TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Ac6rdgo n."85/2012
Processo n." 36711 1 - la Sec~tlo

ACORDAM NA 1" SECCAO DO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

I . Relatdrio
1. Por decisfio da Comissdo do Mereado de Valores Mobilidrios (CMVM) o Baneo ~omercia(

PortuguEs, S.A. (BCP) foi condenado, em process0 de contraordenaqio por infraqaes relativas
comunicaq20 ou divulgaqio de informqio niio completa, verdadeira, atual, clara, objetiva

it

licita, previstas na alinea a) do n."l do artigo 389." do Codigo de Valores Mobiliarios (CdVM) n
pagamento de diversas coimas. Inconformado, o BCP impugnou a deliberaqfio no Tribunal 64
Pequena Instiincia Criminal de Lisboa, que julgou em parte procedente o recurso. ~ i n d d

I

inconformado, o BCP recorreu para a Relag20 de Lisboa que, por acordfio de 6 de abril de 201 1

I

julgou improcedente o recurso, confirmando integralmente a sentenqa recorrida.
Decidiu a RelaqBo, para o que agora releva, o seguinte:
"Inconstitucionalidade da atual vers80 do artigo 389"n01 e 2, do CdVM
Alegou e concluiu o recorrente que:
- " 0 s tipos contraordenacionais devem revelar-se certos e determinados, (..) exigindo-se
ao legislador um julzo de proporcionalidade que se divide em dois sentidos: um primeiro
sentido, que diz respeito a avaliaqZo da congruEncia entre o desvalor de uma
determinada inJi.a~cibe o desvalor (o quantum) da sanq8o que Zhe e' associada
(proporcionalidade absoluta); e urn segundo sentido, que diz respeito d congru&ncia
entre a sanqiio prevista para uma determinada conduta e o seu horizonte normativo, ou
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seja, as opq6es normativas constitutivas de todo o sistema juridic0 (proporcionalidade
relativa) ".
Mais conclui o recorrente, que o art0 389" n." I al. a) do CdVM ao prever que a
prestaqr70 de toda e qualquer informaqfio sem as qualidades referidas nu pr6pria t
punida cam coima, sem identwcar e delimitar o agente, objeto, natureza e/ou os efeitos
sobre o mercado dessa mesma informaqdo, o referido art0 3894 no I, alinea a), do
CdVM, "se revela excessivamente indeterminado, ndo assegurando a certeza que t
exigida pelo artigo 29" da Constituiqfio da Repziblica Portuguesa, pelo que revela uma
norma materialmente inconstitucional", (..) por violaqdo do principio da necessidade da
puniqfio e do principio da proporcionalidade da puniqfio, quer no seu sentido relative,
quer no seu sentido absolute, ambos previstos no artigo 184 no 2, da CRP, violando
igualmente o principio da culpa, previsto no artigo I" e 27" da CRP e o principio da
igualdade,previsto no artigo 13" da Lei findamental. No findo, invoca a indeterminaqfio
da norma e a falta de proporcionalidade.
A argumentaqdo expendida pelo recorrente, nfio s6 nus conclus6es, como nu motivaqrlb,
sobre a alegada inconstitucionalidade material do art0 389" do CdVM, salvo o devido
respeito, constitui um derradeiro ensaio dialktico inconsistente, com vista ao afastamento
da imputaqZo objetiva e subjetiva das contraordenaq6espelas quaisfoi condenado.
Portm, tambtm aqui sem razfio.
A conjugaqZo das normas dos art0389" noI al. a) (enquadrado no capitulo dos ilicitos de
mera ordenaqfio social e secqfio dos ilicitos em especial) e art. 7' (inserido no capitulo
da informaqfio das disposiq6es gerais) do CdVM, reportando-se aquele h informaqfio e
este, h qualidade da informaq50, levam-nos sem esforqo h conclusfio de que nfio ha falta
de determinaqfio da norma, dado que o seu dmbito de aplicaqfio k garantido pela dupla
conexfio, normativa e tematica e o conceit0 de informaqfio t claro e preciso.
Como jd atras referimos, decorre das normas em causa que o legislador pretendeu
salvaguardar a seguranqa do investimento e a conJianqa no mercado, que sfio
"condiq6es essenciais ao regular fincionamento deste, pois delas depende a decisdo do
investidor no sentido de aplicar nele as suaspoupanqas"
0 artigo 3884 n. " I , al. a), do CdVM nfio distingue, efetivamente, limites minimos e
mhimos das coimas aplicheis em razfio da qualidade singular ou coletiva dos agentes
da infraqfio. Mas tal omissfio, situada no dmbito do poder discriciondrio, constituiu uma
opq5o do legislador, que nu ponderaqfio dos bens juridicos em causa, decidiu relegar
para o momento da determinaqfio da medida concreta da sanqfio a obrigatoriedade de
ser considerada a natureza singular ou coletiva do infrator, para aldm das
circunstdncias referidas no art0 4054 no 1 a 3, do CdVM, sobre a determinaqfio da
sanqfio apliccivel.
A opqfio dogmatics de que partiu o legislador do CdVMfoi a de qualiJicar determinadas
contraordenaq6es como "muito graves", e de seguida tipiJcar as condutas ou atuaq6es,
de pessoas singulares ou coletivas que as podem integrar; uma delas k a "violaqfio dos
deveres de informaqfio", nos termos em que procedeu o recorrente.
Tendo em conta a conjugaqfio das normas citadas, nfio vemos que a nfio distinqEo da
qualidade singular ou coletiva do agente constitua qualquer violaqrlb dos princkios
constitucionais da igualdade e da proporcionalidade, pois nu determinaqfio concreta da
puniqfio terfio de ser sempre consideradas as circunstdncias expressamente previstas no
art0405; n. " I a 3, do CdVM, de forma ponderada e diferenciada.
Na apreciaqfio da invocada inconstitucionalidade do art0 389" do CdVM; nfio podemos
ignorar o papel fundamental da CMVM; que tem como principais incumb&ncias a
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regulamentaqiio, supervisiio, jscalizaqiio e promoqrlo dos mercados de valores
mobiliarios e a obrigaqiio de zelar pelo bom funcionamento dos mercados,
nomeadamente no que concerne a sua transpar8ncia, sem a qua1 niio existiria conjanqa
por parte dos agentes econdmicos. E imperative que as entidades bancarias cumpram
corn rigor as suas obrigaq6es, no que toca a prestaqrlo de informaqiio a CMVM, que deve
ser 'kompleta, verdadeira, atual, clara, objetiva e licita", (cj?. art0 7"n01 e 389"n0 1 al.
a) do CdVW. A tese do recorrente, a ser levada em conta, conduziria a que o papel desta
entidade reguladora fosse meranzente decorativo.
Mais do que isso, a sua tese d que se afigura ferida de inconstitucionalidade, tendo em
conta que os mercados e o sistema jnanceiro srlo valores que, pela sua importcincia,
revestem dignidade e proteqdo constitucional, como decorre do disposto nos art0 81" e
101 " da CRP.
No art0 81" al. 3,prev2-se o funcionamento ejciente dos mercados e nesse contexto,
designadamente, a repressrlo de prriticas lesivas do interesse geral como incumbdncias
prioritarias do Estado; por seu turno, o art0 101. " obriga a que o sistemajnanceiro seja
estruturado por lei de modo a garantir a formaqdo, a captaqiio e a seguranqa das
poupanqas, bem como a aplicaqrlo dos meiosjnanceiros necessLirios ao desenvolvimento
econdmico e social.
Esta norma comporta uma abrangente e forte intewenqiio da entidade reguladora
(CMVW em matPria de supervisiio das entidades jnanceiras, o que inteiramente se
compreende e se just@ca, basta atentarmos nu gdnese da atual crise$nanceira mundial,
para concluirmos que talvez se justgque o reforqo de poderes das entidades supervisoras
ou pelo menos atribuir maior ejcrjcia prritica as suas decisces, dotando os ordenamentos
juridicos de leis claras e libertas de mecanismos invios, quepermitem o obscurecimento
da verdade econdmica, como acontece com o recurso frequente das entidades bancdrias,
entre elas o recorrente, as sociedades offshore, corn todas as consequdncias negativas
que dai advBm para a transpar8ncia da vida econdmica.
Como referem os Pro$ Gomes Canotilho e Vital Moreira, o art0 101. " al. 3 da CRP, (..)
constitui uma amplissima credencial constitucional para a intewenqdo, regulaqao e
supervisdo pziblica das atividades Jinanceiras, corn as necessririas limitaq6es restriq6es
da liberdade econdmica nesta drea, com a extensiio e a intensidade que os interesses em
causa podem justzjkar (desde a autorizaqdo administrativa para a entrada nu atividade
atd, no limite, a intervenqrlo nu gestclo das instituiq6es jinanceiras). De resto ndo e s t h
aqui em causa somente valores constitucionais ligados a estabilidade Jinanceira e ao
desenvolvimento econdmico e social mas tambe'm u proteqclo dos direitos dos aforradores
e investidores e clientes das instituiqces jnanceiras, a comeqar pelo seu direito de
propriedade. ".
Citado pelo Ministe'rio Pzjblico na resposta ao recurso, nrlo podemos deixar de salientar
tambdm apassagem do autor Paulo Cbmara, (...) a rnaximizaqiio de informaqclo constitui
uma trave mestra do sistema de governaqrlo dos emitentes. (...). As regras sobre
informaqdo procuram servir uma quadrupla funqdo: prosseguir objetivos de proteqrlo
dos investidores, de robustecimento da governaqiio, de defesa do mercado e de
prevenqrlo de ilicitos ".
Mais refere ainda lucidamente o autor que: "a transpare"nciadas decis6es empresariais
e a divulgaqdo imediata dos indicadores de desempenho servem de base para o
escrutinio da gestiio e, corn isso, favorecem o efeito disciplinador do mercado de
capitais ".
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"0s deveres de informaqiio dos emitentes de valores mobilihrios representam a pedra
angular do sistemajuridico-mobilihrio ".

