em absoluto, 

perfeitamente identificável, e a todo o momento, quais os interesses da 

sociedade, quais os dos clientes, e quais os de cada cliente; 

h) Sem conceder, em qualquer caso, relativamente a todas as pretensas 

infracções objecto da acusação, resulta bem demonstrada a inexistência de 

qualquer culpa da arguida, na medida em que não teve consciência da 

ilicitude subjacente às práticas desenvolvidas, quer no âmbito das situações 

de incumprimento no pagamento das operações ordenadas (isto é, no timbito 

da pretensa concessão de crédito), quer no âmbito dos procedimentos de 

segregação patrimonial relativos às contas com dinheiro dos clientes, 

considerando o teor das informações sempre prestadas pela arguida ã 

CMVM e tendo em conta as questões e os entendimentos manifestados sobre 

o assunto sempre dirigiu a essa entidade na sua qualidade de entidade de 

supervisão e de regulação (repetidas vezes, como demonstrado).)) 
* 

O recurso foi admitido e designada data para a audiência de julgamento. 

Realizou-se a audiência de julgamento, com observância das formalidades 

legais. 

No final, foi proferida a sentença de fls. 4453 a 4470, na qual se decidiu 

declarar nulas as provas em que se fundou a decisão condenatória da CMVM 

devido A utilização de meios enganosos por meio dos quais se obteve a prova 

através da arguida, bem como por utilização de provas que implicaram a violação 

do segredo profissional. Consequentemente, foi declarada a invalidade da decisão 
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condenatória proferida pela CMVM, bem como do processado subsequente dela 

,dependente. 
.' Inconformada com esta sentença, a CMVM interp6s recurso. 

Em consequência, o Tribunal da Relação de Lisboa decidiu nos seguintes 

moldes (as. 4838): 

<<Termos em que concedendo provimento ao recurso interposto pela CMVM, 

se revoga a decisão recorrida, devendo o Tribunal proceder (leia-se, concluir) ao 

julgamento da causa, considerando válida toda a prova recolhida no processo de 

contra-ordenação, e decidindo em conformidade.» 

Tendo baixado o processo a primeira instância, foi designada data para a 

leitura da presente sentença. 
* 

Este Tribunal é o competente para apreciação do presente recurso. 
* 

Questões prévias 

A arguida alegou diversas questões que importa apreciar antes de entrarmos 

no mérito do recurso, e que são as seguintes: 

Violacão do Principio do Ne Bis In Idem 
Nos artigos 133." a 135." da Impugnação Judicial apresentada, a arguida alega 

(pese embora não retome a questão, nas conclusões que elaborou) que já foi 

condenada pela concessão de crédito no Processo Sumarissimo n.O 77/2004, por 

factos verificados entre Março de 2000 e Junho de 2002. Por conseguinte, de acordo 

com o disposto no n." 6 do art." 414.' do CVM, a decisão em processo sumarissimo 

torna-se definitiva, como decisão condenatória, não podendo o facto voltar a ser 

apreciado como contra-ordenação. 

Ora, como se pode ver pela leitura da decisão proferida no identiEicado 

processo sumaríssimo, ela versou sobre a prática, nos dias, 8, 14, 20, 27 e 31 de 

Março de 2000 e 14 de Junho do mesmo ano, de actos de concessão de crédito ao 

cliente Antbnio Torgo para a realização de operações sobre valores mobiliários em 

que a arguida interveio como entidade concedente do crédito sem estar registada 

para o efeito junto da CMVM. Nesse processo também se deu como assente (v. facto 

provado 9., a fls. 4436) que a arguida não voltou a praticar qualquer acto de 
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concessão de crédito ao cliente António Torgo entre 28 de Junho de 2000 e 31 de 

Dezembro de 2002. 

O presente processo refere-se a actos praticados entre 1 de Maio de 2002 e 30 

de Abril de 2003 e não diz respeito à relação entre a arguida e o cliente António 

Torgo. 

Cotejando os dois objectos processuais, verifica-se que não há sobreposição 

entre os mesmos. 

No processo sumarissimo, embora se refira que não foi concedido crédito ao 

cliente António Torgo entre 28-06-2000 e 21-12-2002 (abrangendo, portanto, parte do 

período em análise nos presentes autos), o objecto processual mantém-se 

circunscrito a apreciação da relação creditícia entre a arguida e aquele determinado 

cliente. 

Nos presentes autos a apreciação abrange o exercício da actividade (a expressão 

é da redacção do n.O 1 do art." 397.O do CVM) que, na perspectiva da autoridade 

administrativa, é de concessão de credito, após a análise das relações entre o 

intermediário financeiro e os seus diversos clientes. De fora ficaram, não só a relação 

entre a arguida e o seu cliente António Torgo, mas também todas as outras relações 

entre a arguida e todos os demais clientes em que não se verificaram, na perspectiva 

acusatória, concessões de credito. 

Logo, não se pode afirmar que no presente processo se apreciou como contra- 

ordenação qualquer acto que já tivesse apreciado em anterior processo contra- 

ordenacional. 

Pelo exposto, improcede a alegada violação do princípio ne bis in idem. 
* 

Violação do Direito Constitucional A Defesa, por não terem sido concedidos prazos razoáveis para o 

exercicio do mesmo 

Nos artigos 43." a 47.O do requerimento de irnpugnação judicial apresentado 

pela arguida, alega-se que no decurso deste processo foi violado o seu direito a 

defesa, consagrado no art." 20.' da Constituição da República Portuguesa, na 

medida em que: 

a) A CMVM, entidade competente para a instauração do processo de 

contra-ordenação, iniciou-o em 2003; 
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b) Deduziu acusação, notificando a arguida, em Junho de 2005, pelo que, 

ainda que desconsiderando o período de investigação que tenha precedido o 

início do processo, a CMVM esteve dois anos a preparar a acusação, a qual é 

constituída por um articulado de cinco folhas, só na aparência singelo, uma 

vez que o integravam sete anexos de quadros com registos numericos 

relativos a ordens, operações, etc., num total de 341 folhas com registos 

numéricos relativos a ordens, operações, etc., num total de 341 folhas, 

contendo, grosso modo, cada uma cerca de 50 linhas de inscrições; 

c) A arguida exerceu o seu direito de resposta, elaborando peça de 
contestação no prazo de 20 dias úteis que lhe foram concedidos pela CMVM, 

apresentando tal defesa em Julho de 2005; 

d) A CMVM notificou a arguida da decisão condenatória em Maio de 
2006, pelo que pBde preparar o "ataque à defesa" durante cerca de 10 meses; 

constando tal decisão de um articulado de 90 folhas e de anexos, num total 

de 344 folhas; 

e) A arguida teve apenas 20 dias úteis para apresentar a necessária 
impugnação judicial da dita decisão condenatória da CMVM, sendo que a 

CMVM teve, ainda, por força do disposto no art." 416.") n." 1, do CVM, mais 

20 dias úteis para juntar alegações. 

Por isso, a arguida tira a conclusão de que estã violado o seu direito à defesa, 

na medida em que apenas se verifica celeridade nos prazos concedidos arguida 

para se defender, tendo a entidade promotora do processo todo o tempo que muito 

bem entendeu utilizar para "atacar" a arguida, só se vendo limitada a final para 

apresentar alegações subsequentes a impugnação judicial. 

Assim, a discrepância apontada pela arguida, cinge-se a diferença entre os 

tempos gastos pela CMVM na preparação da acusação e da decisão administrativa 

em comparação com os de que a arguida disp6s para preparar a sua contestação, 

bem como a impugnação judicial da decisão condenatória. 

