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I Relatório 

António José da Silva Veiga. impugnou judicialmente a decisão do Conselho Directivo da 

Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (doravante CMVM), pela qual lhe foi aplicada a coima 

única de é 30.000 (trinta mil euros), resultante do cúmulo jurídico das seguintes coimas parcelares: 

1 .  Uma coima de 4 25.000, nos termos conjugados dos artigos 390.", n." 1, 388.", n." 1 ,  alínea 

a) e 388.", n."3, todos do CVM, pela infracção dolosa do dever de comunicação a CMVM 

de ter aumentado, em 3 de Abril de 2003, a sua participação na Estoril Praia para valor 

superior a 20% dos direitos de voto correspondentes ao capital social, em violação do 

artigo 16.", n." 1 ,  alínea a) do CVM; 

2. Uma coima de d 25.000, nos termos conjugados dos artigos 390.", n." 1, 388.", n." 1, alínea 

a) e 388.". n."3, todos do CVM, pela infracção dolosa do dever de comunicação a Estoril 

Praia de ter aumentado, em 3 de Abril de 2003. a sua participação nessa sociedade para 

valor superior a 20% dos direitos de voto correspondentes ao capital social, em violação 

do artigo 16.", n." 1, alínea a) do CVM; 

3. Uma colma de 4 25.000, nos termos conjugados dos artigos 390.", n." 1, 388.". n." 1, alínea 

a) e 388.", n.O3, todos do CVM, pela infracção dolosa do dever de comunicação a CMVM 

de ter aumentado, em 5 de Agosto de 2003, a sua participação na Estoril Praia para valor 

superior a um terço dos direitos de voto correspondentes ao capital social, em violação 

do artigo 16.O, n." 1, alínea a) do CVM; 

4. Uma colma de 4 25.000, nos termos conjugados dos artigos 390.". n." I ,  388.", n." 1, alínea 

a) e 388.", n.O3, todos do CVM, pela infracção dolosa do dever de comunicação a Estoril 

Praia de ter aumentado, em 5 de Agosto de 2003, a sua participação nessa sociedade 

para valor superior a um terço dos direitos de voto correspondentes ao capital social, em 

violação do artigo 16.", n.O 1, alínea a) do CVM; 

5. Uma colma de f 25.000, nos termos conjugados dos artigos 390.O, n." 1, 388.", n." 1. alínea 

a] e 388.", n."3, todos do CVM, pela infracção dolosa do dever de comunicação a CMVM 

de ter reduzido, em 21 de Setembro de 2004, a sua participação na Estoril Praia para valor 

inferior a metade dos direitos de voto correspondentes ao capital social, em violação do 

artigo 16.", n." 1, alínea a) do CVM; 

6. Uma colma de 4 25.000, nos termos conjugados dos artigos 390.", n." 1 ,  388.", n." 1, alínea 

a) e 388.", n.O3, todos do CVM, pela infracção dolosa do dever de comunicação a Estoril 

Praia de ter ?duzido, em 21 de Setembro de 2004, a sua participação nessa sociedade - c 
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para valor inferior a metade dos direitos de voto correspondentes ao capital social, em 

violação do artigo 16.", n." 1, alínea a) do CVM; 

7. Uma colma de € 12.500, nos termos conjugados dos artigos 390.", n." 2, a), 388.". n." 1, 

alínea b) e 388.". n.O3, todos do CVM e 17.", n."4 do RGIMOS, pela infracção negligente do 

dever de comunicação a CMVM de ter reduzido, em 12 de Julho de 2007, a sua 

participação na Benfica SAD para valor inferior a 2% dos direitos de voto correspondentes 

ao capital social, em violação dos artigos 16.", n." 1, alínea a) e n."2 do CVM; 

8. Uma coima de € 12.500, nos termos conjugados dos artigos 390.", n." 2, a), 388.", n.' 1, 

alínea b] e 388.", n."3, todos do CVM e 17.", n.O4 do RGIMOS, pela infracção negligente do 

dever de comunicação a Benfica SAD de ter reduzido, em 12 de Julho de 2007, a sua 

participação nessa sociedade para valor inferior a 2% dos direitos de voto 

correspondentes ao capital social, em violação do artigo 16.", n." 1, alínea a) e n.O2 do 

CVM; 

Nas suas alegações de recurso, a arguida, ora recorrente, pugnou pela revogação da decisão 

administrativa e sua absolvição, formulando as seguintes conclusões: 

a) O processo contra-ordenacional é nulo por violações das garantias de defesa do 

arguido, consubstanciado na não fixação de um prazo razoável para apresentação da 

sua defesa: 

b) O universo de infracções a apurar é de quatro e não de oito contra-ordenações: 

c) A contagem dos dias de atraso, nas comunicações, deve ser feita em dias úteis, como a 

autoridade administrativa fez em sede de acusação; 

d) Os casos de alienação, nos termos do artigo 16.', n." 1, CMV não são abrangidos pela 

previsão do artigo 390.' do mesmo diplomam pois tal previsão é feita pelo artigo 400.", 

alínea a), do CVM; 

e) Da redução da participação social no capital social da Sport Lisboa e Benfica, Futebol 

SAD, ocorida em 12 de Julho de 2007, não resulta a prática de qualquer contra- 

ordenação pelo arguido; 

f) Todas as imputações feitas pela autoridade administrativa deveriam tê-lo sido a título 

negligente 6 não a título doloso; 

g) As penas a aplicar deverão ser suspensas na sua execução. 

* 

O Tribunal é o competente, o processo é o próprio. 

* 
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D 2 :  

Apreciando: 

Veio o recorrente, além do mais, arguir a nulidade da decisão administrativa por preterição do 

prazo razoável para defesa. 

Sustentou ter a CMVM entendido que o prazo razoável para o exercício do direito de audição 

prévia por parte do Arguido era de sete dias úteis, sendo tal prazo, no seu entender, demasiado 

curto para poder analisar com cuidado todos os factos que lhe são imputados. 

Conclui que a imposição de prazo tão curto, inviabiliza uma defesa esclarecida e eficaz, 

traduzindo-se, tal prazo, na violação das garantias processuais do Arguido, rnaxime do seu direito de 

defesa, sendo que no mínimo, deveria ter sido concedido ao Arguido prazo não inferior a 10 dias 

úteis. 

Decidindo: 

Para a decisão releva o seguinte: 

- O arguidolrecorrente foi notificado, em 11.12.2007, para querendo, apresentar a sua 

contestação no prazo de sete dias úteis (folhas 943-975, e 979); 

- Por requerimento remetido aos autos por telecópia, em 20.12.2007, o arguido apresentou 

contestação [folhas 981 -989), 

Estatui o artigo 32.", n." 10, da CRP que "nos processos de contra-ordenação, bem como em 

quaisquer processos sancionatórios, são assegurados ao arguido os direitos de audiência e de 

defesa". 

Nos termos do artigo 50." RGIMOS (Regime Geral do Ilícito de Mera Ordenação Social, aprovado 

pelo Decreto-Lei n." 433182, de 27 de Outubro) "não é permitida a aplicação de uma coima ou de 

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

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

em que incorre". 

Não dizendo o artigo 50." do RGIMOS o que deve entender-se por prazo razoável. haverá que 

entender que o mesmo há-de ser concedido pela autoridade administrativa atendendo ao caso 

concreto, devendo ser proporcional, desde logo, à complexidade do processo, e as dificuldades 

(económicas, intelectuais, sociais) do arguido em se defender (artigo 5." do CPAJ. 

No caso em apreço, haverá que considerar que o prazo concedido se demonstrou razoável, 

considerando que os factos constantes da notificação dirigida ao arguido, e que lhe são imputados. 

são factos do conhecimento pessoal do mesmos, sendo que a prova junta aos autos é de natureza 

documental e que, poi irspeitar a factos próprios do arguido, o mesmo certamente dispõe. 
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Não há, em nosso entender, que recorrer ao prazo previsto no artigo 105.O, n.O 1, do Código de 

Processo Penal, certo que o artigo 50.' ao conter a menção "prazo razoável" quis conceder a 

autoridade administrativa a possibilidade de, mediante as já aludidas circunstâncias do caso 

concreto. conformar o prazo para o exercício do contraditório, podendo este ser até superior ao 

prazo a que alude o artigo 105.' do Código de Processo Penal. 