2. E deste ac6rdZo que o BCP recorre para o Tribunal Constitucional, ao abrigo da alinea b) do

n." 1 do artigo 70" da LTC (Lei n." 28/82 de 15 de novembro) em requerimento do seguinte teor:
" BANCO COMERCLAL PORTUGUES S.A. (adiante BCP), Arguido e Recorrente nos
autos a rnargem identijkados, tendo sido notiJicado do Acdrdiio do Tribunal da Relaqiio
de Lisboa datado de 6 de abril de 201 1, Vem, ao abrigo do disposto nos artigos 70.", n. "
1, alinea b), n. " 2 e n. " 3, 72.q n. " 1, alinea b) e n. " 2, 75." e 75."-A da Lei n. " 28/82, de 15
de novembro, a Lei da Organizaqlio, Funcionamento e Processo do Tribunal
Constitucional (abreviadamente LTC), interpor recurso para o Tribunal Constitucional
do citado Acdrdlio do Tribunal da Relaqlio de Lisboa datado de 6 de abril de 2011, o
qual deve subir imediatamente, nos prdprios autos e corn efeito suspensivo, o que faz nos
termos e corn os seguintesfirndamentos:

1. Normas cuja inconstitucionalidade se pretende que o Tribunal aprecie:
a) a norma constante do artigo 389.9 n." 1, alinea a), do CdVM ao prever que a
prestaqiio de toda e qualquer informaqiio sem as qualidades referidas no prdprio artigo
389. O, n. " I , alinea a), do CdVM, e' punida com coima, sern identijicar e delimitar o
agente, objeto, natureza e/ou os efeitos sobre o mercado dessa mesma informaqiio.
0 Acdrdlio recorrido aplicou efetivamente a referida norma, pois a mesma consubstancia
o tipo contraordenacional pel0 qual o arguido foi acusado e condenado (cfr. prig. I e 2
da sentenqa). Assim, ao conflrmar a condenaqiio do arguido, necessariarnente, o
Acdrdiio recorrido aplicou a referida norma (veja-se, tambe'm, sern margem para
dhidas, piig. 122 do Acdrdiio recorrido).
0 Acdrdlio recorrido enfrenta diretamente esta questiio de inconstitucionalidade
tempestivamente suscitada -fazendo-o em termos que o arguido niio considera corretos
- ao alegar que ccnlio hh falta de determinaqlio da norma, dado que o seu Lirnbito de
aplicaqiio e' garantido pela dupla conexiio, normativa e temhtica e o conceit0 de
informaqlio e' claro epreciso)) (cfr. pig. 130 do Acdrdiio recorrido).
b) a norma constante do artigo 3894 n." 1, alinea a), do CdVM, ao prever que toda e
qualquer prestaqiio de informaqiio sern qualidade iraduz, independentemente de quem a
presta e do objeto, natureza e/ou efeitos sobre o mercado dessa mesma informaqlio, uma
contraordenaqiio ccmuito grave)).
0 Acdrdiio recorrido aplicou efetivamente a referida norma, pois a mesma consubstancia
o tipo contraordenacional pel0 qual o arguido foi acusado e condenado (cfr, piig. 1 e 2
da sentenqa). Assim, ao conflrmar a condenaqiio do arguido, necessariamente, o
Acdrdiio recorrido aplicou a referida norma (veja-se, tambe'm, sern rnargem para
dhidas, phg. 122 do Acdrdiio recorrido).
0 AcdrdEo recorrido enfrenta diretamente esta questlio de inconstitucionalidade
tempestivamente suscitada -fazendo-o em termos que o arguido niio considera corretos
- ao alegar que ((a opqiio dogmhtica de que partiu o legislador do CdVM foi a de
qualijicar determinadas contraordenaqlies como "muito graves'', e de seguida tipiJicar
as condutas ou atuaqlies, de pessoas singulares ou coletivas que as podem integrar, uma
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delas e' a "violaqrib dos deveres de informaqio", nos termos em que procedeu o
recorrente)) (cfr. prig. 130 do AcdrdGo recorrido).
c) a norma do artigo 360. q n. " I, alinea fi do CdVM, interpretada no sentido de que a
CMVM, enquanto autoridade reguladora e de supewisiio, pode dar ordens que coloquem
o Arguido nu situaqdo de, inevitavelmente e em alternativa, confessar a prcitica de um
ilicito, incorrer na prcitica de um crime ou incorrer na prbtica de uma contraordenaqLio.
Nesse sentido, por um lado, o Acdrdiio recorrido reconhece expressamente que cco
segundo caso (comunicado de 23 de dezembro de 2007))) resultou de um ccpedido da
entidade supewisora)). Por outro lado, aJrma expressamente que (to recorrente tinha
plena consci&nciade que nu primeira vez prestara a informaqo referida, a mesma nrlo
correspondia h verdade e ainda assim, ao ser questionado, com vista h informaqio do
mercado, sobre a mesma realidade, podendo corrigir o erro e assim prestar informaqio
verdadeira, decidiu voltar a conJrmar o que sabia nrlo ser verdadeiro)). Ou seja, de
acordo com o Acdrdiio recorrido [rectius, de acordo com a interpretaqio por si
realizada daquele artigo 360.4 n. " I, alineaj do CdVMj', a CMVMpode dar ordens aos
supewisionados que, pelo menos em tese, os coloquem nu situaqrlo de confessar um
ilicito anterior oupraticar novo ilicito.
4 a norma que resulta dos artigos 54.4 nos I e 2, 504 43." e 58.9 todos do RGCOC,
quando interpretados no sentido de considerar que, nos processes contraordenacionais,
a fuse de investigaqfio, e corn ela as atividades de obtenqiio de prova, fora de casos de
flagrante delito ou de manifests simplicidade de provas, e iniciada apds noticia do ilicito
contraordenacional, pode ser realizada pelas entidades administrativas fora da
existbncia de um processo contraordenacional formalmente instaurado - sujeito aos
principios constitucionais aplicaveis e aos regimes juridico-processuais concretamente
aplicheis - e, por conseguinte, que a sua inexist2ncia ou a sua realizaqi70 fora daquele
niio geram a sua nulidade absoluta, insanavel, invocavel a todo o tempo e de
conhecimento oJcioso, com a impossibilidade absoluta de sustentar qualquer acusaqio
ou decisi7oJnal com base nus provas obtidas.
Nesse sentido, o acdrdio recorrido aJrma expressamente o seguinte: (to processo de
contraordenaqi70 no dmbito do CdVMpossui duasfuses: a administrativa e a judicial. Na
fuse administrativa destrinqamos tr&s sub-fases: recolha de elementos no cimbito dos
poderes de supewisrlo (artigo 360 e 361 do (CdVM); a defesa (artigo 50. " RGCOC); e a
decisi7o (artigo 58 do RGCOC,). Daqui se pode concluir que niio faz o menor sentido
invocar a falta de inqubrito, por estarmos em dmbitos completamente diferentes e
nenhuma norma legal existe no RGCOC e no CdVM que imponham exigbncia))(cfr. pcig.
149 do Acdrdiio recorrido).
Ora, sd pode isto sign@car que o Tribunal interpretou o artigo 54.9 n." I e 2, do
RGCOC, no sentido de que a atividade de investigaqLib e obtenqiio de prova, em processo
de contraordenaqio, pode ser realizada pelas entidades administrativas fora da
exist&ncia de um processo contraordenacional formalmente instaurado, podendo as
mesmas, conforme diz expressamente o Tribunal, ser realizadas (<nocimbito dos poderes
de supervisiio)).
e) a norma extraida dos artigos 3604 n. " I, alinea e), 361 9 n. " 2, 381. " 389.9 n." 3,
alineas b) e c). 40I."I, n."l e 408.9 n."I, do CdVM, 33"n.O 1, 41.9 n."2, e 54."n."2, do
RGCOC, 125.9 1264 n. " I e 2, alinea a), n. " 3. 241 9 e 262. " do CPP, interpretados no
sentido de que a CMVM, enquanto Autoridade Administrativa reguladora e supewisora,
pode acusar e condenar uma pessoa coletiva sujeita h sua supewis80 corn base em
provas, nomeadamente documentos, obtidas dessa mesma pessoa coletiva no dmbito de
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um procedimento de supervisiio de carater niio sancionatdrio, ao abrigo dos seus
poderes de supewisiio e sob a cominaqiio implicita da pratica de uma contraordenaqiio,
nos termos do artigo 389. O, n. " 3, alineas b) e c) do CdVM - ou outras imputheis a luz do
mesmo Cddigo -, ou de um crime de desobediincia, previsto no artigo 381. "do CdVM ja
depois de aquela entidade ter tido noticia de .factos com eventual relevcincia
co~traordena~ional, mas sem que tenha instaurado o respetivo process0
contraordenacional e sem que tenha informado a visada de que era suspeita da pratica
de atos ilicitos contraordenacionais e/ou que estava a investigar a prdtica de factos
ilicitos contraordenacionais.
A este propdsito, 4 necessario referir que o Tribunal recorrido enfrentou expressanzente
a referida questiio de inconstitucionalidade, entre o mais, nos seguintes termos: cctendo
em conta os princbios de supewisHo (art. 358." d o C d V w , procedimentos de supervisiio