O art." 20.O da CRP tem a seguinte redacção: 

«I. A todos é assegurado o acesso ao direito e aos tribunais para defesa dos seus direitos e 

interesses legalmente protegidos, não podendo a justiça ser denegada por insuficiência de 

níeios económicos. 
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2. Todos têm direito, nos termos da lei, a informação e consultas jurídicas, ao patrocínio 

judiciário e a fazer-se acompanhar por advogado, perante qualquer autoridade. 

3. A lei define e assegura a adequada protecção do segredo de justiça. 

4, Todos têm o direito a que uma causa em que intervenham seja objecto de decisão em prazo 

razoável e mediante processo equitativo. 

5. Para defesa dos direitos, liberdades e garantias pessoais, a lei assegura aos cidadãos 

proedimentos judiciais caracterizados pela celeridade e prioridade, de modo a obter tutela 

efectiva e em tempo útil contra ameaças ou violações desses direitos.,, 

Como tem sido pacificamente entendido pela doutrina, o direito de acesso 

aos tribunais a que se refere o n.' 1 do preceito transcrito, subdivide-se em outros 

quatro direitos (ou subdireitos), a saber: i.) O direito de acção ou de acesso aos 

Tribunais; ii.) O direito ao processo judicial; iii.) O direito à decisão da causa pelo 

Tribunal; iv.) O direito à execução das decisões dos Tribunal. 

O direito de acção terá de efectivar-se através de um processo equitativo, o 

qual, para o ser, deve compreender os citados subdireitos. 

Como vem relatado e compilado por Gomes Canotilho e Vital Moreira, in 

"Constituição da República Portuguesa, Anotada, Coimbra Editora, 4.= edição revista, 2007, 

pp. 415 e 416, a doutrina e a jurisprudência têm procurado densificar o princípio do 

processo equitativo através de outros princípios, quais sejam: 

- O direito a igualdade de armas ou direito à igualdade de posiçaes no 

processo, com proibição de todas as discriminações ou diferenças de tratamento 

arbitrárias; 

- O direito de defesa e o direito ao contraditório, traduzido fundamentalmente 

na possibilidade de cada uma das partes invocar as razões de facto e de direito, 

oferecer provas, controlar as provas da outra parte, pronunciar-se sobre o valor e o 

resultado dessas provas; 

- O direito a prazos razoáveis de acçio ou de recurso, proibindo-se prazos de 

caducidade exíguos do direito de acção ou de recurso; 

- O direito a fundamentação das decisões; 

- O direito à decisão em tempo razoável; 

- O direito ao conhecimento dos dados processuais; 

- O direito à prova, na dimensão da faculdade de apresentar as provas 

destinadas a demonstrar e provar os factos alegados em juizo; 
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- O direito a um processo orientado para a justiça material sem demasiados 

entraves formalistas. 

Nenhum destes direitos, em especial o direito de defesa e o direito a prazos 

razoáveis para exercício dos direitos processuais, foi violado no presente processo. 

Os prazos comparados pela arguida para concluir que foi violado o seu 

direito de defesa não são comparáveis. 

Desde logo o tempo gasto pela autoridade administrativa para deduzir uma 

acusação e proferir uma decisão inclui muito tempo dispendido em produção de 

prova, com agendamentos para audição de testemunhas e consequentes notificações, 

o que não aconteceu dentro do prazo que foi concedido a defesa para apresentar a 

contestação ou para impugnar judicialmente a decisão condenatória. 

Desde o dia 21-08-2003, data em que o Conselho Directivo da CMVM 

deliberou que se procedesse ao apuramento da eventual responsabilidade contra- 

ordenacional da L. J. Carregosa (v. fls. 3 e 4), até ao dia 23-06-2005, data em que o 

mesmo órgão deliberou deduzir acusação contra a arguida (v. fls. 2246), a 

autoridade administrativa não esteve apenas a estudar um determinado número de 

factos e a qualificá-los juridicamente em ordem à decisão. Solicitou uma s6rie 

considerável de elementos probatórios a arguida e a bancos, elementos esses que 

nem sempre foram enviados atempadamente ou que não respondiam cabalmente as 

questões que haviam sido colocadas, o que implicava pedidos de esclarecimento 

adicional e, consequentemente, mais perda de tempo. 

Depois da apresentação da contestação pela arguida, em 28-07-2005 (v. fls. 

2777 e seg.), a autoridade administrativa também não se limitou a organizar, 

preparar e pBr no papel a decisão administrativa. Por exemplo, em 26-04-2006, 

ouviu testemunhas indicadas pela arguida. Aliás, a deliberação de condenar a 

arguida surge logo a seguir à produção dessa prova, em 05-05-2006. 

É certo que se compreende a dificuldade para os Ilustres Senhores 

Mandatários de, num período de 20 dias úteis, terem de redigir uma contestação ou 

um requerimento de irnpugnação judicial num processo com a dimensão e 

complexidade que este já assume. Mas trata-se de uma dificuldade, ou um 

incómodo se quisermos, que não se confunde, nem pode confundir-se, com a 

violação de um direito de defesa. 
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No caso presente, não coibiu a arguida de, através do seu Ilustre Mandatário, 

apresentar tanto uma contestação como uma requerimento de impugnação judicial, 

prolixas em argumentos, uma com 185 e outra com 135 artigos. Tais peças 

processuais constituem uma cabal e competente defesa. 

Acresce que a arguida nunca requereu, em tempo oportuno, a prorrogação de 

tais prazos. 

Pelo exposto, concluindo que não se mostra violado qualquer direito 

constitucional de defesa da arguida, julgamos improcedente a alegada invalidade. 
* 

Ineptidão da Acusacão e da Decisão Condenatoria da CMVM 

Alega-se que a acusação e a decisão são ineptas, por ininteligíveis, com o 

sentido de não se poder realizar uma real defesa, pois misturaram-se factos com 

direito, encapotando debaixo de pretensos factos fundamentadores da acusação, 

verdadeiras qualificações jurídicas. 

Com efeito, como melhor escalpelizaremos mais a frente quando motivarmos 

a nossa decisão sobre a matéria de facto, a acusação e, por imitação, a decisão 

condenatória, misturam factos com conceitos jurídicos. E fazem-no como se só de 

factos se tratasse. 

Ora, tal método (ou a falta dele) em nada facilita a tarefa de quem tem de se 

defender da acusagão ou de impugnar a decisão. 

Dificulta a tarefa da defesa, mas não a impede. 

Aliás, basta ler as peças processuais da defesa para concluir que a arguida 

compreendeu perfeitamente quais os factos por que estava acusada e depois 

condenada, tendo-se defendido deles de forma cabal. 

Não obstante a acusação conter os factos que consideramos suficientes - 
apesar da deficiente formulação nalguns casos - importa atentar no que se escreveu 

na fundamentação do Assento do STJ n.O 112003, d e  16-12-2002, pub. no D.R. de  25-01- 

2003: <<11.8 - De qualquer modo, a eventual preterição, no decurso da instrução contra- 

ordenacional, do "direito (processual) de audição" garantido pelo artigo 50.' do regime geral 

das contra-ordenações haaeria deficar "sanada" - porforça do disposto no artigo IZI.', n.' I, 

alínea c), do Código de Processo Penal - se o arguido viesse prevalecer-se, na impugnação 

judicial da "acusação" administrativa, do direito (de defesa) "a cujo exercício o acto anulável 

se dirigia". 
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11.9 - Com efiito, não faria sentido (e seria, mesmo, processualmente an tieconómico) 

anular a "acusação" (a não ser que a impugnação se limitasse a arguir a correspondente 

nulidade) se o "participante processual interessado" aproveitasse a impugnação (da "decisão 

administrativa" assim volvida "acusação~') para exercer - dele enfim se prevalecendo - o 

preterido direito de defesa, em ordem (c$ artigo 286.4 n.O I )  à "comprovação judicial" 

(negativa) da "decisão de deduzir acusação". 