Tal basta para concluir pela inexistència do vício invocado. 

Todavia, ainda que assim não se entendesse, sempre se concluiria que. a configurar-se, como faz 

o recorrente - entendimento que não se subscreve - consubstanciar o prazo concedido uma 

preterição do direito de audição - por não ser razoável - certo é que o impugnante se prevaleceu, 

na contestação, do direito preterido (abarcando, na sua defesa, os aspectos de facto ou de direito 

presentes na decisão/acusação), pelo que tal nulidade, a verificar-se -sempre se teria de considerar 

sanada, por aplicação do disposto no artigo 121 .O, n.O 1, alínea c), do Código de Processo Penal. 

Decisão: 

Atento o exposto, e a luz das normas legais citadas, indefere-se a arguição de nulidade suscitada 

pelo arguidolrecorrente. 

* 

Não existem outras questões prévias ou incidentais que importe conhecer. 

$ 

Procedeu-se a realização de audiência de julgamento com a observância do legal formalismo 

para tanto prescrito, na ausência do arguido e do seu defensor, nos termos previstos no artigo 68.0, 

n.O 1, do RGIMOS. 

$ 

II Fundamentacão fáctica 

a) Factos provados 

Com relevância para a decisão da causa, declara-se assente a seguinte factualidade: 

1.' A Estoril Praia Futebol SAD (Estoril Praia) é uma sociedade aberta com o capital social de 

2.500.000,OO Euros, representado por 500.000 acções com o valor nominal de 5 Euros cada. 

matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Cascais sob o n.Ol2639, com o n.O de 

pessoa colectiva 505 092 425. 

2." A Estoril Praia não possui valores mobiliários admitidos a negociação quer em mercado 

regulamentado quer em mercado não regulamentado nacional. 
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3.' Desde 2001 a Estoril Praia é uma sociedade aberta, uma vez que procedeu a um aumento 

do capital social mediante oferta pública de subscrição cujo prazo decorreu entre os dias 1 1  

e 25 de Junho. 

4.' O actual montante do capital social da Estoril Praia resulta de um aumento de capital 

efectuado mediante oferta pública de subscrição cujo prazo decorreu entre os dias 10 e 28 

de Março de 2003. 

Aqulslção em 3 de Abril de 2003 

5.' Na sequência de aumento de capital social da Estoril Praia mediante oferta pública de 

subscrição, o arguido passou a deter, em 3 de Abril de 2003, 165.000 acções, 

correspondentes a 33% do capital social e direitos de voto da Estoril Praia. 

6.' Em 3 de Abril de 2003 o arguido passou a deter acções correspondentes a mais de 20% dos 

direitos de voto relativos ao capital social da Estoril Praia. 

7.' A comunicação da aquisição das acções a CMVM teve lugar por carta remetida a CMVM 

sob registo de 1 1  de Abril de 2003 e que deu entrada nos serviços daquela em 15 de Abril. 

8.' A comunicação da aquisição das acções à Estoril Praia teve lugar por carta remetida 

aquela entidade, sob registo de 1 1  de Abril de 2003. 

9.' O arguido agiu consciente e voluntariamente na prática dos supra referidos factos, uma vez 

que sabia que: 

a. Detinha as 165.000 acções da Estoril Praia; 

b. E não quis comunicar até ao dia 9 de Abril de 2003 a referida aquisição: 

i. À CMVM; 

ii. À sociedade participada. 

Aqulslção em 5 de Agosto de 2003 

10.O Em 5 de Agosto de 2003, a sociedade Superfute - Sociedade Comercial e de mediação 

desportiva, S.A., da qual o arguido é accionista maioritário, adquiriu 33.899 acções 

representativas de 6,78% dos direitos de voto correspondentes ao capital social da Estoril 

Praia. 

1 1  .O Em 5 de Agosto de 2003 o arguido passou a deter 198.899 acções (33.899 acções mais as 

165.000 acções que já detinha), correspondentes a 39.7798% do capital social da Estoril 

Praia, do seguinte modo: 

a. a titulo pessoal, 5.000 acções, correspondentes a 1% do capital social da Estoril Praia: 
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b. através da sociedade Superfute -Sociedade Comercial e de Mediação Desportiva, 

S.A. (Superfute), sociedade por si maioritariamente controlada, 33.899 acções, 

correspondentes a 157798% do capital social da Estoril Praia; 

c. através da Sport Investrade, Ltd. [Sport Investrade). sociedade por si integralmente 

detida, 160.000 acções, representativas de 32% do capital social da Estoril Praia. 

12." Ou seja. a partir de 5 de Agosto de 2003 o arguido passou a deter acções correspondentes a 

mais de um terço do capital social e direitos de voto da Estoril Praia. 

13." A comunicação da aquisição das 33.899 acções a CMVM apenas teve lugar em 18 de 

Agosto de 2003. 

14." A comunicação da aquisição de acções a Estoril Praia apenas teve lugar em dia posterior a 

24 de Setembro de 2003. 

15." O arguido agiu consciente e voluntariamente na prática dos supra referidos factos, uma vez 

que sabia que: 

a. Detinha 165.000 acções da Estoril Praia; 

b. Adquiriu 33.899 acções em 5 de Agosto de 2003. 

c. E não quis comunicar ate ao dia 1 1 de Agosto de 2003 a referida aquisição: 

i. A CMVM; 

ii. À sociedade participada. 

AqulslçCio em 29 de Outubro de 2003 

16." Mediante operação realizada fora de bolsa em 29 de Outubro de 2003, o arguido adquiriu a 

Manuel Damásio Soares Garcia 153.237 acções da categoria B, representativas de 30,6474% 

do capital social e dos direitos de voto da Estoril Praia. 

17." A partir de 29 de Outubro de 2003 o arguido passou a deter 352.136 acções (153.237 acções 

mais as 198.899 acções que já detinha), correspondentes a 70,4272% do capital social e dos 

direitos de voto da Estoril Praia, do seguinte modo: 

a. a título pessoal, 158.237 acções, correspondentes a 31,6474% do capital social da 

Estoril Praia; 

b. através da sociedade Superfute -Sociedade Comercial e de Mediação Desportiva, 

S.A., sociedade por si maioritariamente controlada, 33.899 acções, correspondentes 

a 6,7798% do capital social da Estoril Praia: 

c. através da Sport Investrade, Ltd., sociedade por si integralmente detida. 160.000 

acções, representativas de 32% do capital social da Estoril Praia. 
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18." Ou seja, a partir de 29 de Outubro de 2003, o arguido passou a deter acções 

correspondentes a mais de dois terços do capital social e dos direitos de voto da Estoril Praia. 

19." A comunicação da aquisição das acções a CMVM foi remetida por telecópia em 31 de 

Outubro de 2003, e deu entrada naquela entidade em 3 de Novembro de 2003. 

20." A comunicação da aquisição das acções a Estoril Praia teve lugar em 3 de Novembro de 

2003. 

Oferta Pública de Aquisição Obrigatória de 16 de Agosto de 2004 

21 .O No seguimento da Oferta Pública de Aquisição obrigatória que lançou sobre a totalidade do 

capital social da Estoril Praia, em 16 de Agosto de 2004 o arguido adquiriu 50.598 acções, 

passando a deter 402.734 acções representativas de 80.5468% do capital social e dos direitos 

de voto da Estoril Praia. 

Alienações de 21 de Setembro de 2004 

22." No dia 21 de Setembro de 2004, o arguido vendeu a totalidade das 208.835 acções da Estoril 

Praia por s i  detidas directamente (50.598 acções mais as 158.237 que já detinha), nos 

seguintes termos: 

a. 23.835 acções, representativas de 4,767% dos direitos de voto correspondentes ao 

capital social da Estoril Praia a sociedade Primera Management Limited; 

b. 90.000 acções, representativas de 18% dos direitos de voto correspondentes ao 

capital social da Estoril Praia a sociedade KCK Developments Limited; 

c. 95.000 acções, representativas de 19% dos direitos de voto correspondentes ao 

capital social da Estoril Praia a sociedade Mexes Marketing Limited. 

23." O arguido continuou, no entanto, a partir de dia 21 de Setembro de 2004, a deter 193.899 

acções, representativas de 38.7798% do capital social e dos direitos de voto da Estoril Praia, 

através das supra referidas sociedades Superfute e Sport Investrade. 