(art. 360." do C d V w e o exercicio dessa mesma supewisiio (art. 361." do C d V w ,
dzividas niio restam que existe uma clara limitaqiio ou restriqiio do principio "nemo
tenetur se @sum accusare" que deve ceder perante o regime previsto no CdVM que tem
acolhimento constitucional expresso, como acima referimos. Tal restriqiio e'
manijestamente extensiva a toda a fuse de recolha e andlise de documentaqiio que a
entidade bancdria esta obrigada a entregar b entidade supewisora, sejapor mera rotina,
seja apedido destaw (cfr. pdg. 143 do Acdrdiio recorrido).
2. Normas e principios constitucionais que se considera terem sido violados:
a) a norma constante do artigo 3893 n." I , alinea a), do CdVM ao prever que a
prestaqiio de toda e qualquer informaqiio sem as qualidades referidas no prbprio artigo
389.9 n." I , alinea a), do CdVM 6 punida com coima, sem identiJicar e delimitar o
agente, objeto, natureza e/ou os efeitos sobre o mercado dessa mesma informaqa"~,
conforme referido no ponto I, alinea a), supra, aplicada pel0 Acdrdiio recorrido, ao niio
assegurar o carater certo e determinado do tip0 contraordenacional, viola assim o artigo
29. ", nos I e 3, da Constituiqiio da Republica Portuguesa.
b) a norma constante do artigo 389.9 n. " 1, alinea a), do CdVM; ao prever que toda e
qualquer prestaqiio de informaqiio sem qualidade traduz, independentemente de quem a
presta e do objeto, natureza e/ou efeitos sobre o mercado dessa mesma informaqiio, uma
contraordenaqiio cctmuito grave)), conforme referido no ponto I, alinea b), supra,
aplicada pel0 Acdrdiio recorrido, viola o principio da necessidade da puniqiio e o
principio da proporcionalidade da puniqiio, quer no seu sentido relativo, quer no seu
sentido absoluto, ambos previstos no artigo 18", n." 2, da Constituiqiio da Republica
Portuguesa, violando igualmente o principio da culpa, previsto no artigo I." e 27." da
Constituiqiio da Republica Portuguesa, e o principio da igualdade, previsto no artigo
13. " da Constituiqiio da Republica Portuguesa.
c) a norma do artigo 360. ", n. " I, alinea fl do CdVM interpretada no sentido de que a
CMVM, enquanto autoridade reguladora e de supewisiio, pode dar ordens que coloquem
o Arguido na situaqiio de, inevitavelmente e em alternativa, confessar a pratica de um
ilicito, incorrer na pratica de um crime ou incorrer na prdtica de uma contraordenaqiio,
conforme referido no ponto I, alinea c), supra, aplicadapelo Acdrdiio recorrido, viola os
direitos 2 presunqiio de inocincia, ao silBncio e a niio autoincriminaqiio, bem como o
principio do Estado de Direito Democrdtico, decorrentes do artigo 6." da CEDH, do
artigo 14." do PIDCP e dos artigos 2.9 209 n." I e 4, 26" e 32.9 n." 1, 2, 5, 8 e 10 da
CRP.
4 a norma que resulta dos artigos 549 n. " I e 2, 50. ", 43. " e 58.9 todos do RGCOC,
quando interpretados no sentido de considerar que, nos processes contraordenacionais,
-
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a fuse de investigaqiio, e com ela as atividades de obtenq50 de prova, fora de casos de
jlagrante delito ou de nzanifesta simplicidade de provas, e iniciada apds noticia do ilicito
contraordenacional, pode ser realizada pelas entidades administrativas fora da
exist&ncia de um processo contraordenacional formalmente instaurado - sujeito aos
princkios constitucionais aplicheis e aos regimes juridico-processuais concretamente
aplicheis - e, por conseguinte, que a sua inexistbncia ou a sua realizaqiiofora daquele
na"o geram a sua nulidade absoluta, insanavel, invochel a todo o tempo e de
conhecimento ojcioso, con7 a impossibilidade absoluta de sustentar qualquer acusaqZo
ou decisiio jnal com base nus provas obtidas, conforme referido no ponto 1, alinea 4,
supra, aplicada pelo Acdrdiio recorrido, viola o disposto nos artigos 2. 4 204 n. " I e 4,
26" e 32.4 n. " I, 2, 5, 8 e 10, da Constituiqiio da Repziblica Portuguesa.
e) a norma extraida dos artigos 360.9 n. " 1, alinea e). 361.4 n. " 2, 381. " 389. q n. " 3,
alineas b) e c), 401. " 1, n. " 1 e 408.4 n. " 1, do CdVM 33.4 n. " I, 41.4 n. " 2. e 540, n. " 2,
do RGCOC, 125. ", 1269 n. " 1, e 2, alinea a), n. " 3, 241. ", e 262. " do CPP, interpretados
no sentido de que a CMVM, enquanto Autoridade Adminis~ativa reguladora e
supewisora, pode acusar e condenar uma pessoa coletiva sujeita a sua supewisiio com
base em provas, nomeadamente documentos, obtidas dessa mesma pessoa coletiva no
dmbito de um procedimento de supewisa"~de carater nfio sancionatdrio, ao abrigo dos
seus poderes de supewisfio e sob a cominaq5o implicita da pratica de uma
contra-ordenaqfio, nos termos do artigo 3894 n. " 3, alineas b) e c) do CdVM - ou outras
imputheis I3 Iw do mesmo Cbdigo -, ou de um crime de desobediZncia, previsto no
artigo 381." do CdVM, ja depois de aquela entidade ter tido noticia de factos com
eventual relevdncia contraordenacional mas sem que tenha instaurado o respetivo
processo contraordenacional e sem que tenha informado a visada de que era suspeita da
prbtica de atos ilicitos contraordenacionais e/ou que estava a investigar a prdtica de
factos ilicitos contraordenacionais. conforme referido no ponto I, alinea e), supra,
aplicada pelo Acdrdiio recorrido, viola os direitos tr presunqlio de inocbncia, ao silbncio
e I3 n5o autoincriminaqiio, bem como o princlTpio do Estado de Direito Democratico,
decorrentes do artigo 6. " da CEDH, do artigo 14. " d o PIDCP e dos artigos 2. O, 20. 4 n. " 1
e 4. ", 26.9 n. " I , 32. ", n. " I , 2, 5, 8 e 10, da Constituiqa"~da Repziblica Portuguesa.
3. Peqa processual em queforam suscitadas as questses de constitucionalidade:
a) A quest60 de constitucionalidade referida no ponto 1, alinea a), supra, foi suscitada
nos artigos 4334 438." e 439." das alegaq6es de recurso do arguido, bem como nu
Conclus50 n. " 40. " da mesma peqa processual (tendo igualmente sido alegada nos artigos
997. O, 1002. " e 1003. " da ImpugnaqEo Judicial e ConclusGo n." 90 da mesma peqa
processual).
b) A quest50 de constitucionalidade referida no ponto 1, alinea b), supra, foi suscitada
nos artigos 440. " a 444. " das alegaq6es de recurso do arguido, bem como nu Conclus50
n. " 41. " da mesma peqa processual (tendo igualmente sido alegada nos artigos 1004. " a
1008." da Impugnaqfio Judicial e Conclusiio n. " 91 da mesma peqa processual).
c) A quest50 de constitucionalidade referida no ponto 1, alinea c), supra, foi suscitada
nos artigos 500. " e 501. " das alegaq6es de recurso do arguido, bem como nu Conclus50
n. " 46. " da mesma peqa processual (tendo igualmente sido alegada nos artigos 1062. " e
1063." da Impugnaq50 Judicial e Conclusiio n. " 96 da mesma peqa processual).
d) A quest50 de constitucionalidade referida no ponto 1, alinea 4, supra, foi suscitada
nos artigos 559. " e 560." das alegaqGes de recurso do arguido, bem como nu ConclusLio
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n." 57 da mesma peqa processual (tendo igualmente sido alegada nos artigos 170."e
171." da Impugnaqdo Judicial e Conclusiio n. " 1I e 12 da mesma peqa processual).
e) A quest80 de constitucionalidade referida no ponto I, alinea e), supra, foi suscitada
nos artigos 715"a 717. " das alegaqdes de recurso do arguido, bem como nu Conclusiio
n. " 69 e 70 da mesmapeqaprocessual (iendo igualmente sido alegada nos artigos 417."a
419. " da Impugnaqdo Judicial e Conclusdo n. " 24 a 26 da mesma peqa processual).
Mais se refere que as questdes sub judice haviam j d sido referidas nu Defesa apresentada
pelo Recorrente na fuse administrativa.
Nestes termos, e por estar em tempo e ser parte legitima, requer a V. Exas. se dignem
admitir o presente recurso do Acdrddo do Tribunal da Relaqiio de Lisboa datado de 6 de
abril de 2011, tendo por objeto as questdes de inconstitucionalidade supramencionadas,
o qua1 tem efeito suspensive e sobe nos prbprios autos, nos termos previstos nos artigo
78. " da LTC, em concatenaqiio com os artigos 406.9 n. " 1, 407. " e 408. ", n. " I, alinea a)
do Cbdigo de Processo Penal, ex vi artigo 74. 9 n. " 4 do Decreto-Lei n. " 433/82, de 27 de
outubro, seguindo-se os demais termos com as devidas consequdncias legais ".