11 -10 - Com essa excepção (sanação do vício por os participantes processuais se ferem 

prevalecido da faculdade a cujo exercício o acto anulável se dirigia), "o legislador procura 

evitar a anulação do processado por motivos de mera forma, contribuindo para a construção 

de u m  sistema menos formalista e mais preocupado com a justiça material. Se o acto, apesar 

de imperfeito, cumpriu os objectivos para os quais fii pensado pelo legislador (., .), não se 

justifica a sua repe tiçáo".~ 

Assim sendo, repete-se, as peças apresentadas pela arguida demonstram, por 

si prbprias, que ela se defendeu de forma completa e acabada dos factos que lhe 

eram imputados pela autoridade administrativa. Logo, não se vislumbra qualquer 

nulidade, consubstanciada na' preterição de algum direito processual da arguida, 

nem a acusação ou a decisão administrativa são ineptas. 

Por isso, improcede a questão prévia em apreço. 
* 

O artS0 422.O do CVM. Inconstitucionalidade. Aplicacão da Lei no Tempo. 

Segundo a arguida, o art." 422.' do CVM, ao determinar a divulgação das 

decisões condenatórias antes do carácter definitivo das mesmas, é inconstitucional 

por violação do princípio da presunção de inocência. E a interpretação que permite 

a sua aplicação a processos iniciados antes da sua entrada em vigor colide com o 

art." 29.") n.* 4, da CRP, que consagra o princípio da aplicação da lei mais favorável 

ao arguido. 

A razão de ser do art." 422.' do CVM encontra-se na salvaguarda dos 

interesses do mercado dos valores mobiliários. Esta norma'tutela o interesse público 

da transparência do mercado. 

A divulgasão aí ordenada não tem qualquer carácter sancionatório. Aliás, 

tanto são divulgadas as decisões condenatórias não definitivas, como são 

divulgadas as decisões judiciais não condenatórias, antes de estarem transitadas, 

como já ocorreu no âmbito deste mesmo processo. 
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I 
Acresce a salvaguarda de que a divulgação deve ser acompanhada da 1 

indicação de que a decisão condenatória não transitou em julgado (art." 422.O, n." 1, 
1 

parte final). 
I 

Não se vislumbra, por isso, em que medida a divulgaqão de decisões não 
6 

transitadas viola o princípio da presunção de inocência. 

Se assim fosse, a leitura de uma sentença (acto que visa a publicitação da 

decisão), no caso de ser condenatória, também afectaria o mesmo princípio 

constitucional, pois no momento em que a sentença é lida ainda não transitou em 

julgado. 
i<C1 " 
\ C 
L, Ora, que tenhamos conhecimento, nunca foi questionada a 

constitucionalidade da norma que manda proceder à leitura pública das sentenças. 

Trata-se, aliás, no smbito do processo penal (art." 87.O, n." 5, do C.P.P.), de um acto I 

cuja publicidade em caso algum pode ser afastada. 

Esta afirmação é válida, em termos genéricos, para os processos contra- I 

ordenacionais da competência da CMVM. Porém, cumpre ainda assinalar o especial i 

cuidado que legislador teve na divulgação de decisões, mesmo definitivas, atento o 

princípio que rege tal divulgação. Estamos a referir-nos aos casos previstos no n." 3 

do art." 422." do CVM, em que, no âmbito do processo sumarissimo, pode não haver 

lugar à divulgação da decisão. 

Finalmente, diga-se, que embora a norma comunitária não trate da questão 

do carácter definitivo da decisão administrativa, o art." 422.' veio garantir a 
# 

! 
transposição para o Direito Interno do art." 14/4 da Directiva 2003/6/CE, do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 28 de Janeiro de 2003, com a seguinte 

redacção: «Os Estados-membros autorizario a autoridade competente a tornar pública 

qualquer medida ou sanção imposta por infracção às medidas adoptadas nos termos da 

presente directiva, excepto se essa divulgação afectar gravemente os mercados financeiros ou 

causar danos desproporcionados às partes envolvidas.» 

Concluindo e considerando que o art." 422.' do CVM não contém qualquer 

sanção, nem a divulgaçüo aí prevista assume natureza sancionatória, não viola o 

princípio da presunção da inocência, nem a sua aplicação tem de respeitar o 

princfpio da não retroactividade das leis sancionatórias desfavoráveis aos arguidos1, 

' E não o principio da retroactividade da lei penal (ou, extrapolando, das leis sancionatórias) mais favorável ao 
arguido, esse sim consagrado no n." 4 do art." 29.' da CRP. 
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que, em matéria penal, entendemos como corolário do princípio da igualdade e do 

princípio da necessidade das penas e das medidas de segurança (questão que não 

desenvolveremos aqui) - art.OS 13." e 18.O, n.O 2, da CRP. 

Pelo exposto, improcede também esta questão prévia. 
* 

Reformatio in Pejus. Aplicacão da Lei no Tempo. 

Preconiza a arguida, no recurso que apresenta (embora não inclua esta 

questão nas conclusões), que a solução da não aplicabilidade da proibição da 

reformatio in pejus aos processos de contra-ordenação instaurados e decididos nos 

termos do Código dos Valores Mobiliários foi introduzida pelo Decreto-lei n." 

52/2006, de 15 de Março, pelo aditamento do citado n.' 8 ao artigo 416." do CVM, 

pelo que não é aplicável ao presente processo por este ter sido instaurado em 2003, 

de acordo com o disposto no art.O 29.O, n.O4, da CRP, o art.O S.', n." 2, al. a), do C.P.P. 

e dos art.Os 3.O, n.O 2, e 41.O, n.O 1, do RGCO. 

A questão, tal como vem colocada, s6 assumiria relevância processual 

concreta se, a final, viesse a ser proferida sentença que alterasse a decisão 

administrativa em prejuízo da arguida, o que, adianta-se desde já, não vai acontecer. 

Por outro lado, a questão posta a apreciação do Tribunal também não pode 

ser vista na perspectiva de que a ameaça contida na parte final da decisão 

administrativa de, em caso de recurso, poder vir a ser proferida decisão judicial que 

agrave a condenação da arguida, a inibiria de impugnar aquela decisão, pois, no 

caso concreto, não teve esse efeito, já que a arguida não deixou de apresentar o seu 

recurso para este Tribunal. 

Assim, dada a irrelevância que a questão assume para este processo, em face 

do dispositivo da presente sentença, improcede a alegação da arguida, nesta parte. 
* 

I1 - Fundamentacão 

1. De Facto 
a) Factos Provados 

i.) A arguida é um intermediário financeiro, legalmente autorizado e 

registado na CMVM para o exercício das seguintes actividades de intermediação 

financeira: 
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- recepção e transmissão de ordens por conta de outrem; 

- execução de ordens por conta de outrem; 

- registo e depósito de valores mobiliários; 

- gestão de carteiras por conta de outrem; 

- negociação por conta própria em valores mobiliários; 

- serviços de câmbios e aluguer de cofres-fortes ligados à prestacão de 

serviços de investimento. 

ii.) No período compreendido entre 01-05-2002 e 30-04-2003, as contas 

identificadas na coluna "conta" dos Anexos I e I1 da presente sentença, que dela 

fazem parte integrante, eram as contas dos clientes da arguida, junto desta, 

identificados na coluna "cliente" dos mesmos anexos. 

iii.) No período compreendido entre 01-05-2002 e 30-04-2003, as contas 

identificadas na coluna "conta" dos Anexos I e I1 à presente sentenca foram 

movimentadas nos termos dos extractos constantes dos mesmos anexos. 

iv.) No mesmo período: 

- nas datas identificadas na coluna "data mm/dd" dos Anexos I e I1 a 

presente sentença, os clientes da arguida identificados na coluna "cliente" dos 

mesmos Anexos realizaram as operações sobre valores mobiliários identificadas na 

coluna "descrição" desses Anexos; 

