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

I 
REG. N? 

I PROC. N? 

* 

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

1. Notificada do acórdão desta Relação, de fls. 8216-8235, 
prolatado em 22-07-2009, que concedeu provimento aos recursos 
interpostos pelo Ministério Público e pela Comissão do Mercado de 
Valores Mobi/iários (CMVM) do despacho proferido pela Sra. Juíza, na 
sessão de julgamento que teve lugar em 16-10-2008, e através do qual, no 
essencial, julgando procedente uma questão prévia suscitada pela arguida 
[LISBONON BROKERS, Sociedade Correc fora, S. A. 1, an u l o u a d ec i são 
daquela Comissão que a condenara na coima única, resultante de cúmulo 
jurídico, de £ 50.000,OO (cinquenta mil euros), veio a referida arguida, nos 
termos do artigo 379.O, n.O 1, al. c), ex vido artigo 425.O, n.' 4, ambos do 
Código de Processo Penal, arguir a nulidade do predito acórdão, por omissão 
de pronúncia, alegando, em resumo: 

- Dispõe a al. c), do n.' 1, do art .  379.' do C.P.P. que a sentença é nula sempre que "o 
Tribunal deixe de pronunciar-se sobre questões que devesse apreciar ou conheça de 
questões de que não podia tomar conhecimento". 

- Conforme é salientado e unanimemente aceite pela jurisprudência, a omissão de 
pronúncia pressupõe uma situação em que o Tribunal negligencia o dever de se pronunciar 
sobre todas as questões que deva conhecer por força do n.' 2 do art .  660.' do C.P.C., 
aplicável ao processo penal por remissão do art. 4.' do C.P.P. 

- I s t o  é, o Tribunal tem o dever de proferir e fundamentar decisões que abranjam 
no seu objecto cognitivo todas as questões suscitadas com o julgamento do fhema 
decidendum em apreço. 

- O Tribunal da Relação omitiu, em grande parte, o dever que sobre ele recaía de se E 
i0 pronunciar sobre as questões suscitadas pela ora recorrida Lisbon Brokers, na sua 
ra 
'C1 

resposta aos recursos apresentados. 
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- O douto Acórdão é profundamente omisso, não tecendo sequer uma ténue 
referência a grande parte das conclusões afiançadas pela recorrida na sua resposta, 
nomeadamente, as concernentes aos n.' 1 a 4 e n.' 11 a 14. 

- A recorrida invoca, em sede de questão prévia à sua resposta, a 
inconstitucionalidade dos arts. 359.', n.' 3, e 361.', n.' 2, al. a), do Cod. V.M. 

- Contudo, nenhum juízo é avançado ou sequer gizado que abarque a análise da 
possível inconstitucionalidade invocada 

- No que tange à interpretação de tais normas em desconformidade com os 
princípios do texto Fundamental é apodíctico que o Acórdão em análise não gasta uma 
palavra com a questão suscitada. 

- Consequentemente, afigura-se perspícua a seguinte conclusão da recorrida: a 
decisão não conheceu do objecto do recurso em causa, uma vez que não abordou/discutiu a 
suscitada inconstitucionalidade da interpretação dos artigos do Cod. V.M. supra 
mencionados, quando interpretados do modo propugnado pela recorrente CMVM. 

- Associada à invocada inconstitucionalidade, a recorrida Lisbon Brokers, na 
resposta apresentada, sustenta a sua pretensão elaborando uma exposição detalhada e 
minuciosa de alguns dos mais proeminentes acervos escrutinados pelo Tribunal Europeu dos 
Direitos do Homem. 

- A este respeito, a recorrida resume os pontos fundamentais de alguns dos 
Acórdãos mais simbólicos e determinantes na tomada de posição deste tribunal 
internacional. 

- E manifesta a omissão de pronúncia relativamente ao conteúdo desta questão 
também levantada pela recorrida e relevante para um justo julgamento da causa. 

- Na verdade, não se encontra qualquer referência ou sequer anotação no douto 
Acórdão que mencione quer a jurisprudência do T.E.D.H., quer a sua análise ou implicações 
jurídicas ou sequer a transposição dos princípios escrutinados por este órgão internacional 
para o caso em apreço. 