3. 0 objeto do recurso ficou, no entanto, reduzido a norma do artigo 389." n." 1 alinea a) do
C6digo dos Valores Mobilities (CdVM), aao prever que a prestaqzo de toda e qualquerl
informaqiio sem as qualidades referidas no pr6prio artigo 389." n." 1 alinea a) do CdVM, e
I

punida com coima, sem identificar e delimitar o agente, objeto, natureza elou os efeitos sobre o
mercado dessa mesma informaqiio)) e ((a0 prever que toda e qualquer prestaqao de informaq5ol

1

sem qualidade traduz, independentemente de quem a presta e do objeto, natureza elou efeitosl
sobre o mercado dessa mesma informaqiio, uma contraordenaqiio "muito graveMa,nos termos em1
que o Ac6rdFio n."3491201 1 (disponivel no site do Tribunal) definiu o objeto do recurso.
4 . 0 recorrente apresentou alegaqces, concluindo da seguinte forma:
"Toda e qualquer prestaqdo de informaqiio sem qualidade, 2r margem de qualquer
diferenc iaqiio, k punida como contraordenaqiio "muito grave"
I. A escolha, pel0 legislador, dos limites mciximo e minimo da coima aplicdvel - e
tambkm a sua qualijicaqdo como "menos grave", "grave" e "muito grave" - "ndopode
ser arbitrdria, devendo antes obedecer a pressupostos Ibgicos, razoheis e inteligiveis
(referentes normativos): por exemplo, a natureza do bem juridico que se quer proteger, a
forma e intensidade do ataque ou violaqiio daquele bem juridico, as finalidades da
prevenqiio e, bem assim, a coerdncia e congrudncia com as demais opq6es punitivas do
sistema, tomado no seu conjunto.
2. A este propdsito, exige-se um juizo de proporcionalidade ao legislador (e ao intkrprete
quando sindica as opq6es do legislador), que se divide em dois sentidos: um primeiro
sentido, que diz respeito b avaliaqlio da congrudncia entre o desvalor de uma
determinada infvaqdo e o desvalor (o quantum) da sanqdo que lhe k associada
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(proporcionalidade absoluta); e um segundo sentido, que diz respeito 2 congrubncia
entre a sanq60 prevista para uma determinada conduta e o seu horizonte normativo, ou
seja, as opq6es normativas constitutivas de todo o sistema juridico (proporcionalidade
relativa).
3. 0 Acbrdiio n. " 547/01, do Tribunal Constitucional,j6 reconheceu duas ideias: por um
lado, que a construqiio das molduras sancionatbrias aplicheis - e tambdm a sua
qualifica~irocomo "menos grave", "grave" e "muito grave" - "mesmo no dominio
contraordenacional, deve obedecer ao principio da culpa, ao princbio da legalidade e
ao princl'pio da proporcionalidade; por outro lado, que o legislador deve construir as
molduras sancionatdrias - e decidir sobre a sua qualificaqtio como "menos grave",
"grave" e "muito grave" - niio segundo o crite'rio da m h i m a amplitude e abrangbncia
possivel, tomando essa moldura num saco sem fundo onde cabem ilicitos cuja gravidade
e' incomparhel, mas antes segundo par2metros rigorosos e delimitados, que permitam
identificar um critirio sobre a gravidade da ilicitude que, em abstrato, cada um dos
factos deve apresentar para poder ser integrado, de forma congruente, na respetiva
moldura sancionatdria.
4. No que diz respeito ao artigo 389.4 n. " I , alinea a), do CdVM; o legislador do CdVM
entendeu que fa1 infraqdo correspondia a uma daquelas que merecia, sempre, a censura
maxima do ordenamento juridico, censura mdxima essa que se tradu. nu aplicaqiio, de
entre as molduras de coinza existentes, daquela que se revela mais elevada. Entendeu
tambe'm que a prestaqiio de informaqiro sern qualidade ao mercado e' sempre qualificada
como contraordenaqa"~ctmuito grave)), independentemente do agente e do objeto,
natureza e efeitos sobre o mercado daquela informaqrib.
5. Tal opqiio levanta dois problemas: por um lado, em termos absolutos, revela-se
desproporcionada, nu medida em que permite incluir sob a mesma bitola de gravidade (e
sob a mesma moldura sancionatbria aplichel), injFaq6es cuja gravidade da ilicitude
revela diferenqas significativas. Por exemplo,ficarci sujeito h mesma bitola de gravidade
(e a mesma moldura sancionatdria aplichel), a prestaqiio de uma informaqiio sern
qualidade, insuscetivel de servir de base para a formaqiro do preqo e a prestaqiro de uma
informaqa"~sem qualidade, apta a &ndamentar uma decisdo de investimento ou
desinvestirnento.
6. Por oufro lado, fa1 situaqiio, em termos relativos, revela-se igualmente
desproporcionada, nu medida em que cria incongrubncias face as demais infraqses,
tipificadas como ccmuito graves)), ((graves))e ((menosgraves)).
7. 0 artigo 379. O, n. " I , alinea a), do CdYM niio estabelece qualquer delimitaqiio em
funqtio dos efeitos provocados pela informaqtio sern qualidade, no mercado, desde logo
porque, ainda que se queira conjugar/complementar esta disposiqiro normativa corn o
artigo 7.4 n." I, do mesmo d@loma, verifica-se que, por forqa da entrada em vigor do
Decreto-Lei no 357-A/2007, de 31 de outubro, foi eliminado desta dtima disposiqiro
normativa o segment0 que se referia ao facto de a informaqiio poder ser suscetivel de
influenciar as decis6es dos investidores.
8. Nessa medida, ao qualificar como "muito grave", e sujeitar a moldura sancionatbria
mais elevada das contraordenaq6es "muito graves", toda e qualquer informaqa"~sern
qualidade prestada ao mercado, niro fazendo qualquer distinqiio relevante, emfunq6o do
agente e do objeto, natureza e efeitos sobre o mercado daquela mesma informaqdo, a
norma que resulta do teor literal do artigo 389.O, n." 1, alinea a), do CdVM e' in toto
inconstitucional,
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9. Por violaqclo do principio da necessidade e da proporcionalidade, quer na sua
vertente absoluta, uma vez que permite incluir sob a mesma bitola de gravidade (e sob a
mesma moldura sancionatdria aplichel), infiaq6es cuja gravidade da ilicitude revela
diferenqas signgcativas, quer na sua vertente relativa, na medida em que cria
incongruincias graves e intolerheis face as demais infiaqces, tipiJicadas como ccmuito
graves)), ((graves))e ccmenos graves)).