- as operações sobre valores mobiliarios descritas na coluna "descrição" dos 

Anexos I e I1 à presente sentença foram executadas pela arguida; 

- em consequência dessas operações, no final dos dias indicados na coluna 

"data valor" dos Anexos I e I1 à presente sentença os clientes ficaram com os saldos 

negativos indicados na coluna "saldo negativo no final do dia" dos mesmos Anexos; 

- esses saldos negativos, quando superiores em valor absoluto ao saldo 

negativo final do dia anterior, representam créditos da arguida sobre os clientes 

identificados nos montantes indicados na coluna "crédito sobre os clientes" dos 

Anexos III e IV à presente sentença, que dela fazem parte integrante. 

v.) A arguida, no período referido, ficou na posição de credora relativamente 

aos clientes identificados em 849 situações. 

vi.) Em consequência, a arguida cobrou aos clientes, durante o período 

compreendido entre 01-05-2002 e 30-04-2003, os juros identificados no Anexo V a 

presente sentença, que dela faz parte integrante; juros esses que assumiram a 
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representatividade, face as comissões recebidas pela arguida em cada mês do 

referido período, identificada no mesmo Anexo V. 

vii.) No mesmo período, a soma dos montantes de que a arguida era credora 

ascende ao valor total de € 12.254.647,22 (doze milhões, duzentos e cinquenta e 

quatro mil e seiscentos e quarenta e sete euros e vinte e dois cêntimos). 

viii.) A exposição da arguida ao risco ao longo do período que decorreu de 

01-05-2002 a 30-04-2003, por força das operações identificadas nos Anexos I e I1 a 

presente sentença, foi de € 61.747.618,35 (sessenta e um milhões, setecentos e 

quarenta e sete mil, seiscentos e dezoito euros e trinta e cinco cêntimos), 
f l 
b+ representando esta exposição as situações em que a arguida detinha crédito em 

relação a clientes, mesmo que no final do dia tivessem sido parcial ou totalmente 

solvidas. 

ix.) O montante referido em vii.), ao longo do período em apreço teve a 

evolução, face aos seus fundos próprios, que resulta do Anexo VI à presente 

sentença. 

x.) O montante referido em vii.), ao longo do período em causa teve a 

evolução, face ao seu capital social, que resulta do anexo VI a presente sentença. 

xi.) Neste período entre 01-05-2002 e 30-04-2003, a arguida não estava 

registada na CMVM para o exercício da actividade de intermediação financeira de 

concessão de credito para a realização de operações sobre valores mobiliários em 

_c _ que intervem. ' I 

xii.) Em 17-03-2003, a arguida transmitiu à CMVM o seguinte: «A sociedade 

não tem contas abertas em nome de clientes em nenhuma sociedade ou instituiçãofinanceira. 

A sociedade utiliza contas abertas em seu nome que, contabilisticamente, espelham valores de 

clientes afectos ao mercado ou produtos cujo processo de Liquidação aconselhe 

administratiz7amente a manutenção de tais valores em tais contas.» 

xiii.) Em 26-04-2005, a arguida transmitiu a CMVM o seguinte: «Infomzamos 

que nunca utilizamos contas bancárias, em nome de clientes, com poderes de 

movimentação. » 

xiv.) No período compreendido entre 01-05-2002 e 30-04-2003, a arguida era 

titular das contas bancárias indicadas na coluna "n." da conta designação" do Anexo 

VI1 à presente sentença, que dela faz parte integrante, abertas junto das instituições 

de crédito indicadas na coluna "instituição de crédito" do mesmo Anexo VII. 



Juízos de Pequena Instância Criminal de L i ~ b o a  
1." Juizo - 2.a sec 

Rua Marques da Frontcin - Palácio da Justiça 
1098-001 Lisboa 

Tclcf. 213846809 - Fax: 213871054 
corrcio@Iisboa.tpicr.inj.pt 

xv.) Nas datas indicadas na coluna "data" do Anexo VI1 à presente sentença, 

os saldos indicados na coluna "saldo" do mesmo anexo, pertenciam em parte à 

arguida e em parte a clientes da arguida. 

xvi.) Todas as contas bancárias indicadas no Anexo VI1 à presente sentença 

são contas em nome da arguida, sem qualquer menção que permita identificá-las 

como contendo dinheiro dos clientes da arguida. 

xvii.) Ao praticar os factos referidos nos pontos xii.) a xvi.), a arguida 

representou que nas contas bancárias elencadas no Anexo VI1 a presente sentença 

detinha, simultaneamente, dinheiro seu e dinheiro de clientes, tendo agido 

consciente e voluntariamente, sabendo ser proibida a sua conduta. 

Mais se provou que: 

xviii.) Em 12-09-2002, na sequência da acção de supervisão realizada de 18- 

02-2002 a 22-02-2002, a CMVM oficiou à arguida nos seguintes termos: 

«Tendo em consideraçãa os factos apurados na sequência da acção de supewisão 

efectuada à (...) L. J. Cawegosa (...) comunicamos que o Conselho Directivo da CMVM 

deliberou notificar a L. J.  Curregosa para, até 15 de Outubro de 2002: (...) 

v.  Cumprir integralmente o disposto no artigo 306," do CVM e os artigos 67.' e 66,' 

do Regulamento. 

Verificou-se, nomeadanzen te, que: 

a. Não se encontram segregados, em contas bancárias distintas, os valores monetários 

dos clientes e da própria sociedade;)) 

xix.) No âmbito do Processo de Contra-ordenação sob a Forma Surnaríssima 

com o n.O 77/2004, foi aplicada a arguida uma admoestação pela violação do 

disposto no art.O 397.4 n.O do CVM, ou seja, pela prática em 8, 14,20, 27 e 31 de 

Março de 2000 e 14 de Junho de 2000 de actos de intermediação financeira não 

autorizada, mais concretamente, prática de actos de concessão de crédito para a 

realizaqão de operações sobre valores mobiliários em que intervém a entidade 

concedente do crédito sem estar registada junto da CMVM para o efeito. 

xx.) No âmbito do Processo de Contra-ordenaqão n." 80/2004, por decisão 

que se tornou definitiva em 23-03-2007, foi a arguida condenada numa coima de € 

25.000,00, pela violação do dever de defesa do mercado - contra-ordenação muito 

grave, p. e p. pelo art.O 398.4 al. d), do CVM. 
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xxi.) De acordo com os elementos remetidos a CMVM [v. fis. 2904 a 29101, no 

que respeita à arguida, o resultado líquido do exercício, em 2005 e antes de 

impostos, era de € 63.780,OO. 
* 

b) Factos Não Provados 

Não se fez prova de que: 

A arguida quis praticar os factos ii.) a x.) que representou, querendo conceder 

crédito aos seus clientes. 
* 

c) Indicacão e exame critico das provas que serviram para formar a convicção 

deste Tribunal 

No estrito cumprimento do dever de acatamento das decisões dos Tribunais 

Superiores, a que estou vinculado, considero válidas todas as provas produzidas 

durante a fase administrativa deste processo contra-ordenacional. 

Como a CMVM referiu na sua decisão condenat6ria (v. fls. 3174), "...os factos 

[entenda-se os factos objectivos, e não tambkm as conclusões que indevidamente constam do elenco 

factual] que constam da acusação foram todos fornecidos à CMVM pela própria arguida 

(quer em sede da acção de supervisão a arguida de 07/04/2003 a 10/04/2003 e em 14 e 

15/05/2003 (cf:jZs. 4-1 1 e 2883), quer a instâncias posteriores da CMVM ..." 
Ora, tendo sido a arguida a fornecer todos os elementos probatórios nos 

quais se sustentou a acusação e a decisão administrativa condenatória, é natural que 

o cerne deste processo não esteja propriamente nos factos objectivos (e s6 nesses) 

que resultam da abundante documentação existente nos autos, mas antes na 

interpretação que se possa fazer desses dados, bem como nas conclusões que 

aqueles nos permitem tirar. 