24." Em 21 de Setembro de 2004, o arguido reduziu a sua participação na Estoril Praia para 

montante inferior a metade do capital social e dos direitos de voto. 

25." A comunicação da alienação das acções a CMVM teve lugar em 28 de Setembro de 2004. 

26." A comunicação da alienação das acções a Estoril Praia teve lugar por carta remetida sob 

registo de 28 de Setembro de 2007. 

27." O arguido agiu consciente e voluntariamente na prática dos supra referidos factos, uma vez 

que sabia que: 

a. Detinha 402.734 acções da Estoril Praia; 

b. Alienou 208.835 acções no dia 21 de Setembro de 2004. 
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c. E não quis comunicar até ao dia 27 de Setembro de 2004 a referida alienação: 

i. A CMVM; 

ii. A sociedade participada. 

Participação Qualificada na Sport Lisboa e Benfica SAD 

28.' A Sport Lisboa e Benfica SAD (Benfica SAD) é, desde 3 de Maio de 2001, uma sociedade 

aberta. 

29." A Benfica SAD é. desde 22 de Maio de 2007, uma sociedade emitente, com acções 

admitidas a negociação no mercado regulamentado Eurolist b y  Euronext, com o capital 

social de € 75.000.000,00 representado por 15.000.001 acções com o valor nominal de E5 

cada. 

30." O arguido detinha, em 22 de Dezembro de 2004,510.000 acções da Benfica SAD. 

31 .O Com efeito, o arguido é titular da conta n . O  13526768.10.001 do Banco Português de 

Negócios (BPN), a qual está associada uma conta de títulos com o mesmo número. 

32.' Em 16 de Dezembro de 2004, a Benfica SAD comunicou, por fax, ao BPN, que havia 

solicitado ao Banco Espírito Santo de Investimento, SA (BESI) a transferência de 510.000 

acções da Benfica SAD para a conta do Banco Português de Negócios acima referida. 

33.' O fax enviado pela Benfica SAD informava igualmente que as referidas 510.000 acções 

estavam penhoradas a Ordem do Serviço de Finanças de Lisboa 8. 

34.' A referida penhora sobre as 510.000 acções foi decidida por despacho de 29 de Setembro 

de 2003. 

35." Em 22 de Dezembro de 2004, o BESI comunicou, por fax, ao BPN, que havia procedido a 

transferência de 510.000 acções da Benfica SAD para serem depositados na conta acima 

referida junto do BPN. 

36.' Em 22 de Dezembro de 2004, foi transferido para a conta de títulos n." 13526768.10.001 do 

BPN um lote de 510.000 acções da Benfica SAD. 

37.' Por ofício datado de 4 de Janeiro de 2005, o Serviço de Finanças de Lisboa 8 informou o BPN 

que incidia sobre as 510.000 acções da Benfica SAD uma penhora a ordem desse Serviço de 

Finanças. 

38." Em 22 de Junho de 2006 foram comunicadas presencialmente ao BPN as seguintes penhoras, 

de acordo com Auto elaborado pelo Serviço de Finanças de Cascais-1: 

a. Pelas 12h19m, a penhora de 267.393 acções representativas do capital social da 

Benfica SAD, relativas a dívidas de IVA do arguido; 
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b. Pelas 12h30m, a penhora de 242.607 acções representativas do capital social da 

Benfica SAD, relativas a dívidas de IRS do arguido: 

39.' O BPN foi, em 1 de Junho de 2007, notificado pelo Serviço de Finanças de Lisboa 8, para 

efectuar a venda de 50.000 acções da Sport Lisboa e Benfica em lotes de 10.000 acções, ao 

melhor preço. 

40.' As referidas ordens de venda foram executadas pelo BPN nos dias 12, 13, 14, 15 e 18 de 

Junho de 2007. 

41 .O Assim, em 1 1  de Junho de 2007, o arguido detinha 510.000 acções, representativas de 

3,400076 dos direitos de voto correspondentes ao capital social da Benfica SAD. 

42.' Em 18 de Junho de 2007, o arguido detinha 460.000 acções, representativas de 3,0667% do 

capital social e dos direitos de voto da Benfica SAD. 

43.' Em 26 de Junho de 2007, o BPN foi notificado pelo Serviço de Finanças de Cascais-1 para 

proceder a venda de 460.000 acções da Sport Lisboa e Benfica, em lotes diários de 15.000 

acções, ao melhor preço. 

44.' A referida ordem começou a ser executada pelo BPN em 28 de Junho de 2007. 

45.' Em 1 1  de Julho de 2007 o arguido detinha 310.000 acções representativas de 2,0667% do 

capital social e direitos de voto da Benfica SAD. 

46.' Em 12 de Julho de 2007 o arguido passou a deter 295.000 acções representativas de 1.9667% 

do capital social e direitos de voto da Benfica SAD. 

47.' Ou seja, em 12 de Julho de 2007 o arguido passou a deter acções representativas de menos 

de 2% do capital social e direitos de voto da Benfica SAD. 

48.' O arguido não comunicou a CMVM a alienação das 15.000 acções que teve lugar em 12 de 

Julho de 2007. 

49." O arguido não comunicou à Benfica SAD a alienação das 15.000 acções que teve lugar em 

12 de Julho de 2007; 

50.' Da listagem de processos de contra-ordenação da CMVM consta que no âmbito do 

processo de contra-ordenação n.' 4612003, o arguido foi, por decisão proferida em 04 de 

Março de 2004 e não impugnada, condenado em sanção de admoestação por 

incumprimento do dever, previsto no artigo 16.O, números 1 e 2, de comunicar a CMVM e a 

uma sociedade participada a aquisição de uma participação num valor superior a 20% dos 

respectivos direitos de voto e capital social. 

* 
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b) Factos não provados 

Único - O arguido não actuou. relativamente aos factos referidos em 28.' a 49." com o cuidado e 

a diligência de que era capaz. 

c) Motivação 

O tribunal alicerçou a sua convicção na análise crítica e conjugada da globalidade da prova 

produzida, apreciada a luz das regras da experiència. 

Desde logo, valorou-se a prova documental junta aos autos, designadamente: 

- Convocatória para Assembleia-Geral emitida pela Estoril Praia - Futebol SAD, de folhas 213, 

donde se retiram os elementos dados por provados em 1 .O; 

- Documentos da CMVM de folhas 337 a 342 para prova do facto referido em 2.'; 

- Anúncio de lançamento de oferta pública de subscrição de 10.942 acções correspondentes 

a 5% do capital social da Estoril Praia, SAD, folhas 371 a 373, donde se retirou os actos dados 

por provados em 3.'; 

- Anúncio de prorrogação do prazo de subscrição da OPS de um máximo de 21 8.1 50 acções 

da Estoril Praia, SAD, de folhas 323 a 326, para prova do facto referido em 4."; 

- Comunicado relativo a participações qualificadas, datado de 9 de Abril de 2003 e 

comunicado em 14 de Abril a CMVM, donde se retira, além do mais, a participação detida 

pelo recorrente, de folhas 327 e 328, para prova dos factos 5.' e 6.'; 

- Comunicação emitida pelo recorrente a CMVM quanto a participação na referida 

sociedade e sua constituição e envelope pelo qual foi remetido aquela entidade, com a 

respectiva data de registo, a folhas 348 e 349, para prova dos factos 7.' e 9.", a) e b) -i); 

- Comunicação emitida pelo recorrente a Estoril Praia SAD quanto a participação na referida 

sociedade e sua constituição e envelope pelo qual foi remetido aquela entidade, com a 

respectiva data de registo, a folhas 439 e 440, para prova dos factos a.", facto 9." b) ii); 

- Comunicação do arguido a CMVM. datada de 12 de Agosto de 2003, dirigido a CMVM e 

recebida por esta em 18 de Agosto de 2003, atinente a aquisição de participações sociais, 

em 5 de Agosto de 2003, da Estoril Praia pela Superfute, SA, da qual o recorrente era, a data 

accionista maioritáno, de folhas 350 a 352, para prova dos factos 10.'. 1 1  .O a), b) e c), 12.", 

13.O, 15." a), b) e c) i); 

- Comunicação dirigido pelo arguido a Estoril Praia, SA, datada de 23 de Setembro e remetida 

aquela entidade por carta sob registo de 24 de Setembro de 2003, atinente a aquisição de i 

participações sociais pela Supefute, acima mencionada, de folhas 437 e 438, para prova dos 
B 

factos 14.", 1 S.", c)-ii); --". 
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Comunicado emitido pela Estoril Praia, SAD. em 3 de Novembro de 2003, quanto a aquisição 

das acções detidas por Manuel Damásio Garcia naquela sociedade pelo arguido, em 29 de 

Outubro de 2003, folhas 331 e 332, para prova dos factos 16.". 17." 18. 