10. 0 principio da necessidade e da proporcionalidade das leis restritivas de direitos,
liberdades e garantias, como e' o caso d m leis que consagram tipos penais, tipos
contraordenacionais e tipos disciplinares e, em geral, quaisquer tipos infiaccionais que
se integrem no Bmbito do direito sancionatdrio punitivo pliblico, estci consagrado no
artigo 18.4 n. " 2, da Constituiqclo, sendo certo que o principio da proporcionalidade de
toda a atividade legislativa e administrativa do Estado resulta ainda do artigo 2. " da
Constituiqrlo da Republica Portuguesa, o qua1 consagra o principio do Estado
Democrcitico de Direito.
11. Mais: Ao rotular como "muito grave" um tipo de infiaqclo que pode incluir e
abranger factos que manifestamente nfio apresentam essa dignidade (essa gravidade), o
artigo 389. 4 n. " I, alinea a), do CdVM, viola igualmente o principio da culpa, previsto no
artigo 1. " e 27. " da Constituiqrlo da Republica Portuguesa, e principio da igualdade,
previsto no artigo 13. " da Constituiqfio da Republica Portuguesa,
12. Pois d necesscirio que a qualiJicaqrlo juridica da infiaqclo, e principalmente a
"gravidade" abstrata dessa mesma infiaqrlo, que se imputa a um arguido, tenha urna
conexclo prdxima e direta (ou pelo menos nclo tenha urna correspond6ncia meramente
remota) com a culpapessoal desse mesmo arguido.
13. Tal inconstitucionalidade nrlo d prejudicada pelo disposto no artigo 389.4 n. " 3,
alinea a), do CdVM urna vez que esta disposiqfio legal diz respeito, apenas e trlo sd, aos
mercados nrlo regulamentados (veja-se, artigos 199. " e sgs. do CdVW.
14. 0facto de, no quadro da operaqclo de determinaqfio concreta da coima, ser possivel
ccaplicar coimas em montantes diferenciados em firnqclo das circunstdncias concretas))
(alegaqclo da CMVW, nclo prejudica a inconstitucionalidade invocada.
15. Com efeito, o artigo 422.4 n." I, do CdVM revela que a Jinalidade primeira das
sanq6es previstas pelo CdVM e' a restauraqrlo da conJianqa da comunidade na
integridade e validade das normas que tutelam o mercado de valores rnobilicirios, atravb
da divulgaqclo publica do exemplo do arguido, sd assim se justificando que tal
publicidade ocorra num momento en1 e.xiste, apenas, uma mera decisrlo administrativa,
impugnadajudicialmente.
16. Donde resulta que, considerando, entre o mais, as especiJicidades das Jinalidades
associadas 6s contraordenaq6es e coimas, no quadro do mercado de valores mobiliririos,
exige-se que o legislador utilize crite'rios rigorosos e rejnados, na delimitaqclo da
gravidade abstrata, a que associa cada tipo de comportamento e cada moldura
sancionatdria especzjica, nrlo sendo legitimo que o legislador integre dentro da categoria
das infiaq6es "muito graves" situaq6es que manifestamente nLio t8m essa dignidade.
17. Neste sentido, sai igualmente violado o princlIpio da culpa, previsto no artigo I . " e
27." da Constituiqclo da Republica Portuguesa, e o principio da igualdade, previsto no
artigo 11" da Constituiqclo da Reptiblica Portuguesa.
18. A ilegitimidade de urna contraordenaqclo "muito grave" que inclua toda e qunIquer
prestaqclo de informaqclo sem qualidade, em mercado, nclo signiJica urna menor tutela do
mercado de valores rnobiliarios. SigniJica apenas que se deve reconhecer que nem toda a
prestaqclo ao mercado de informaqb sem qualidade partilha, uniformemente, da mesma
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gravidade, ao nivel da ilicitude. Pelo que, em vez de se tutelar a informaqio ao mercado
de valores mobiliarios atravks de um linico tipo contraordenacional "muito grave", que
jbnciona como saco conzum de todos os ilicitos, mesmo que dispares, em abstrato, quanto
a sua gravidade, se deveria proceder a tal tutela de forma diferenciada, utilizando o
legislador critkrios mais precisos e ajhados para distinguir, ao nivel do tipo
contraordenacional, a intensidade abstrata da gravidade de cada urn dos
comportamentos que se pretende punir.
19. 0 que o Tribunal Constitucional tem de apreciar 12 se o tipo normativo que resulta do
artigo 389.4 n." 1, alinea a), do CdVM k ou ntio conforme 6 Constituiqa"~(sendo certo
que, pelo menos nas duas alegadas infiaqGes datadas de Jinais de 2007, tal tipo
normativo foi aplicado, ao nivel do preenchimento dos seus elementos constitutivos, sern
ponderar a suscetibilidade de injluenciar as decisces dos investidores),
20. Sendo absolutamente irrelevante saber se, caso o tip0 infiaccional se tivesse mantido
idintico ao que era antes de 2007, ainda assim, o mesmo estaria ou niio preenchido.
A falta de delimitaqio do agente, do objeto, da natureza e/ou dos efeitos sobre o mercado
dessa mesma informaqb, no tipo contraordenacional
21. 0 artigo 389. q n. " I , alinea a), do CdVM, sanciona corn coima a prestaqdo de toda e
qualquer informaqdo sem qualidade, sern identijicar e delimitar o agente, objeto,
natureza e/ou os efeitos sobre o mercado dessa mesma informaqtio.
22. Nessa medida, tal disposiqiio normativa constitui um tip0 excessivamente amplo, uma
vez que permite abarcar urn conjunto excessivamente alargado de situaqces que, na sua
essincia, apresentamformas, natureza, gravidade e efeitos diferentes e ndo cornparheis.
23. Assim sendo, o artigo 389, n." 1, alinea a), do CdVM nio revela limites certos e
precisos 6 prbpria intervenqcio sancionatbria do Estado, segundo juizos de necessidade
para a realizaqCo dos seus fins, potenciando situaq6es de amplitude irrestrita e/ou
indiferenciada da aqdo punitiva desse mesmo Estado,
24. Pelo que viola o princeio da legalidade sancionatdria, nu sua dimenstio de
tipicidade (carater certo e determinado do tip0 contraordenacional), ofendendo dessa
forma o artigo 29. ", n. "s 1 e 3, da Constituiqiio da Republica Portuguesa.
Nestes termos, e nos mais de Direito aplicheis, deve o Tribunal Constitucional decidir
julgar a inconstitucionalidade in toto da norma constante do artigo 389, O, n. " I , alinea a),
do Cddigo dos Valores Mobiliririos, segundo o requerido no requerimento de
interposiqio de recurso, e agora melhorfundamentado nas presentes alegaq6es".