Tal deslocação do centro de gravidade do processo s6 é usual ocorrer nos 

processos em que há confissão livre, integral e sem reservas por banda dos arguidos; 

meio de prova que se sobrepõe aos outros que eventualmente tenham sido 

produzidos e que exime o julgador de, em sede de fundamentação sobre a matéria 

de facto, ter de apreciar a restante prova que incida sobre os factos incriminadores. 

Porém, como não é o caso, avançamos para a apreciação das provas que 

serviram para formar a convicção deste Tribunal. 

Todavia, um outro esclarecimento prévio se impõe. 
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No elenco que fizemos dos factos provados e não provados, não j 
! considerámos e, por isso, expurgdmos, as circunstâncias e afirmações de facto que 

surgem repetidas ou que contêm em si juizos ou apreciações de natureza valorativa 

ou conclusiva ou sem interesse directo na apreciação da causa. 

Nomeadamente, a decisão administrativa impugnada, sob a designação de 

"Factos Provados" foi logo tirando conclusões que implicam necessariamente uma 

aplicação do Direito. Por exemplo: afirmar-se que a arguida exerceu a actividade de 

concessüo de crédito nada tem de material ou factual, é uma pura conclusão e, como 

tal, não pode constar do elenco dos factos provados. 

Ao elaborar o segmento desta sentença respeitante aos factos, e sem 

pretender altera-los, retirámos as frases ou expressões que são estritamente 

conclusões e, nalguns casos, substituímo-las pelos subjacentes factos materiais. 1 

Assim: 
I 

- No facto iv.) e no Anexo I, substitufmos a (referência à) coluna "crédito 

concedido", por "crédito sobre os clientes". Eliminámos a frase <<o que significa que i 

a arguida praticou os actos de concessão de crédito identificados na coluna . 
I I 

"descobertos" dos Anexos I11 e IV à presente decisão»; 

- No facto v.) excluímos a classificação de que os 849 créditos sobre os clientes 

representavam outros tantos actos de concessão de crédito e retirámos, por 

completo, a frase conclusiva de que «A arguida exerceu, no período referido, a 

actividade de concessão de crédito para realização de operações sobre valores 

mobiliários»; 

- No facto vi.) não mantivemos a referência à actividade de concessão de 

crédito; 

- O mesmo sucedendo nos factos vii.), ix.) e x.). 

Passemos, agora, sim, à indicação das provas consideradas para efeitos da 

decisão sobre a matéria de facto. 

Para prova do facto i.) tivemos em conta o teor de fls. 1; 

Quanto ao facto ii.) estribdmo-nos nos documentos de fls. 783 a 911, 1187 a 

1191,1206 a 1220,1708 a 1820 e 2029 a 2172. 

O facto iii.) ficou provado pela analise de fls. 783 a 911, 1206 a 1220, 1708 a 

1820 e 2029 a 2172. 

LITOICIUSU>L. T i l  lllll P111 
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Já os factos do ponto iv.) considerámo-los provados pela apreciação de fls. 

783 a 911,1206 a 1220,1708 a 1820,2029 a 2193. 

Para prova do ponto v.) tivemos em conta o teor de fls. 2173 a 2194. 

O facto vi.) fica provado pela análise de fls. 2023 a 2027 e 2195. 

No que tange ao facto vii.), este ficou provado com base no conteúdo de fls. 

783 a 911,1206 a 1220,1708 a 1820, 2173 a 2194, ao passo que no facto viii.) se teve 

em consideração a documentação de fls. 783 a 911,1206 a 1220,1708 a 1820,2029 a 

2172 e 2194. 

4.. 

Por seu turno, o facto ix.) ficou assente pela análise de fls. 783 a 911, 1067 a 

L; 1078,1193 a 1204,1206 a 1220,1708 a 1820 e 2196 a 2238. 

No que conceme ao facto x.), o mesmo ficou provado pela apreciação que 

fizemos de fls. 783 a 911,1067 a 1078,1193 a 1204,1206 a 1221,1708 a 1820 e 2196 a 

2238. 

O facto xi.) fica igualmente provado com base no teor de fls. 1. 

Quanto ao conteúdo da informação transmitida a CMVM e que constitui o 

facto xii.), consideránzos o documento de fls. 752 v. 

No que diz respeito ao facto transposto para o elenco dos provados sob o n.O 

xiii.), ponderámos o teor de fls. 1837. 

Para prova do facto xiv.) levámos em linha de conta as fls. 1836 a 1842,2014 a 

2020 e 2239 a 2244. 

O facto xv.) fica provado com base nas fls. 2015 a 2020 e 2239 a 2244. 

A fim de dar como provado o facto xvi.) estribámo-nos no teor do verso de fls. 

752,1837,2015 v., e 2239 a 2244. 

No que respeita ao facto interno ou subjectivo constante do ponto xvii.), para 

alem de já resultar da apreciação dos factos objectivos assentes sob os pontos xii.) a 

xvi.), apreciados a luz das regras da lógica e da experiência, fica ainda consolidado 

pela circunstância de a arguida ter sido alertada para a necessidade de segregar em 

contas bancárias distintas os valores monetários dos clientes e da própria sociedade, 

mas ter mantido durante o período em análise uma segregação meramente 

contabilística, pois como reconheceu nas declarações que prestou em audiência de 

julgamento o próprio administrador da arguida, Miguel Ângelo Rodrigues Pirnentel, 

era mais simples e mais econ6mic0, permitindo uma maior flexibilidade. 
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A também alegada inexequibilidade da separação em contas bancárias 

distintas, não surge como um obstáculo, mas sim como uma dificuldade que a 

administração da arguida não quis ultrapassar durante o período ajuizado, pois 

como referiu a testemunha Custódio Cruz Pinto (economista, técnico da CMVM há 

14 anos), a "segregação bancária" é trabalhosa, dispendiosa, mas é exequível e já era 

praticada à data por outros intermediários financeiros. 

Perante tais circunstâncias, fica-nos a convicção de que a sociedade arguida 

sabia perfeitamente da ilicitude da sua conduta de não segregação, mas manteve-a, 

pois a conduta licita implicaria mais trabalho e mais encargos financeiros. 

Todos os documentos acima referidos e que sustentam a nossa convicção 

sobre a matéria de facto provada, foram conjugados com as declarações do 

representante legal da sociedade arguida Miguel Ângelo Rodrigues Pimentel, 

administrador da L. J. Carregosa desde o início e que, no essencial, relatou os factos 

com sinceridade e integridade, de tal de forma que reputamos as suas declarações, 

no geral, como credíveis. Confirma que todos os documentos foram fornecidos pela 

própria arguida, a medida que iam sendo pedidos pela CMVM, pelo que não restam 

quaisquer dúvidas sobre a fonte da prova documental. 

A testemunha já referida Cust6dio Cruz Pinto, bem como António Miguel 

Coelho de Oliveira, economista (à data do depoimento estava no DIPR - 
Departamento de Comunicaqão e Relações Públicas - mas a época integrava o 

DIEM - Departamento de Supervisão da Intermediação e Estruturas de Mercado, da 

CMVM), deram apoio tecnico ao Contencioso no âmbito deste processo, analisando 

a documentação existente. Os seus depoimentos serviram para consolidar a nossa 

convicção sobre os factos que resultam dos documentos acima referidos e estão 

reflectidos nos dados constantes dos anexos à presente sentença. 