Comunicação dirigida pelo arguido a CMVM, por telecópia, donde consta o carimbo de 

entrada naquela entidade, quanto a aquisição de tais acções. de folhas 355 e 356, para 

prova do facto 19.'; 

Comunicação dirigida pelo arguido a Estoril Praia, SAD, quanto a aquisição de tais acções, 

de folhas 428 a 434, para prova do facto 20."; 

Informação emitida pelo arguido quanto a Oferta Pública de Aquisição obrigatória que 

lançou sobre a totalidade do capital social da Estoril Praia, em 16 de Agosto de 2004, de 

folhas 333 e 334, para prova do facto 21 .O; 

Informação emitida pela Estoril Praia, SAD, quanto a aquisição pela sociedade KCK. Ld., em 

21 de Setembro de 2004, de 90.000 acções do capital social daquela sociedade, ao arguido 

recorrente, a folhas 335 e 336, para prova facto 22.", conjugada com os documentos de 

folhas 333 a 334, também para prova dos factos 23." e 24."; 

Comunicação dirigida pelo arguido a CMVM quanto a alienação das mencionadas acções, 

remetida por telecópia de 28 de Setembro de 2004 (folhas 333 a 336; 364 e 365) factos 23.". 

24." e 25."; 

Comunicação dirigida pelo arguido a Estoril Praia SAD quanto a alienação das mencionadas 

acções a KCK. Ld., remetida por correio sob registo de 28 de Setembro de 2004, de folhas 

394 a 396, quanto aos factos 26." e 27."; 

Anúncio de lançamento de oferta pública de distribuição de um máximo de 14.800.001 

acções, a emitir no âmbito do aumento de capital social da Benfica, SAD de folhas 471 a 

476, para prova do facto 28.", conjugado com a informação constante do sistema de 

difusão da CMVM, de folhas 477 a 478, para prova do facto 29.'; 

Documento de folhas 452 para prova das participações detidas pelo arguido recorrente, nos 

moldes dados por provados em 30."; 

Comunicação emitida pelo BPN a CMVM, de folhas 462 e 463, para prova da titularidade da 

conta bancária nos termos dados por provados em 31 .O e bem assim dos factos 45." a 48.", 

conjugada, quanto a estes, com a documentação emitida pela DGI a qual infra se aludirá. 

Comunicação da Benfica, SAD ao BPN, de folhas 769, para prova dos factos 32." e 33."; 

Comunicação/informação emitida pela DGI, de folhas 864 a 883, para prova do facto 34."; 

-c- 
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- Comunicação do BESI ao BPN, relativa a transferência de 510.000 acções da Benfica SAD, 

de folhas 770, para prova do facto 35."; 

- Comunicação do BPN a CMVM relativa a participação do arguido/recorrente na Benfica, 

SAD. de folhas 767, para prova do facto 36.". conjugada com o oficio de 4 de Janeiro de 

2005, dos Serviços de Finanças, de folhas 771, para prova do facto 37.", e com os autos de 

penhora de folhas 772 e 773, para prova do facto 38." a), e de folhas 774 e 775, para prova 

do facto 38." b); 

- Documentação emitida pela DGI e pelo BPN, de folhas 463; 864 a 883, para prova do facto 

39."; 

- Comunicação dirigida pelo BPN a DGI - SF de Lisboa - 8, reportando a venda das acções 

penhoradas, de folhas 881, nos moldes dados por provados em 40." e 42."; 

- Documento de folhas 452, conjugado com o Relatório e Contas (2004/2005) da Benfica, SAD, 

de folhas 889 a 89 1 , para prova do facto 4 1 .O; 

- Informação prestada pela DGI - SF de Lisboa - 8, relativa a penhora e consequente venda 

das acções penhoradas, de folhas 734 a 743 e 744 a 754, donde se extrai os factos dados por 

provados em 43." e 44.", nos moldes aí enunciados; 

- Comunicação da Benfica, SAD a CMVM, na sequência de solicitação desta, informando, 

em 26 de Outubro de 2007, não ter recebido qualquer comunicação do arguido/recorrente 

quanto a aquisição ou alienação de participações sociais, de folhas 851-852 e 863, para 

prova do facto 49.". 

- Listagem de processos contra-ordenacionais da CMVM, de folhas 381, para prova do 

antecedente contra-ordenacional registado relativamente ao arguido/recorrente; 

No que respeita ao facto não provado, a decisão resulta da total ausência de prova sobre o 

mesmo, sendo que, tendo as acções sido alienadas por circunstância alheia a vontade do arguido, 

não pode extrair-se dos factos objectivos dados por provados que, não tendo comunicado as 

alienação coerciva das acções previamente penhoradas, não cumpriu, conforme podia e devia, o 

dever legal que sobre si impendia. 

* 

III Fundamentacão iun'dico-conclusiva 

a) Do tipo de ilícito[s) contra-ordenaciona/[is) 

Ao arguido, ora recorrente, é imputada a prática de: 

- Seis contra-ordenações, na forma dolosa, previstas e punidas nos termos conjugados dos 

artigos 390.", n." 1, 388.', n." !, dnea a) e 388.", n.O3, e 16.", n." 1, alínea a), todos do CVM. 
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- Duas contra-ordenações, na forma negligente, previstas e punidas nos termos conjugados 

dos artigos 390.", n.O 2, alínea a), 388.O, n.O 1, alínea b) e 388.O, n.O 3, e 16.", n." 1, alínea a) e n." 

2, todos do CVM e 17.O, n.O 4, do RGIMOS, 

Estatuía o artigo 16.' do CVM, na redacção anterior a que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.' 357- 

Al2007, de 31 de Outubro e no que ora releva, sob a epígrafe "deveres de comunicação" que: 

"1 - Quem atinja ou ultrapasse participação de 10% 20% um terço, metade, dois terços e 90% dos 

direitos de voto correspondentes ao capital social de uma sociedade aberta e quem reduza a sua 

participação para valor inferior a qualquer daqueles limites deve, no prazo de três dias após a 

ocorrência do facto: 

a) Informar a CMVM, a sociedade participada e as entidades gestoras de mercados 

regulamentados em que estejam admitidos a negociação valores mobiliários emitidos por essa 

sociedade; 

bJ Dar conhecimento às entidades referidas na alínea anterior das situações que determinam a 

imputação ao participante de direitos de voto inerentes a valores mobiliários pertencentes a 

terceiros, nos termos do n.O 1 do artigo 20." 

2 - Fica igualmente sujeito aos deveres referidos no número anterior quem atinja ou ultrapasse 

participação de 2% e de 5% dos direitos de voto correspondentes ao capital social de uma 

sociedade aberta emitente de acções ou de outros valores mobiliários que confiram direito à sua 

subscrição ou aquisição, admitidos a negociação em mercado regulamentado situado ou a 

funcionar em Portugal, e quem reduza a sua participação para valor inferior a qualquer daqueles 

limites (...Iw 

Após a entrada em vigor do referido decreto-lei (1  de Novembro de 2007 - cf. artigo 21 do citado 

diploma), passou o artigo 16." a estatuir, no que ora releva que: 

"1 - Quem em atingir ou ultrapassar participação de 10 %, 20% um terço, metade, dois terços e 

90% dos direitos de voto correspondentes ao capital social de uma sociedade aberta, sujeita a lei 

pessoal portuguesa, e quem reduza a sua participação para valor inferior a qualquer daqueles 

limites deve, no prazo de quatro dias de negociação após o dia da ocorrência do facto ou do seu 

conhecimento: 

a] Informar desse facto a CMVM e a sociedade participada; 

b) Dar conhecimento as entidades referidas na alínea anterior das situações que determinam a 

imputação ao participante de direitos de voto inerentes a valores mobiliários pertencentes a 

terceiros, nos termos do n.O 1 do artigo 20." 