5. 0 s recorridos MinistCrio Publico e CMVM apresentaram contra-alegaq6es. 0 primeiro
concluiu:
" I . " A norma cuja interpretaqiio vem questionada, da alinea a) do n. " I do artigo 389."
do CdVM n& deve ser interpretada e aplicada isoladamente, mas em estreita
conjugap70 e conexiio corn os artigos 7." e 388.4 n. " I , alinea a), do CdVM.
2. " 0 primeiro preceito, artigo 7. "do CdVM estatui um dever de qualidade de informaqZio
e, em conjugaqio com a alinea a) do n." I do artigo 389." do CdVM, preenche os
elementos do tipo contraordenacional.
Niio se verijica, assim, nenhuma indeterminaqio dos pressupostos da norrna
questionada.
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3. " 0 segundo preceito, alinea a) do n. " 1 do artigo 388. "do CdVM estabelece a moldura
sancionatdria da contraordenaqiio.
4. " 0 legislador ordincjrio que jcj goza de uma ampla liberdade na dejniqio de crime e
na f i a q i o de penas, apenas sendo de considerar violado o princbio de
proporcionalidade, consagrado no artigo 18; no 2, da Constituiqio, em casos de
inquestionhel e evidente excesso, disp6e de ainda mais ampla liberdade, quando niio se
estd perante matdria criminal, mas apenas de mera ordenaqio social.
5. " No caso, tratando-se de ilicitos contraordenacionais especialmente graves, em que
estiio em causa valores sociais de grande relevo, geralrnente associados a avultados
interesses patrimoniais, niio se mostra desnecesscjria, inadequada ou clara e
manifestamente excessiva a moldura sancionatdria imposta pela alinea a) do n." I do
artigo 388. "do C d M
6." Sobretudo se se tiver em conta a incumbgncia prioritaria do Estado de tutelar os
mercados, consagrada no atigo 81. ", alineaj da Constituiqiio, bem como as exiggncias,
decorrentes do artigo 101." da CRP, em relaqiio ao sistema jnanceiro.
7." Por outro lado, a determinaqiio da coima em concreto resulta da ponderaqiio, dentro
da margem fornecida pelos lirnites minimo e mhimo estabelecidos pelo n." I do artigo
388." do CdVM, das circunstdncias especijkadas no artigo 405." do CDVM
nomeadarnente, da natureza singular ou coletiva do agente, da gravidade da conduta e
do grau de culpa do agente.

8." Pelo que o quadro legal em que se insere a norma questionada assegura, de forma
dijerenciada, a determinaqio da puniqiio no caso concreto.
9." Do exposto, niio se afigura que a norma em causa padeqa de inconstitucionalidade
material, nomeadamente, por violaqb dos princbios da proporcionalidade, da culpa, da
necessidade, da igualdade ou da legalidade.
10." Deve, assim, negar-se provimento ao recurso".

6. A CMVM, que fez juntar aos autos um "Parecer Juridico" subscrito pelos Professores
Jorge de Figueiredo Dias e Manuel da Costa Andrade, concluiu a sua alegaqiio do seguinte
modo:
1 .B Em sede de jscalizaqiio concreta nlio cabe ao Tribunal Constitucional proceder a
uma verificaqb e controlo dos elementos da norma que niio foram efetivamente
aplicados no Acdrdiio recorrido (i.e. proceder ao recurso "in toto" de uma norma legal,
como pretende o recorrente). Nesta sede estcj apenas em causa saber se a dimensio
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normativa efetivamente aplicada pelo Tribunal no Acbrdclb recorrido
constitucionalmente censuravel.
Nio obstante, e em qualquer caso, niio existe inconstitucionalidade alguma:

e'