As testemunhas Amândio Lourenço Caldeira e António Firmino da Silva 

%usa, ambos clientes da arguida desde, respectivamente, 1996 e 1995, relataram, no 

essencial, as relações que têm com a arguida, o modo como se processam, sendo que 

ambos afirmaram que nunca lhes foi proposto um "descoberto" e que, nas poucas 

vezes em que as liquidaqões correspondentes às ordens não foram efectuadas em 

D+3, a sociedade chamou-lhes imediatamente a atenção (a segunda testemunha 

referiu que uma vez até lhe telefonaram quando estava no Algarve), tendo sido 

emitida uma nota de juros. 
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As testemunhas Margarida Ferreira da Cunha Leal (secretária da 

administração da L. J. Carregosa desde o início), Carlos Manuel Dias Novais 

Gonçalves (foi, eiitre Agosto de 2002 e Março de 2006, responsável pela agência da 

sociedade arguida em Lisboa) e João Paulo Martiiis da Rocha Pinto, bancário no 

B.P.I., foi um dos corretores ein iioine iiidividual nos primórdios da Bolsa do Porto, 

nos anos oitenta, prestaram depoimentos mais geiiéricos, mas que serviram para 

consolidar a visão geral do tipo de relações existentes entre a L. J .  Carregosa e os 

diversos tipos de clientes, desde os que abrem conta via iiiternet aos que frequentam 

a sala de mercados. 

A demais prova, tanto a produzida durante a fase administrativa do processo 

como a que já se produziu na fase judicial, ein nada altera a convicção que criámos a 

partir dos elementos probatórios acima referidos, essencialmente, os docuinentais. 

O facto constaiite do ponto xviii.) ficou assente pela análise de fls. 18, 19 e 

2884. 

Os dados sobre a situação financeira da arguida, resultam da análise de fls. 

2904 a 2910. 

Para prova das condenações em matéria contra-ordenaciona1 da arguida, 

apreciámos as certidões de fls. 4434 a 4440 e 4443. 

O facto não provado, porque é incindível da conclusão de direito que 

tiraremos mais a frente, resulta da não configuração dos actos praticados pela 

arguida como sendo actos de concessão de crédito. 

Diga-se, ainda, que considerámos factos que, apesar de não estarem 

elencados na parte da decisão administrativa intitulada de "Factos Provados", 

encontravam-se dispersos pela referida decisão, o que, pese embora não represente 

boa técnica e dificulte a compreensão do conteúdo da peça decisória, não impediu 

que a arguida tivesse tomado conhecimento deles, podendo assim defender-se, e, 

portanto, não representa qualquer surpresa a sua inserção, que agora se faz, no 

capítulo adequado, ou seja, o dos "Factos Provados". 

Estamos a referir-nos aos factos internos ou subjectivos, bem como aos que 

terão relevância para a determinação da medida da coima, em especial no que toca à 

culpa da arguida. 
*** 
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2. De Direito 

A arguida foi condenada por decisão da autoridade administrativa pela 

violação do disposto no art." 397.') n." 1, do Código dos Valores Mobiliários (CVM), 

a título doloso, pelo exercicio de actividade de intermediação fora do âmbito que 

resulta do registo, nos termos do art.' 388.O, n.O 1, al. a), do CVM, bem como pela 

violação do disposto no art." 398.O, al. b), do CVM, a titulo doloso, dos deveres de 

segregação patrimonial previstos nos art.' 306.06, n." 1, CVM e 67.", n." 1, do 

Regulamento n.O 12/2000 da CMVM, nos termos do art.' 388.O, n." 1, al. a), do CVM. 

No que concerne à primeira contra-ordenação imputada, a questão central 

está em saber se o facto de o cliente do intermediário financeiro não ter 

disponibilizado os fundos necessários às operações por si ordenadas e efectuadas 

pela arguida, constitui concessão de crédito por parte desta, como entendeu a 

CMVM, ou se, pelo contrário, é um mero incumprimento da obrigação do 

pagamento do preço da operação de compra ordenada na respectiva data (data da 

liquidação financeira), como entende a defesa. 

Na perspecliva da arguida, a relação existente entre o intermediário 

financeiro e o cliente-investidor configura um contrato de mandato, pelo que é daí 

que nasce a obrigação de restituição das despesas avançadas pelo mandatário. 

Os juros cobrados pela arguida, nesta perspectiva, não podem ser 

qualificados como remuneração de um crédito concedido, mas sim como juros de 
mora, ou seja, juros pelo atraso no cumprimento pelos clientes de pagar 

tempestivamente o preço das operações. 

Por outro lado, a autoridade administrativa entendeu, na decisão 

condenatória que proferiu, que o art." 291.O, al. b), do CVM, não pretendeu restringir 

a actividade de intermediação financeira de concessão de crédito apenas ao nexo 

genético, tendo feito a distinção entre concessão de crédito e empréstimo, como se retira 

da frase insita naquela norma: «...concessão de crédito, incluindo o empréstimo de valores 

mobiliários...». Nesta perspectiva, a CMVM passa a afirmar que para existir 

concessão de crédito, basta a verificação factual de que o intermediiirio financeiro 

tenha, por alguma forma, admitido ao cliente que este ficasse numa posição de 

devedor em relação àquele, avançando meios seus para satisfazer a obrigação do 

cliente, relacionada com a realização de operações sobre valores mobili8rios em que 

o intermediário financeiro concedente do crédito interveio. 
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Vejamos. 

As normas que se destinam a regular determinada actividade, tal como 

quaisquer outras, não podem estar sujeitas a interpretações que não encontrem na 

letra da lei um mínimo de correspondência verbal (art.' 9.O, n.O 2, do Código Civil). 

Aliás, tal como os tipos penais, os tipos contra-ordenacionais exercem uma 

função de determinação das condutas dos destinatários, pelo que a clareza e 

precisão do texto legal são características que não podem ser descuradas. 

Por outro lado, as interpretações que a CMVM faça das leis2no âmbito de 

processos contra-ordenacionais, ou os pareceres genéricos que emita, antes de os 

mesmos virem a estar em letra de lei, não vinculam as entidades supervisionadas, 

nem, muito menos, os Tribunais. 

Por conseguinte, ao contrário do que tem sido feito ao longo deste processo, 

quer pela arguida, quer pela CMVM, parece-nos descabido fazer aqui uma evolução 

histórica dos entendimentos de uma autoridade administrativa, para chegarmos ao 

pensamento do legislador. 

Por isso, vamos directos à aplicação da lei, apoiados em entendimentos 

jurisprudenciais anteriores. 

A data dos factos, a redacção do art.' 291.O, al. b), do CVM (a que levaremos 

em conta por força do disposto no art.' 3.O, n.' 1, do RGCO), era a seguinte: 

((São serviços auxiliares dos sewiços de investimento: 

b) A concessão de crédito, incluindo o empréstimo de valores mobiliários, para a 

realização de operações sobre valores mobiliários em que intervém a entidade 

conceden te do crédito.» 

Como está provado, a data dos factos, dentre as actividades de intermediação 

financeira a que arguida estava legalmente autorizada a praticar e registada, não 

constava a de concessão de crédito. 

Por isso, c! de toda a relevância apurar se as operações provadas 

consubstanciam uma concessão de crédito e se a arguida interveio em operações 

sobre valores mobiliários como entidade concedente de crédito. 