2 - Fica igualmente sujeito aos deverc: referidos no número anterior: 
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a) Quem atinja ou ultrapasse participação de 5 %, 15 % e 25 % dos direitos de voto 

correspondentes ao capital social e quem reduza a sua participação para valor inferior a qualquer 

daqueles limites, relativamente a: 

i) Sociedade aberta, sujeita a lei pessoal portuguesa, emitente de acções ou de outros valores 

mobiliários que confiram direito a sua subscrição ou aquisição, admitidos a negociação em 

mercado regulamentado situado ou a funcionar em Estado membro da União Europeia; 

ii) Sociedade, com sede estatutária noutro Estado membro, emitente de acções ou de outros 

valores mobiliários que confiram direito a sua subscrição ou aquisição, exclusivamente admitidos a 

negociação em mercado regulamentado situado ou a funcionar em Portugal; 

iii) Sociedade cuja sede social se situe fora da União Europeia, emitente de acções ou de outros 

valores mobiliários que confiram direito a sua subscrição ou aquisição, admitidos a negociação em 

mercado regulamentado situado ou a funcionar em Portugal, em relação a qual a CMVM seja 

autoridade competente nos termos do artigo 244."-A; e 

b) Quem atinja ou ultrapasse participação de 2 % e quem reduza a sua participação para valor 

inferior aquela percentagem dos direitos de voto correspondentes ao capital social de sociedade 

aberta prevista na subalínea i) da alínea anterior. 

3 - Para efeitos dos números anteriores: 

a) Presume-se que o participante tem conhecimento do facto determinante do dever de 

comunicação no prazo máximo de dois dias de negociação após a ocorrência daquele; 

b) Os direitos de voto são calculados com base na totalidade das acções com direitos de voto, 

não relevando para o cálculo a suspensão do respectivo exercício. (...)" 

Do confronto das duas redacções da norma, mormente do n.O 1 do artigo 16.' pode concluir-se 

que o dever de comunicação encontra-se legalmente previsto com o mesmo conteúdo, divergindo 

apenas o prazo estabelecido para o seu cumprimento: de um prazo de três dias corridos para 

proceder a comunicação, a CMVM e a sociedade participada, da aquisição ou dlienação de 

participação qualificada, passou-se, com a nova redacção dada ao art. 16." do CVM, para um 

prazo de quatro dias de negociação. 

Por seu turno, o artigo 390.' do CVM estatuia, na sua pretérita redacção, que: 

"1  - Constitui contra-ordenação muito grave a omissão de comunicação ou de publicação de 

participações qualificadas em sociedade aberta que atinjam ou ultrapassem um terço, metade ou 

90% dos direitos de voto correspondentes ao capital social. 

2 - Constitui contra-ordenação grave a omissão de: 
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a) Comunicação ou publicação de participações qualificadas em sociedade aberta não 

referidas no número anterior: 

b) Comunicação a CMVM de acordos parassociais relativos ao exercício de direitos sociais em 

sociedade aberta: 

c) Verificação da autenticidade do voto por correspondência e de garantia da sua 

confidencialidade". 

Com as alterações introduzidos pelo citado Decreto-Lei n.O n.O 357-Al2007, de 31 de Outubro, 

passou o artigo 390.", n.O 1, do CVM a estatuir que "constitui contra-ordenação muito grave a 

omissão de comunicação ou divulgação de participação qualificada em sociedade aberta". 

Confrontando, também aqui, as duas redacções da norma, conclui-se inequivocamente que o 

incumprimento do dever de comunicação estatuido no artigo 16.' passou, independentemente do 

montante da participação em causa, a consubstanciar contra-ordenação muito grave. 

Estabelece o artigo 388.O, n.O 1, do CVM, na parte que ora revela: 

"1 - Às contra-ordenações previstas nesta secção são aplicáveis as seguintes coimas: 

a) Entre é 25000 e é 2500000, quando sejam qualificadas como muito graves; 

b) Entre é 12500 e € 1250000, quando sejam qualificadas como graves; 

c) Entre é 2500 e é 250000, quando sejam qualificadas como menos graves. (...) 

3 - Se a lei ou o regulamento exigirem que dever seja cumprido num determinado prazo 

considera-se que existe incumprimento logo que o prazo fixado tenha sido ultrapassado". 

As regras respeitantes aos deveres de informação são diversas e o seu grau de desenvolvimento 

varia consoante o sujeito passivo desse dever. 

No caso concreto, o cumprimento do dever de comunicação previsto no artigo 16.O, n.O 1, do 

CVM, impende directamente sobre o arguidolrecorrente enquanto titular de participações sociais, 

tanto no caso da Estoril Praia, SAD, como no caso da Benfica SAD, as quais se enquadram no 

conceito de sociedade aberta tal como definida no artigo 13.' do CVM (para efeitos de tal 

normativo é considerada sociedade com o capital aberto ao investimento do público (sociedade 

aberta), a sociedade emitente de acções que tenham sido objecto de oferta pública de subscrição 

dirigido especificamente a pessoas com residência ou estabelecimento em Portugal). 

Delineado o quadro jurídico pertinente, procedamos, pois, a subsunção jurídica dos factos dados 

por provados. 

* 
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a. 1. Aquisição de participações da Esforil Praia, SAD, em 3 de Abril de 2003 

Do acervo factual apurado, resulta que o arguido, ora recorrente, na sequência de aumento de 

capital da sociedade referida, passou a deter, em 3 de Abril de 2003, acções correspondentes a 33% 

do capital social e direitos de voto daquela (factos 5." e 6."). 

Provou-se, outrossim, que o arguido comunicou a aquisição a CMVM por carta remetida sob 

registo de 1 1  de Abril de 2003, que deu entrada nos serviços daquela a 15 de Abril, e à Estoril Praia, 

SAD, por carta remetida aquela entidade sob registo de 1 1 de Abril de 2003 (factos 7." e 8."). 

Mais se provou que o arguido agiu consciente e voluntariamente na prática dos factos descritos 

(facto 9."). 

Agiu, portanto, com dolo directo, certo que, não obstante conhecer a ilicitude da sua conduta - 

a omissão de comunicação no prazo legalmente estabelecido a aquisição - quis empreendê-la 

(artigo 8.0, n.O 1, do RGIMOS e 14.". n." 1, do Código Penal, aplicável ex vi artigo 32." do RGIMOS). 

Dúvidas inexistem, quanto aos factos provados, que a conduta do arguido consubstancia a 

violação do estatuído no artigo 16.", n." 1, do CVM, em qualquer das suas redacções, punida como 

contra-ordenação muito grave nos termos do artigo 390.", n." 1, do mesmo diploma legal, 

igualmente em qualquer das suas redacções. 

O regime estatuído no CVM, na sua redacção actual, demonstra-se mais concretamente 

favorável ao arguido na medida em que, no artigo 16.", n." 1, do CMVM, prevê-se actualmente um 

prazo mais alargado para cumprimento do dever de comunicação, circunstância que poderá 

relevar na determinação da medida concreta da coima, sendo que, no atinente a qualificação da 

contra-ordenação, à luz do artigo 391.O, n.O 1, tanto numa como noutra redacção, a mesma 

mantém-se como grave. 

Assim, nos termos do artigo 388, n." 5, aplicar-se-á o regime contido nos artigos 16.", n." 1, e 390.', 

n." 1 ,  do CMVM, na sua actual redacção, por se demonstrar mais concretamente favorável ao 

arguido. 

Impõe-se, aqui chegados, determinar se a conduta do arguido - a omissão do dever de 

comunicação a CMVM e a sociedade participada, consubstancia uma ou duas contra-ordenações. 

Para o efeito, importa recorrer aos conceitos de direito penal, onde a matéria da unidade e 

pluralidade de infracções encontra o seu tratamento sistemático. 

O artigo 30.", n." I, do Código Penal [aplicável por força do artigo 32." do RGIMOS) estatui que " o 

número de crimes determina-se pelo número de tipos de crime efectivamente cometidos, ou pelo 

número de vezes que o mesmo tipo de crime for preenchido pela conduta do agente." 
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O aludido preceito não procede a qualquer destrinça entre dolo e negligência, nem entre 

negligência consciente e inconsciente, para decidir do concurso de crimes, tendo sido acolhida, na 

sua redacção a solução preconizada por Prof. Eduardo Correia sobre a unidade e pluralidade de 

infracções. 