2. "Em geral:
a) Mesmo que as contraordenaqdes legitimamente recolham conceitos e estruturas
dogmaticas do direito penal, siio gene'tica, valorativa e estruturalmente diferentes dos
crimes, e obedecem a um regime muito diverso, menos garantistico.
b) 0 artigo 3894 n." I do CdVM apenas sofieu alteraqdes de te'cnica legislativa, niio
tendo sofiido nenhuma alteraqiio de substcincia, pelo que n i o diminuiu a sua clareza e
determinaqiio ao longo do tempo.
c) 0 artigo 7." do CdVM, na sua redaqio de 2007, passa a gerar uma infiaqio de perigo
abstrato, o que e' legitimo, nem essa legitimidade e' contestadapelo BCP.
d) 0 CdVM niio trata da mesma forma todas as violaqdes h qualidade de informaqiio,
sancionando de forma diferenciada situaqdes segundo os agentes, natureza, objeto e
destinathrios da informaqiio.
e) As necessidades especiais do sistemajnanceiro t i m assento constitucional nos artigos
81.4 al. 8 e 101." da Constituiqio da Republics Portuguesa (CRP), sendo a
transparincia um dos seus pilares fundamentais.
8 A jurisprudincia constitucionalportuguesa, nu unica vez que se refere ao atual CdVM
salienta a sua conformidade corn a Constituiqiio por ter molduras sancionatbrias
adequadas e um rigoroso regime de graduaq6o concreta da sanqiio no seu artigo 405"
Cd VM
3." 0 artigo 389.4 n. " I , al. a) do CdVMpelo facto de quaIiJicar como muito grave a
violaqiio da qualidade da informaqio niio viola os artigos 2. ", 18.4 n. " 2, 13. " ou 27.9 n. "
I da CRP, porquanto:
a) Niio viola o princbio da necessidade dado que, mesmo que este fosse aplicavel 2s
contraordenaqdes, as suas exigincias seriam bem menores que em sede criminal; mesmo
nos crimes este princljlio deixa uma grande margem discricionariedade legislador
ordinhrio e caberia em qualquer caso ao BCP demonstrar a desnecessidade da sanqio, o
que niiofez.
b) NLib viola o princljlio da proporcionalidade no seu sentido absoluto por existir uma
conexiio entre a natureza fundamental, eminente, do valor da transpar2ncia e a sua
sanqiio como contraordenaqiio muito grave.
c) Niio viola o princlIpio da proporcionalidade no seu sentido relativo, porquanto o
CdVM sanciona de forma apenas grave ou menos grave diversas informaqdes sem
qualidade; e quando ocorre a sua sanqiio no grupo das contraordenaqdes mais
severamente sancionadas na economia do CdVM, isto decorre diretamente do facto de
tutelar um valor que esta entre os maisfindamentais deste regime;
d) Acresce, a afastar qualquer alegaqiio de desproporcionalidade, que o desenho legal
das molduras sancionatbrias permite que uma contraordenaqio qualijicada
abstratamente como muito grave possa, atentas as circunstbncias do caso concreto, ser
sancionada corn coima que tambe'm cube nu moldura das sanqdes graves e menos
graves;
e) Niio viola o princbio da igualdade, porque n i o favorece os agentes mais fortes em
relaqio aos mais ficigeis, e bem pelo contrcirio, nu economia do CdVM e tendo em conta

-
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o seu artigo 405. "do CdVM, na medida concreta da sanqiio as situaqo'es de maior poder,
seja econdmico, seja de outra natureza, induzem tendencialmente uma mais forte sanqiio.
j N& viola, igualmente o princbio da culpa, na medida em que sd sfio sancionadas as
contraordenaqo'es a titulo de dolo ou negliggncia (artigo 402." do CdVW e a medida
concreta da culpa releva para a determinaqiio da sanqiio concreta (artigo 40.5." do
CdVW.
g) 0 que determina as garantias da conformaqiio de um tipo infiaccional t a sua
natureza (jenal ou contraordenaciona2) e nfio o facto de haver menor ou maior
publicidade do processo ou da sua decisiio, pelo que o artigo 422." do CdVM t
irrelevantepara essa determinaqiio.
4" 0 artigo 3894 n." 1, al. a) CdVM niio viola os artigos 29.: n." 1 e 3 da CRP, e
nomeadamente o princbio da tipicidade ou a exiggncia de clareza e determinaqiio das
normas porquanto:
a) As exiggncias da tipicidade em sede contraordenacional siio menos intensas que em
crime e, em acrkscimo trata-se de um circuit0 de trafego juridic0 especial, sendo que o
prdprio Tribunal Constitutional ja entendeu que nestes casos t licito o uso pelo
legislador de conceitos mais indeterminados.
b) E mesmo assim, o CdVM apresenta um triplo feixe de garantias; (i) dupla c o n e x ~ o
temdtica (artigo 389.3 n." 1, al. a) do CdVW, e normativa (artigo 3883 n." 2 do CdVM
na redaqfio a data dos factos aplicado no processo), (ii) inequivocidade do conceit0
central ("informaqiio'y (iii) e dos conceitos de qualifcaq~o(verdade, completude,
licitude).

Corridos os vistos, cumpre decidir.

7 . 0 recorrente pretende ver apreciada a inconstitucionalidade da norma constante do artigo 38
n." 1 alinea a) do CdVM, que apresenta a seguinte redaqgo:
Artigo 389."
Informaplo

-

1 Constitui contraordenaqlo muito grave:
a) A comunicaqlo ou divulgaqlo, por qualquer pessoa ou entidade, e atraves de qualquer
meio, de informaqlo que nlo seja completa, verdadeira, atual, clara, objetiva e licita;

I
previsto no artigo 29." da Constituiqiio, bem como os principios constitucionais da necessidade

Invoca a violaqiio do principio da legalidade sancionatoria, na sua dimensiio de tipicidade,

I

da puniqiio e da proporcionalidade, previstos no artigo 18.", n."2, o principio da culpa, previsto no(
artigo 1.' e 27.", bem, como o principio da igualdade, previsto no artigo 13.".
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8. Importa comeqar por contextualizar esta norma, integrando-a no Pmbito da atividade
reguladora da CMVM.
A CMVM e um ente pGblico de natureza administrativa (artigo 1." do Estatuto da CMVM), cujo
papel fundamental consiste em zelar pel0 bom funcionarnento dos mercados de valores
mobiliirios - seja ao nivel do mercado primario (de emissiio de titulos), seja ao nivel de mercado
secundhio (de livre troca dos titulos anteriormente emitidos), tendo sido dotada de poderes
publicos administrativos - nomeadamente poderes de regulaqgo, supervisiio e fiscalizaqgo, entre
os quais se inclui o processamento das contraordenaqaes e a aplicaqgo das respetivas coimas.
Neste contexto, as entidades que atuam profissionalmente ou de forma qualificada no mercado de
valores mobiliirios estgo sujeitas a um acompanhamento regular por parte da CMVM (art." 359."
do CdVM), e tem o dever legal de prestar, a autoridade de supervisgo, toda a colaboraqiio
solicitada por esta (n.' 3 do art." 359." do CdVM). Em particular, cabe-lhes o dever de prestaqgo
de informaqiio, que deve ser "cornpleta, verdadeira, atual, clara, objetiva e licitayy,(artigo 7" no 1
do CdVM).