Ora, embora noutra sede, a questão já foi apreciada por um órgão de 

soberania a propósito de uma acção instaurada pela arguida contra um seu cliente, e 

NBo estamos aqui a referir-nos às atribuições em matéria de regulação que a lei confere à CMVM. 
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em que a causa de pedir era o incumprimento, pelo réu, do pagamento de quantias 

cuja dívida resultou da realização de operações por aquele ordenadas. Na sentença 

então proferida pelo Tribunal Cível da Comarca do Porto (v. fls. 2844 a 2854), o M.mo 

Juiz escreveu o seguinte: «Mas pelo facto de a conta do R. não terjúndos (...), daí r150 se 

segue que a A. ao ter ordenado tais operações tenha concedido crédito àquele, ou que 

estejamos perante os chamados "descobertos em conta" e muito menos perante u m  contrato 

de mútuo, regulado no art.' 1142.O e seguintes do C. Civil e artigo 362.' do C, Comercial que 

genericamente alude 2s operações de banco. Na verdade, a situação credora da A, não 

resultou da concessão de qualquer empréstimo ao R., mas tão-somente do resultado das 

operações realizadas nos indicados dias (...). E, porque a dado momento, os quantitativos dos 

lançamentos a crédito foram excedidos pelos quantitativos dos lançamentos a débito, 

verificou-se u m  saldo negativo. Acontece que tal situação nada tem a ver com o "descoberto 

em conta". Na verdade, o "descoberto e m  conta" é a operação pela qual o banco consente que 

o seu cliente saque para além do saldo existente na conta de que é titular, até u m  certo limite 

e por determinado prazo. Ora, condição indispensável para a verificação desta operação é, 

desde logo, que o titular da conta saque sobre ela e que o faça para além do saldo existente (...). 

Concluímos assim (...) que, no caso sub judice, a A. não concedeu qualquer empréstimo ao R. 

para realizar operações que originaram o saldo negativo na sua conta corrente, o que 

aconteceu foi pura e sirnplesnzente que o R. n& pagou o preço da compra dos "contratos de 

júturos", preço esse que foi suportado pela A. e que, por consequência, originou os saldos 

negativos registados na sua conta corrente.» 

No âmbito desse mesmo processo cível, o Supremo Tribunal de Justiça, em 

ac6rdão (fls. 2862 a 2866) proferido em sede do recurso do ac6rdão do Tribunal da 

Relação do Porto (fls. 2855 a 2861) que, em apelação, havia mantido a sentença a que 

pertence o extracto transcrito, pronunciou-se nos seguintes moldes: «...o problema 

reside e m  saber (...) se na situação ajuizada a A., contra o acordado, concedeu crédito. (...) 

temos que olhar para os factos apurados e, interpretando-os e valorando-os à luz do conceito 

de crédito - m a s  sem nunca perder d e  v i s t a  as particularidades das  operações 

económicas aqu i  e m  causa - tirar uma conclusão. E a conclusão coincide com a extraída 

na sentença. isto porque, conforme se infere dos elementos de facto coligidos, a situação 

credora d a  recorrida não  derivou d a  realização d e  qualquer negócio de crédito c o m  

o recorrente, m a s  pura e simplesmente d a s  operações real izadas  na bolsa (...); agindo 

no quadro do mandato contratualmente con@rido, a recorrida, representante do recorrente 
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junto das entidades dos mercados, tomou-se responsável pelo cumprimento das obrigações 

ali assumidas em nome dele, e, tendo-lhes pago o preço das operações concluídas, debitou-o 

na conta corrente aberta, como era seu direito, dada a existência de um saldo negativo.)) [os 

destaques são meus]. 

O meu entendimento não diverge dos que acabámos de transcrever. Não se 

pode confundir a assunção da posição de credor numa relação crediticia decorrente 

de um contrato de mandato, com a prática de um acto de  concessão de crédito. São 

realidades distintas. Confundi-las, seria o mesmo que dizer que um advogado de 

uma parte quando suporta do seu bolso uma taxa de justiça, não está a suportar 

uma despesa decorrente do mandato, ficando credor da obrigação que o mandante 

tem de o reembolsar dessa despesa (art." 1167.", al. c), do C6d. Civil), mas está a 

conceder um crédito à parte que representa. 

Acresce não termos elementos que nos permitam concluir de forma diferente 

da arguida, ao classificar os juros que cobrou durante o período em causa como 

sendo juros de mora pelo atraso do cliente em reembolsar o mandatário, tal qual 

acoiítece quando uma outra qualquer obrigação pecuniária não é cumprida no 

tempo devido. 

Por conseguinte, em face dos factos materiais provados outra conclusão não 

se pode tirar que não seja a de que a L. J. Carregosa não concedeu qualquer crédito, 

pelo que não praticou qualquer acto para além dos que estava autorizada e 

relativamente aos quais estava registada. 

Consequentemente, a arguida será absolvida da prAtica da contra-ordenação 

por que vinha condenada pela autoridade administrativa por violação art." 397.O, n." 

1, do CVM, em virtude do exercicio de actividade de intermediação fora do âmbito 

que resulta do registo, nos termos do art." 388.O, n." 1, al. a), d o  mesmo c6digo. 

Quanto a violação do dever de segregação patrimonial. 

Tendo em conta que os factos objecto do presente processo ocorreram entre 

01-05-2002 e 30-04-2003, aplicaremos o regime legal vigente à data, pois não há 

outro posterior que seja mais favorável à arguida - art." 3.", n.' 1, e n.O 2 interpretado 

a contrario sensu, do RGCO. 

Vem-lhe imputada a violação do disposto no art." 306.O, n." 1, do CVM, e no 

art.' 67.O, n." 1, do Regulamento n." 12/2000 da CMVM. 
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O n." 1 do art." 306.O do referido código estatui que em todos os actos que 

pratique, assim como nos registos contabilísticos e de operaç6es, o intermediário financeiro 

deve assegurar uma clara distinção entre os bens pertencentes ao seu património e os bens 

pertencentes ao património de cada u m  dos clientes. 

O n." 1 do art." 67." do Regulamento prescreve que o dinheiro entregue pelos 

clientes as empresas de investimento é depositado em conta bancária, distinta da conta 

bancária dessas empresas. 

Ambas as normas transcritas consagram o Princípio da Segregação Patrimonial. 

Tal princípio integra-se no âmbito das normas d e  conduta impostas aos 

intermediários financeiros, teleologicamente dirigido à protecção dos investidores, 

que é, por sua vez, um princípio estrutural do Direito dos Valores Mobiliários, 

encabeçando a actividade de supervisão da CMVM - cf. art. 358.', alinea a )  do 

CVM.3 

Com efeito, da leitura dos preceitos em causa poder-se-á concluir pela 

protecção do património entregue ao intermediário financeiro, ou por si gerado em 

virtude da prática de actos por conta dos clientes, o qual se considera juridicamente 

autónomo, devendo permanecer intacto/segregado em relação ao património do 

intermediário financeiro, independentemente de quais forem as suas vicissitudes 

existenciais. 

Daqui se poderá ainda concluir que o dever de segregação patrimonial 

prende-se directa e imediatamente com a protecção de  património financeiro, 

podendo estar, como vimos, completa e absolutamente divorciado da actividade de 

intermediação financeira, seja ela qual for. 

Aliás, o princípio da protecção da segregação patrimonial assume maior 

acuidade, precisamente, nos casos em que não está vigente qualquer relação 

contratual, não havendo especificamente uma conta de depósito em nome dos 

clientes, cujo património fica, assim, menos identificável (z1.g. decurso de um 

processo de insolvhcia em que o património dos ex-clientes, por não responder 

pelas dfvidas da Sociedade, terá de ser separado da respectiva massa insolvente). 

Na verdade, a relação pós-contratua1 intercepta-se com o princípio da 

confiança impondo, de forma decisiva, que os activos financeiros remanescentes não 

Sobre o princípio de protec~ão dos investidores, cf., por todos, Sofia Nascimento Rodrigues, "A protecçáo dos 
investidores em valores mobiliários", Alrnedina, Coimbra, 2001, pp. 23-36. 
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sejam objecto de qualquer aplicação ou operação de natureza financeira violadora 

dos deveres gerais de comportamento e de protecção dos intermediários financeiros. 

Estes deveres - nomeadamente o dever de segregação patrimonial - determinam 

que os activos sejam perfeitamente identificados de modo a que fique totalmente 

prejudicada a hipótese de serem movimentados para outros fins que não sirvam os 

interesses (e protecção) do cliente - mormente os da sua devolução. 