- Por conseguinte, também aqui a decisão em causa não conheceu do objecto do 
recurso, uma vez que não abordou/discutiu a jurisprudência e os princípios escrutinados 
pelo T.E.D.H. sobre a matéria dos poderes de fiscalização e de supervisão das entidades 
públicas reguladoras, aplicáveis no ordenamento interno português por aplicação do art. 8.', 
n.' 1, da CRP, e hierarquicamente superiores às fontes de direito do sistema interno 
português. 

Acaba por requerer que se declare nulo, por omissão de pronúncia, o Acórdão 
proferido, devendo, em consequência, ser emitida nova decisão que conheça das sobreditas 
questões. 

2. Notificados os recorrentes da arguida nulidade, apenas a CMVM 
apresentou [extensa] resposta, pugnando pela improcedência da mesma. 

3. Com dispensa de vistos, vieram os autos à conferência. 
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4. Cumpre, pois, apreciar e decidir. 

Sustenta a agora requerente que o acórdão proferido por esta 
Relação enferma de omissão de pronúncia porquanto, como diz, o mesmo não 
se pronunciou sobre duas questões por ela suscitadas na resposta que 
apresentou aos recursos interpostos pelo Ministério Público e pela CMVM. 

Essas questões, acrescenta, prendem-se com a alegada 
inconstitucionalidade dos arts. 359.O, n.O 3, e 361.O, n.O 2, al. a), ambos do 
CdVM (Código dos Valores Mobiliários), e com a referência que vem feita à 
jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem (TEDH). 

Concl~ii, então, que o dito aresto incorreu na nulidade prevista no art .  
379.O, n.O 1, al. c), ex v ido  art.  425.O, n.O 4, ambos do Cod. Proc. Penal. 

Vejamos. 
Os recursos são meios específicos de impugnação das decisões 

judiciais, visando a sua revogação ou alteração, não podendo neles invocar-se 
questões que não tenham sido objecto da decisão recorrida. 

Invocando aqui o entendimento uniforme do Supremo Tribunal de 
~ u s t i ~ a '  sobre a natureza e função processual do recurso, <<L..) este não 
pode ter como objecto a decisão de questões novas, constituindo apenas um 
remédio processual que permite a reapreciação, em outra instância, de 
decisões expressas sobre matérias e questões já submetidas e objecto de 
decisão do tribunal de que se recorre: em fórmula impressiva, no recurso 
não se decide, com r$or, uma causa, mas apenas questões especificas e 
delimitadas que tenham já sido objecto de decisão anterior pelo tribunal "a 
quo " e que um interessado pretende ver reapreciadas,~. 

I s t o  dito, ressalta claro - salvo sempre melhor opinião - que o 
acórdão não tinha que se pronunciar sobre as questões ou temas acima 
referidos. E por uma comezinha razão: é que eles não foram objecto de 
decisão por parte do despacho recorrido. Aliás, em bom rigor, e também por 
uma razão bem simples, nem sequer o poderiam te r  sido: é que a arguida, no 
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l ' Expresso, por  exemplo, no seu Acórdão profer ido no processo 06P3661, em 20-12-2006, 
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requerimento que formulou em audiência, em sede de questão prévia, e 
sobre o qual recaiu aquele despacho, que o acórdão teve o cuidado de 
transcrever, um e outro, não invocou perante o tribunal qualquer 
inconstitucionalidade2 nem fez qualquer referência à jurisprudência do 
TEDH. 

No caso, o acórdão, cuja declaração de nulidade agora se requer, 
equacionou as questões que lhe foram colocadas, que surpreendeu quer no 
despacho recorrido quer nas conclusões apresentadas pelos recorrentes, e, 
fundadamente, decidiu-as, sendo certo que não detectou alguma que 
reclamasse um conhecimento oficioso. 

Consequentemente, sem mais, improcede a arguida nulidade, 

Decisão : 

A - Julga-se improcedente a nulidade invocada. 

B - Sem tributação. 

Lisboa, 28 de Outubro de 2009 

f; 

('elo Lucas) 

Inconstitucionalidade que também o tribunal, mofu próprio, não divisou. 