Segundo o referido Autor, a teoria naturalística, de acordo com a qual "a unidade da conduta é 

o índice da unidade do crime", não é de acolher, pois conduziria a decidir o número de crimes pelo 

número de acções, conduzindo a soluções inaceitáveis em casos de concurso ideal - quando, com 

uma só acção, se viola uma pluralidade de normas ( concurso ideal heterogéneo) , ou várias vezes a 

mesma norma (concurso ideal homogéneo). O critério distintivo da unidade e pluralidade de crimes 

terá de ser resolvido no âmbito de uma teoria jurídica: se a acção tem uma estrutura valorativa , 

como negação de valores ou interesses pelo homem, há-de ser o número de acções assim 

entendidas que há-se determinar a unidade ou pluralidade de infracções. Deste modo "se diversos 

valores ou bens jurídicos são negados, outros tantos crimes haverão de ser contados, 

independentemente de, no plano naturalístico, Ihes corresponder uma só acti idade, isto é, de 

estarmos perante um concurso ideal" cin Direito Cnrninol. VOI. 11. páginas 198 a 2mj. 

O artigo 30." do Código Penal equipara, portanto, os casos de concurso real aos de concurso 

ideal de infracções. 1 
Transpondo tais noções para o caso em apreço, dir-se-á, desde logo, que não obstante o 

conceito legal de "dever de comunicação" ser passível de inculcar a ideia de unidade de 

obrigação legal, certo é que a norma contém, em si, vários deveres de comunicação, desde logo, a 

CMVM e a sociedade participada. 

Com efeito, enquanto o dever de comunicação a CMVM visa garantir a integridade e 

actualidade de informação prestada a supervisão, o dever de comunicação a sociedade 

participada destina-se a proteger o interesse dos restantes participantes e accionistas e dos órgãos 

sociais dessa sociedade e, nos termos do art. 17." do CVM, permitir a divulgação das participações 

qualificadas. 

Trata-se, desde modo, de deveres de comunicação diversos, em função do sujeito receptor da 

aludida comunicação e que o arguidolrecorrente, em ambos os casos, incumpriu, livre, deliberada e 

conscientemente. 

Atentas as considerações que se vem tecendo, é de concluir que o arguido cometeu, 

relativamente a aquisição de participações da Estoril Praia, SAD, em 3 de Abril de 2003, duas contra- 

ordenações previstas e punidas nos artigos 16.", n." I, e 390.9 n." I, do CVM, pois omitiu os deveres de 

-- . 
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comunicação que se lhe impunham quer relativamente à CMVM quer relativamente à sociedade 

participada. 

a.2. Aquisição de participações da Estoril Praia, SAD, em 5 de Agosto de 2003 

Encontra-se provado que, em 5 de Agosto de 2003 o arguido passou a deter 198.899 acções 

(33.899 acções mais as 165.000 acções que já detinha), correspondentes a 39.7798% do capital 

social da Estoril Praia, tendo passado, consequentemente, a deter acções correspondentes a mais 

de um terço do capital social e direitos de voto daquela sociedade (factos 1 O." a 12."). 

Demonstra-se, outrossim, provado que a comunicação da aquisição das referidas acções teve 

Iugar em 18 de Agosto de 2003, quanto a CMVM, e em data posterior a 24 de Setembro de 2003 

quanto á sociedade participada [factos 13." e 14."). 

O arguido agiu consciente e voluntariamente na prática dos referidos factos (facto 15."). 

Dos elementos enunciados e, atentos os considerandos já tecidos acerca da pluralidade de 

infracções, haverá que concluir que o arguido cometeu, relativamente à aquisição de participações 

da Estoril Praia, SAD, em 5 de Agosto de 2003, duas contra-ordenações previstas e pur?;das nos 

artigos 16.4 n." I, e 390.9 n." 1, do CVM, na sua actual redacção (valendo aqui as considerações tecidos 

anteriormente a respeito do regime mais favorável ao arguido], pois omitiu os deveres de comunicaçáo 

que se lhe impunham quer relativamente à CMVM quer relativamente à sociedade participada. 

Agiu, também neste caso, com dolo directo, certo que representou a ilicitude da sua conduta e, 

não obstante, quis empreendê-la (artigo 8.", n." 1, do RGIMOS e 14.O, n." 1, do Código Penal, 

aplicável ex vi artigo 32." do RGIMOS). 

a.3. Alienação de participações da Estoril Praia, SAD, em 2 1 de Setembro de 2004 

Resulta da factualidade provada que, no dia 21 de Setembro de 2004, o arguido vendeu a 

totalidade das 208.835 acções da Estoril Praia por si detidas directamente, tendo continuado, no 

entanto e a partir dessa data, a deter 193.899 acções, representativas de 38,7798% do capital social 

e dos direitos de voto da Estoril Praia, através das sociedades Superfute e Sport Investrade [factos 22." 

e 23."). 

Em 21 de Setembro de 2004, o arguido reduziu a sua participação na Estoril Praia para montante 

inferior a metade do capital social e dos direitos de voto [facto 24."), todavia, a comunicação da 

alienação das acções teve Iugar em 28 de Setembro de 2004, relativamente a CMVM, e por carta 

remetida sob registo de 28 de Setembro de 2007, relativamente a sociedade participada [factos 25." 

e 26."). 

O arguido agiu consciente e voluntariamente na prática dos referidos factos, uma vez que sabia 

ter alienado, na data referida, as mencionadas acções, reduzindo a sua participação na Estoril Praia 
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para montante inferior a metade do capital social e dos direitos de voto, mais sabendo ter o dever 

legal de comunicar tal facto a CMVM e a sociedade participada até ao dia 27 de Setembro de 

2004 e, não obstante, quis omitir tal dever (facto 27."). 

Haverá que concluir, também neste ponto, que o arguido cometeu, relativamente à alienação 

das participações por si detidas da Estoril Praia, SAD, em 21 de Setembro de 2004, duas contra- 

ordenações previstas e punidas nos artigos 16.O, n.O I, e 390.9 n." I, do CVM, na sua actual redacção 

(valendo aqui as considerações tecidas anteriormente a respeito do regime mais favorável ao arguido], pois 

omitiu os deveres de comunicação que se lhe impunham quer relativamente à CMVM quer 

relativamente à sociedade participada. 

Agiu, em ambos os casos, com dolo directo, certo que representou a ilicitude da sua conduta e, 

não obstante, quis empreendê-la (artigo 8.O, n.O 1, do RGIMOS e 14.O, n.' 1, do Código Penal, 

aplicável ex vi artigo 32.' do RGIMOS). 

a.4. Redução de Participação Qualificada na Sport Lisboa e Benfica SAD 

Demo~tra-se assente que o arguido detinha, em 22 de Dezembro de 2004, 510.000 ccções da 

Benfica SAD, sociedade aberta e emitente, sendo titular da conta n.' 13526768.10.001 do Banco 

Português de Negócios (BPN), a qual está associada uma conta de títulos com o mesmo número 

(factos 28.' a 31 .O). 

Por despacho de 29 de Setembro de 2003 foi determinada pela DCI - Serviço de Finanças de 

Lisboa 8 a penhorada das referidas acções, realizadas em 22 de Junho de 2006, tendo o BPN sido 

notificado, em 1 de Junho de 2007, pelo aludido Serviço de Finanças, para efectuar a venda de 

50.000 acções da Sport Lisboa e Benfica em lotes de 10.000 acções, ao melhor preço (factos 34.0, 

37.O, 38.0 e 39."). 

As referidas ordens de venda foram executadas pelo BPN nos dias 12, 13, 14, 1 5 e 18 de Junho de 

2007 (facto 40.'), tendo, na sequência de tal venda, o arguido passado a deter, em 12 de Julho de 

2007, acções representativas de menos de 2% do capital social e direitos de voto da Benfica SAD 

(factos 46.' e 47.'). 

O arguido não comunicou a CMVM nem a Benfica SAD a alienação das 15.000 acções que teve 

lugar em 12 de Julho de 2007. 