O artS0 306.O, n.O 1, do CVM, consagra uma norma de perigo abstracto, não se 

exigindo que tenha, de facto, existido confusão de patrimónios, bastando para que 

se consuma a violação, que tenham sido realizados actos em que não se assegurou 

uma total separação de patrimónios. 

Por seu turno, para o completo preenchimento do tipo de ilícito consagrado 

no art.' 67.O, n.' 1, do Regulamento, é irrelevante que a sociedade de intermediação 

financeira consiga distinguir o património dos clientes do seu próprio património, 

uma vez que o raio de acção da norma se manifesta, com maior relevância, no 

exterior da estrutura societária. Com efeito, a norma tem como escopo principal 

assegurar uma nítida e formal separação patrimonial, de molde a prevenir qualq~er 

tipo de ablação do património dos clientes, em caso, v.g., de insolvência da empresa. 

A necessidade da separação patrimonial ditada pela norma justifica-se 

independentemente do perigo do património dos clientes vir a ser atingido por 

causa da insuficiente identificação. Não é o perigo como evento (perigo concreto) 

que a norma visa prevenir. Tal perigo poder8 até ser remoto. - . . 
. . O tipo de ilícito contra-ordenacional é de perigo abstracto, na medida em que 

aqui o perigo funciona apenas como fundamento da punição, renunciando o 

legislador a concebê-lo como resultado da acção4. 

Por conseguinte, é irrelevante saber se, como alega a arguida, se tem um 

sistema informático do melhor que existe no mercado, permitindo-lhe ter 

conhecimento, em tempo real do dinheiro depositado, sabendo qual o dinheiro da 

sociedade e o dos clientes. 

Para o legislador isso não basta. 

Pelo contrário, a fim de apurar o preenchimento do tipo é ate despiciendo o 

entendimento que a arguida possa ter sobre a conduta que lhe é legalmente imposta. 

Vejamos então qual foi a conduta da arguida dentro do período em causa. 

-- 

Neste sentido, cf. Rui Pereira, "O Dolo de Perigo'', LEX, Lisboa, 1995, pp. 24 e 25. 
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Provou-se que a arguida era titular das contas bancárias indicadas na coluna 

"n.O da conta e designaçãou do Anexo VII, abertas junto das instituições de crédito 

indicadas na coluna "instituição de crédito" do mesmo anexo. 

Ficou igualmente provado que nas datas indicadas na coluna "data" do 

Anexo VI1 os saldos indicados na coluna "saldo" pertenciam em parte à arguida e 

em parte a clientes da arguida, bem como que todas as contas indicadas nesse anexo, 

são contas em nome da arguida, sem qualquer menção que permita identificá-las 

como contendo dinheiro dos seus clientes. 

Assim, ao deter nas contas bancárias abertas em seu nome, dinheiro 

Cj pertencente a clientes e dinheiro seu, a arguida não assegurou uma clara distinção 

entre os bens pertencentes ao seu património e os bens pertencentes ao patrimbnio 

dos seus clientes, razão por que violou o disposto no n.O 1 do art." 306.O do CVM. 

Ao deter, nas contas bancárias abertas em seu nome, dinheiro pertencente a 

clientes e dinheiro seu, a arguida não cumpriu o dever de depositar separadamente 

o dinheiro entregue pelos clientes a arguida, razão pela qual infringiu o disposto no 

n." 1 do art." 67." do Regulamento n." 12/2000 da CMVM. 

Ficaram também provados os factos internos ou subjectivos, 

consubstanciadores do dolo directo (art." 14.', n." 1, do C.P., aplicável por força do 

art.O 32.' do RGCO), o qual se refere a todos os elementos objectivos dos tipos em 

e. 
Não há causas que excluam a ilicitude da conduta, nem a culpa da arguida. 

Importa, por isso, determinar qual a medida da coima a aplicar. 

De acordo com o disposto na alínea b) do art." 398.' do CVM, a violação do 

dever de segregação patrimonial constitui uma contra-ordenacão muito grave. 

Por força do disposto na alinea a) do n.O 1 do art.O 388.' do mesmo código, às 

contra-ordenações muito graves são aplicáveis coimas entre € 25 000 e € 2 500 000. 

Nos termos do art." 405.' do CVM, a determinação da medida da coima far- 

s e 4  em função da ilicitude concreta do facto, da culpa, da situação económica, dos 

benefícios obtidos e das exigências de prevenção. Ter-se-á, ainda em conta a 

situação económica e a conduta anterior da arguida. 

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 art. 

405." do CVM. 
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A ilicitude é mediana, atendendo a que a arguida actuou em infraccão, 

durante todo o período de um ano. 

A sua culpa também é mediana, pois não há circunstâncias que atenuem a 

conduta de alguém que, sabendo perfeitamente que estava em infracção e tendo 

sido advertida em 12-09-2002 através do ofício dado como provado no ponto xviii.) 

supra, se mantém em infracção, sendo que o comportamento licito alternativo se 

traduziria, tão-somente, em segregar em contas bancárias distintas os valores 

monetários dos clientes e da própria sociedade. 

A arguida actuou com um dolo intenso, porque directo. 

A favor da arguida depõe não só o facto de não ter praticado actos de 

ocultação tendentes a dificultar a descoberta da infracqão, mas também a atitude 

positiva e colaborante que, em materia de prova, demonstrou ao longo de todo este 

processo. 

Não se apurou que a conduta da arguida tivesse tido como finalidade obter 

qualquer benefício material. 

A aplicação da admoestaqão em Processo Sumaríssimo (facto provado xix.)), 

foi posterior a estes factos, embora diga respeito a uma factualidade anterior. A 

condenação no Processo de Contra-ordenação n.O 80/2004 (facto provado xx.)) foi 

posterior. 

A situaqão económica conhecida da arguida é a que se encontra provada e 

- . resulta de fls. 2904 a 2910. 
, 
\ 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 pratica da 

contra-ordenação consubstanciada na violacão do dever de  segregação patrimonial. 

Tal coima deverá, porém, situar-se muito mais próxima do limite mínimo - € 

25 000 - do que do limite máximo - € 2 500 000. 

Assim, entende-se que a CMVM andou bem ao fixar a medida da coima por 

esta contra-ordenação em € 50 000, o que se julga ser justo e adequado, pelo que se 

manterá. 
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111 - Dispositivo 

Nestes termos e pelos fundamentos expostos, julgando o recurso parcialmente 
procedente e, consequentemente, ALTERANDO a decisão da CMVM, decido: 

a) ABSOLVER a a r a i d a  Banco L.T. Carregosa, S.A. da prática da contra- 

ordenacão por violacão do disposto no art." 397.", n." 1, do Código dos Valores Mobiliários 

p M ) ,  a titulo doloso, pelo exercício de actividade de intermediacão fora do 

âmbito que resulta do registo, nos termos do art." 388.O, n." 1, ai. a), do CVM; 

b) CONDENAR a arguida - Banco L.]. Carregosa, S.A. pela prática da 

contra-ordenação por violação, a título doloso, dos deveres de segregacão - 

patrimoniai, P. e p. pelos art.0s 306.O, n.O 1, do CVM, 67.6, n.O 1, do Remlamento n." 

1212000 da CMVM, e 388.", n o  1, al. a), do mesmo códiao, na coima de € 50.000,OO 

{cinquenta mil eurosl; 

c) Condenar a arguida Banco L.J. Carregosa, S.A. a pagar as custas, 

fixando-se a taxa de justiça em 4 (quatro) UC, nos termos conjugados dos 

art.os 87.', n." 1, al. c), do C.C.J. e 92.Oa 94." do RGCO. 
* 

Proceda às legais notificações e comunicações. 
* 

Lida, vai esta sentença ser depositada. 
* 

Lisboa, 27 de Fevereiro de 2009 

(processado e revisto pelo signathrio) 