Dúvidas não existem de que o dever de comunicação a que alude o artigo 16.', n.O 1, do CVM 

não foi cumprido neste caso, restando, todavia apurar, se sobre o arguidolrecorrente impendia o 

mencionado dever. 

Afigura-se-nos, desde logo, ser de afastar a obrigação de cumprimento de tal dever. 
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Com efeito, o artigo 16.", n." 1, do CMVM, ao conter as menções "quem atingir ou ultrapassar 

participação (....)" e "quem reduza a sua participação (...)", tem implícito, como facto constitutivo 

do dever de comunicação, um acto voluntário do agente no sentido de atingir, ultrapassar ou 

reduzir as participações sociais por si detidas no capital social da sociedade participada. 

No caso em apreço, porém, a redução da participaçao social detida pelo arguidolrecorrente 

resultou de penhora e subsequente venda coerciva ocorrida no âmbito de processo de execução 

fiscal que contra si correu termos. 

Nos termos do artigo 1 .O do RGIMOS constitui contra-ordenação todo o facto ilícito e censurável 

que preencha um tipo legal no qual se comine uma coima. 

Crê-se que, no que ora releva, não se verifica a prática, pelo arguido, de qualquer facto ilícito e 

censurável, não podendo concluir-se que o mesmo agiu sequer com negligência. 

O artigo 15." do Código Penal, aplicável ex vi artigo 32." do Decreto-Lei n." 433/82, de 27110, 

contendo o conceito legal de negligência, dispõe que "age com negligência que, por não 

proceder com o cuidado a que, segundo as circunstâncias, está obrigado e de que -6 capaz: a) 

representar como possível a realização de um facto que preenche um tipo de crime mas actuar sem 

se conformar com essa realização; ou b) não chegar sequer a representar a possibilidade de 

realização do facto". 

As duas formas de negligência contidas no preceito distinguem-se pelo elemento cognoscitivo: 

na primeira (al. a)), o agente prevê a possibilidade de realização do facto ilícito (culpa consciente); 

enquanto na segunda (al. b)], o agente não tem consciência da possibilidade de realização do 

facto ilícito (culpa inconsciente]. 

Acresce que, importa a distinção a conformação ou não conformação do agente com o 

resultado típico por ele previsto como possível, existindo conformação quando "o agente tome a 

sério a possibilidade de violação dos bens jurídicos respectivos e, apesar disso, se decida pela 

execução do facto, não bastando a previsão do resultado como possível" (in L~OI-~eriques e Sirnas Santos. 

Código Penal Anotado. 1 .O Vol., 3.' ed. Rei dos Livros. p. 232). 

Em todo o caso, pressuposto da negligência, qualquer que seja a forma que assuma, é a 

violação de um dever de cuidado ou diligência, sendo este cuidadoldiligência tomados num duplo 

sentido, objectivo e subjectivo. No primeiro sentido integra a tipicidade do facto ilícito nos crimes 

negligentes; no segundo sentido procura definir o elemento subjectivo, por forma positiva: é a 

diligência que O agente "deve" ter e a diligência que O agente "pode" ter (in Cavaleiro Ferreiro, LiçBes de Direito 

Penal, Parte Geral I, 4.' ed., Verbo, p. 303). 
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Transpondo tais noções para o caso que nos ocupa, dir-se-á que a negligência, a verificar-se, 

sempre seria inconsciente. 

Na verdade, dos factos dados por provados. quanto ao circunstancialismo em que ocorreu a 

alienação das participações sociais, pode retirar-se que o recorrente, em toda a sua actuação, nem 

chegou a representar a possibilidade de estar a violar qualquer norma legal ou regulamentar. 

A capacidade de cumprimento do dever objectivo de cuidado é um elemento essencial da 

censurabilidade. O que está aqui em causa é "um critério subjectivo e concreto, ou individualizante, 

que deve partir do que seria razoavelmente de esperar de um homem com as qualidades e 

capacidades do agente. Se for de esperar dele que respondesse as exigências do cuidado 

objectivamente imposto e devido - mas só nessas condições - é que, em concreto, se deverá 

afirmar o conteúdo da culpa próprio da negligência e fundamental, assim, a respectiva punição" (in 

Figveiredo Dias. Pressupostos do Puniçõo. p. 71). 

Mas mais, as qualidades e capacidades do agente devem ser aferidos perante o concreto 

circunctancialismo que rodeou os factos, i. e., para aferir se, em tais condições, a condv.!a é culposa. 

deve-se aferir a mesma pelo conceito social de razoabilidade em que o agente procedeu, 

consideradas as circunstâncias da pessoa, do tempo, do modo e lugar iin L~OI-~eriques e Simas Santos. op. cit.. IOC. 

cit.1. 

No caso concreto, não pode olvidar-se que, não obstante o arguidolrecorrente ser pessoa 

experiente no âmbito do mercado de valores mobiliários, certo é que, no caso, a alienação das 

participações sociais não resultou de qualquer acto, voluntário, da sua parte, havendo que atender, 

outrossim, que no caso de penhora de valores mobiliários escriturais, a mesma realiza-se 

preferencialmente, mediante comunicação electrónica a entidade registadora, pelo agente de 

execução, que de que os valores mobiliários ficam a ordem deste (artigo 82." do CVM). 

Pretender que o recorrente comunicasse um facto que ocorreu na sequência de um processo 

tributário, alheio a sua vontade, seria exigir que se comportasse com cuidado superior ao que lhe é 

exigível. 

Do que se vem escrevendo conclui-se que, nas circunstâncias em que ocorreram os factos, a 

recorrente não estava obrigado a proceder de modo diverso do que procedeu, não tendo, por isso, 

agido com negligência (consciente ou inconsciente). 

Excluída a negligência, não pode a conduta do recorrente, neste ponto, ser punida, conforme 

resulta do disposto no artigo 8.", n." 1, do RGIMOS. 

Impõe-se, portanto, a absolvição do arguido no que respeita as duas contra-ordenações, na 

forma negligente, previstas e punidas nos termos conjugados dos artigos 390.", n." 2, alínea a), 388.", 
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n." 1, alínea b) e 388.", n." 3, e 16.", n." 1, alínea a) e n." 2, todos do CVM e 17.O, n." 4, do RGIMOS, que 

lhe foram imputadas. 

* 

Relativamente a aquisição de acções representativas do capital social da Estoril Praia, SAD 

ocorrida em 29 de Outubro de 2003, bem como a aquisição derivada da Oferta Pública Obrigatória 

de 16 de Agosto 2004, nenhum ilícito contra-ordenacional se vislumbra, nem foi imputado ao arguido 

recorrente na decisão administrativa, nada havendo, portanto, a conhecer e a decidir quanto a tal 

matéria. 

* 

Inexiste, quanto a qualquer das infracções concretamente imputadas ao arguido, qualquer 

causa de exclusão da ilicitude ou da culpa. 

b) Dos consequências jurídicas do[s) ilícito[s) proticodo[s) 

A cada uma das seis contra-ordenações praticadas pelo arguido, qualificadas como muito 

graves, corresponde coima entre É 25.000,OO e É 2.500.000,OO (artigos 16.". n.Ol, a), 388.". n.Ol, a) e n."3 

e 390.", n.Ol do CVM). 

Importa referir que a determinação concreta das coimas parcelares aplicáveis far-se-á, nos 

termos do disposto nos artigos 405." do CVM em função da ilicitude concreta do facto, da culpa do 

agente, dos benefícios obtidos e das exigências de prevenção tendo ainda em conta a natureza 

singular ou colectiva do agente, a situação económica e a conduta anterior do agente. 

Por seu turno, na determinação do ilicitude concreta do facto e da culpa das pessoas colectiva, 

tem-se em consideração: o perigo ou o dano causado aos investidores ou ao mercado de valores 

mobiliários, o carácter ocasional ou reiterado da infracção, actos de ocultação tendentes a 

dificultar a descoberta da infracção e a existência de actos do agente destinados a reparar os 

danos ou obviar aos perigos cousados pela infracção. 

Não resultou provado ou quantificado um dano causado aos investidores ou ao mercado de 

valores mobiliários, havendo que considerar que o arguido veio, embora extemporaneamente, a 

cumprir os deveres de comunicação que se lhe impunha, contribuindo para mitigar a ilicitude 

concreta dos factos. 

Haverá, outrossim, que atender aos atrasos concretamente registados (de seis dias, sete dias e um 

dia nas comunicações efectuadas pelo arguido a CMVM a respeito das participações detidas na 

Estoril Praia e de dois dias, trinta e seis dias e um dia nas comunicações efectuadas pelo arguido a 

Estoril Praia]. 
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As infracções ocorreram num lapso temporal relativamente aproximado - Abril e Agosto de 2003 

e Setembro de 2004 - não se olvidando. todavia, que o arguido já foi cominado com uma sanção 

de admoestação, no âmbito dos Proc. de contra-ordenação n." 4612003 também relativo a 

incumprimento do dever de comunicação previsto no artigo 16.O, n." 1 e n." 2, do CVM. 

O dolo é de mediana intensidade, atenta a reflexão necessária ao empreendimento da acção. 

Não resultaram provados ou quantificados quaisquer benefícios económico-financeiros obtidos 

pelo arguido com a prática de cada uma das infracções. 

As exigências de prevenção geral demonstram-se elevadas, face ao contexto do mercado de 

valores mobiliários na actualidade. 

Não foram apurados factos concretos relativamente a situação económica e financeira do 

arguido. 

Tudo visto e ponderado, atendendo-se, designadamente, afigura-se-nos adequado cominar o 

arguido com a coima mínima de E 25.000,OO (vinte e cinco mil euros) por cada uma das infracções 

cometidas, mantendo, nesta parte a decisão administrativa. 

Considerando a necessidade de aplicação de uma coima única, e a moldura concursal 

abstracta, nos termos dos artigos 17.O e 19." do RGIMOS, situada entre E 25.000,OO [vinte e cinco mil 

euros) e E 150.000.00 (cento e cinquenta mil euros), ponderando o comportamento do arguido na 

sua globalidade, as circunstâncias concretas que rodearam os factos [designadamente a 

proximidade temporal das infracções e o cumprimento, embora extemporâneo, do dever legal), 

considera-se adequado, procedendo ao cúmulo jurídico das coimas aplicadas, cominar o arguido 

com a coima única de é 27.000,OO (vinte e sete mil euros). 

Atendendo às elevadas exigências de prevenção geral, considerando que o arguidolrecorrente 

foi já sancionado, com admoestação, por prática de infracção da mesma natureza da ora em 

apreço, e o número de infracções praticadas e apreciadas nos presentes autos, entende-se que a 

suspensão da execução da sanção, nos termos do artigo 41 5." do CVM, não alcançaria, de modo 

suficiente e adequado, as finalidades da punição, sendo por isso de rejeitar. 

A coima reverterá integralmente para o Sistema de Indemnização dos Investidores, nos termos 

estatuídos no artigo 406.", n." 2, do CVM. 

O arguido será ainda condenado nas custas processuais, fixando-se a taxa de justiça em 4 

[quatro) UC, nos termos conjugados do disposto na alínea c) do n." 1 do artigo 87." do Código das 
1 

Custas Judiciais e artigos 92." a 94." do RGIMOS. 

* 

* 
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IV 

Atento o exposto, e a luz das normas legais citadas, concede-se parcial provimento ao recurso 

de impugnação judicial interposto por António José da Silva Veiga da decisão da CMVM e, em 

consequência: 

a) Absolve-se o arguido recorrente da prática de: 

0.1 .) Uma contra-ordenação, prevista e punida, nos termos conjugados dos artigos 16.O, n.O 1, 

alínea a) e n.'2 do CVM 390.O, n.0 2, a), 388.O, n." 1, alínea b) e 388.O, n.O3, todos do CVM e 17.O, 

ne04 do RGIMOS, pela infracção negligente do dever de comunicação a CMVM de ter 

reduzido, em 12 de Julho de 2007, a sua participação na Benfica SAD para valor inferior a 2% 

dos direitos de voto correspondentes ao capital social; 

0.2.) Uma contra-ordenação, prevista e punida, nos termos conjugados dos artigos 16.O, n.O 1, 

alínea a) e n.O2 do CVM 390.O, na0 2, a), 388.0, n.O 1, alínea b) e 388.O, n."3, todos do CVM e 17.O, 

n.O4 do RGIMOS, pela infracção negligente do dever de comunicação a Benfica SAD de ter 

reduzido, em 12 de Julho de 2007, a sua participação naquela sociedade para valor inferior a 

2% dos direitos de voto correspondentes ao capital social; 

b) Condena-se o arguido recorrente nas coimas parcelares de: 

b.1.) E 25.000.00 (vinte e cinco mil euros), nos termos conjugados dos artigos 390.0, n.O 1,388.0, n.' 1, 

alínea a) e 388.0, n.O3, todos do CVM, na sua actual redacção, pela infracção dolosa do 

dever de comunicação a CMVM de ter aumentado, em 3 de Abril de 2003. a sua 

participação na Estoril Praia para valor superior a 20% dos direitos de voto correspondentes 

ao capital social, em violação do artigo 16.O, n.0 1, alínea a) do CVM, na mesma redacção; 

b.2.) E 25.000,OO (vinte e cinco mil euros), nos termos conjugados dos artigos 390.O, n.O 1, 388.O, n.O 1, 

alínea a] e 388.O, n.03, todos do CVM, na sua actual redacção, pela infracção dolosa do 

dever de comunicação a Estoril Praia de ter aumentado, em 3 de Abril de 2003, a sua 

participação nessa sociedade para valor superior a 20% dos direitos de voto correspondentes 

ao capital social, em violação do artigo 16.O, n.O 1, alínea a) do CVM, na mesma redacçao; 

b.3.) E 25.000,OO (vinte e cinco mil euros), nos termos conjugados dos artigos 390.O, n.O 1, 388.O, n.O 1, 

alínea a) e 388.O, n.O3, todos do CVM, na sua actual redacção, pela infracção dolosa do 

dever de comunicação a CMVM de ter aumentado, em 5 de Agosto de 2003, a sua 

participação na Estoril Praia para valor superior a um terço dos direitos de voto 

correspondentes ao capital social, em violação do artigo 16.O, n.O 1, alinea a) do CVM, na 

mesma redacção; 
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b.4.) E 25.000,OO (vinte e cinco mil euros), nos termos conjugados dos artigos 390.0, n." 1, 388.O, n.O 1, 

alínea a) e 388.O, n.O3, todos do CVM, na sua actual redacção, pela infracção dolosa do 

dever de comunicação a Estoril Praia de ter aumentado, em 5 de Agosto de 2003, a sua 

participação nessa sociedade para valor superior a um terço dos direitos de voto 

correspondentes ao capital social, em violação do artigo 16.O, n.O 1, alínea a) do CVM, na 

mesma redacção: 

b.5.) E 25.000,OO (vinte e cinco mil euros), nos termos conjugados dos artigos 390.O, n.O 1, 388.', n.O 1, 

alínea a) e 388.O, n.O3, todos do CVM, na sua actual redacçáo, pela infracção dolosa do 

dever de comunicação a CMVM de ter reduzido, em 21 de Setembro de 2004, a sua 

participação na Estoril Praia para valor inferior a metade dos direitos de voto 

correspondentes ao capital social, em violação do artigo 16.O, n.O 1, alínea a) do CVM, na 

mesma redacção: 

b.6.) E 25.000,OO (vinte e cinco mil euros), nos termos conjugados dos artigos 39OS0, n." 1, 388.O,,n.O 1. 

alínea a) e 388.O, n.'3, todos do CVM, na sua actual redacção. pela infracção dolosa do 

dever de comunicação à Estoril Praia de ter reduzido, em 21 de Setembro de 2004, a sua 

participação nessa sociedade para valor inferior a metade dos direitos de voto 

correspondentes ao capital social, em violação do artigo 16.O, n.O 1, alínea a) do CVM, na 

mesma redacção; 

c) Procede-se ao cúmulo jurídico das coimas referidas em b), condenando-se o arguido 

recorrente na coima Única de E 27.000,OO (vinte e sete mil euros); 

d) Condena-se o arguido recorrente no pagamento das custas processuais, fixando-se a taxa 

de justiça em 4 UC; 

Notifique. 

Proceder-se-á ao depósito. 

Após trânsito, comunique a autoridade administrativa (artigo 422.O, n.O 2, do CVM). 

Lisboa, 25 de Fevereiro de 2009 
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