E neste contexto que surge a norma objeto do presente recurso, que qualifica como
contraordenaqiio muito grave a "comunica~lioou divulgaqio, por qualquer pessoa ou entidade, e

,

atrave's de qualquer meio, de informapTo que nlio seja completa, verdadeira, atual, clara,
objetiva e licita ".
A atual redaqgo do artigo 389." do CdVM foi introduzida pel0 Decreto-lei n." 357-A12007, de 3 1

de outubro. Mas a previsgo de uma contraordenaqgo muito grave por comunicaqBo ou
divulgaq30, por qualquer pessoa ou entidade, e atraves de qualquer meio, de informaqgo que nio
seja completa, verdadeira, atual, clara, objetiva e licita, deconia ja do n." 1 do artigo 389." na
redaqgo do Decreto-lei n." 5212006, de 15 de marqo. 0 diploma anterior - o Decreto-lei 486199,
de 13 de novembro - previa apenas uma configuraqgo diferente deste tip0 de contraordenaqgo. A
mesma era ja qualificada como "muito grave", mas dizia respeito a comunicaqiio ou divulgaqiio,
por qualquer entidade, e atraves de qualquer meio, de informaqiio relativa a valores mobilidrios

ou outros instrumentos jnanceiros que ngo seja completa, verdadeira, atual, clara, objetiva e
licita.
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9. Alega o reconente, em primeiro lugar, que o 389." n." 1 alinea a) do CdVM viola o principio
da legalidade sancionatoria,previsto no artigo 29." n."1 e 3 da Constituiqgo. E, isto, por constituir

"um tipo excessivamente amplo, uma vez que permite abarcar um conjunto excessivamente
alargado de situa~o"esque, na sua essgncia, apresentam formas, natureza, gravidade e efeitos
diferentes e na"o cornparaveis ", pel0 que ngo cumpriria o requisito de possuir carater certo e
determinado.
Na verdade, aquele preceito constitucional consagra o principio da tipicidade ou a exigtncia
clareza e determinaqiio das normas penais incriminadoras, uma vez que a exigsncia da
determinabilidade e urna das dimensdes irredutiveis do principio da legalidade ("nullum crimen,

nulla poena sine lege coerta"), fundamental para a garantia da liberdade e seguranqa dos
cidadgos.
9.1. Mas e um erro pretender estender tais exigencias ao dominio contraordenacional.

Importa efetivamente relembrar que o Tribunal Constitucional tem constantemente sublinhado "a
diferente natureza do ilicito, da censura e das sangdes" entre o ilicito contraordenacional e o
ilicito penal, o que justifica que os principios que orientam o direito penal ngo sejarn
automaticamente aplicaveis ao direito de mera ordena@o social. E o que resulta, por exemplo, do
Ac6rdgo n." 344/93 (publicado in Diario da Repziblica, IIa Serie, de 11-08-1993), do Acordgo
278/99 (disponivel no site do Tribunal Constitucional) e do Ac6rdFio n." 160/04, que sublinhou a

"dferenqa dos principios juridico-constitucionais que regem a 1egislaGa"openal, por um lado, e
aqueles a que se submetem as contraordenapies". Dferenqa, esta, que cobra expressa"~,
designadamente, na natureza administrativa (e nclo jurisdicional) da entidade que aplica as
san~o"escontraordenacionais". A mais recente jurisprudtncia do Tribunal Constitucional,
precisamente a proposito da aplicagiio de contraordenag6es pela CMVM, reafirmou essa
orientaggo, conforme resulta, por exemplo, do Acordgo n." 537/2011 (disponivel no site do
Tribunal). E assim bem certo que a exigtncia de determinabilidade do tip0 predominante no
direito criminal n2o opera no dominio contraordenacional.
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9.2. Restar6 saber se o tipo previsto no 389" n." 1 alinea a) do CdVM viola as exigsncias minima
de determinabilidade no ilicito contraordenacional. A norma qualifica como contraordenaqg
muito grave "a comunicaqtio ou divulgaqiio, por qualquer pessoa ou entidade, e atrave's
qualquer meio, de informaqilb que ntio seja completa, verdadeira, atual, clara, objetiva e licita
Ora, apesar de o Decreto-lei n." 5212006, de 15 de marqo ter eliminado a refersncia ao objeto d
informaq50 - at6 ai expressarnente delimitado como constituindo informaq50 relativa a valore
mobiliarios ou outros instrumentos)nanceiro

-

nem por isso se pode considerar que o tipo d

ilicito tenha passado a ser demasiado amplo ou pouco claro, como alega o recorrente.
De facto, a norma objeto do presente recurso conjuga-se com outras disposiq8es do CdVM, qu
concorrem para delimitar o h b i t o do ilicito. Tais normas s50, por um lado, o artigo 7." e, p
outro, o artigo 388." n." 1 alinea a) do CdVM.
Ora, deve desde logo sublinhar-se que o simples facto de o tip0 contraordenacional dever ser lid
em conjuga$io com outras normas presentes no mesmo diploma nio viola, por si s6, qualqu
principio constitucional. Trata-se de uma tkcnica de tipificaqio dos ilicitos contraordenacionai
atraves de remissdes materiais, em que o tip0 sancionat6rio remete para deveres tipificados n
pr6prio C6digo. Neste contexto, "ao contrbrio da generalidade dos tipos incriminadores qu
preveem condutas proibidas e, em imediata conextio com elas, umapena, a te'cnica legislativa n
Direito de mera ordenaqtio social na"o tem de obedecer a este paradigma rigido da tipicidade.
Pelo contrdrio, nesta drea as funqo"es heuristics e motivadora das normas nGo se identifica
com a norma de sanqtio, mas sim com a norma de conduta. Neste sentido, algumas funqdes
tipicidade penal stio, no Direito de mera ordenaqilb social, assumidas pelas prbprias norma
substantivas que impo"em deveres, (...). Assim, a te'cnica de tipijkaqtio no Direito de mer
ordenaqiio social pode inclusivamente ser mais precisa para o destinatbrio da norma, jb qu
descreve expressamente as normas de conduta (nos )re'-tipos

7,

ao contrdrio do que acontec

nos tipos penais onde as normas de conduta surgem, nu generalidade dos casos, apen
implicitas nu mate'ria da proibiqtio". Em suma, "a exigincia de tipicidade niio tem no Direito
mera ordenaqao social de obedecer a mesma te'cnica dos tipos penais incriminadores'
(Frederico da Costa Pinto, 0 novo regime dos crimes e contraordenaqdes no Cbdigo dos valore
mobilidrios, Almedina, 2000, p. 28).
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Posto isto, o que importa determinar e se a norma globalmente resultante da integraqiio da
remissiio cumpre os requisitos e exigCncias da determinabilidade.

9.3. A norma do artigo 389" n." 1 alinea a) deve ser lida, em primeiro lugar, em conjugaqiio com
a do artigo 7." do CdVM.

Essa norma estabelece um dever de qualidade de informaqiio a cargo das entidades que atuarn no
mercado de valores mobilihrios. Ela prescreve que "a informaqclb respeitante a instrumentos

financeiros, a formas organizadas de negociaqrlo, as atividades de intermedia~rlofinanceira,
liquidaqrlo e 6 compensaqGo de opera@es, a ofertas pziblicas de valores mobilicirios e a
emitentes deve ser completa, verdadeira, atual, clara, objetiva e Eicita". Essas exigdncias
aplicam-se, nos termos do n." 2, seja qua1 for o meio de divulgaqiio e ainda que a informaqiio seja
inserida em conselho, recomendaqiio, mensagem publicithria ou relat6rio de notaqiio de risco.
Ora, desde logo cumpre esclarecer que, no context0 do presente diploma e dos deveres que o
mesmo estabelece sobre as entidades banchrias, o conceit0 de "informagfio" niio pode,
contrariamente ao que alega o recorrente, ser considerado como indeterminado, nem tgo pouco
como vago ou pouco claro, encontrando-se perfeitamente circunscrito no artigo 7." do CdVM,
que delimita niio s6 o conteudo abrangido pela mesma (informag80 respeitante a instrumentos
financeiros, a formas organizadas de negociaqiio, as atividades de intermediaq80 financeira, a
liquidaqiio e A compensaqiio de operaqbes, a ofertas p~blicasde valores mobiliirios e
emitentes), como os veiculos da mesma (informaqiio inserida em conselho, recomendaqiio,
mensagem publicithria ou notaqiio de risco).
Por outro lado, se 6 certo que, na redaqgo dada pel0 Decreto-lei n." 486199, de 13 de novembro,
apenas se exigiam esses requisitos no que toca a informaqiio que fosse "suscetivel de inj7uenciar

as decisces dos investidores", menqiio que foi posteriormente retirada, nem por isso essa
alteraqiio implicou uma diminuiqiio da clareza da norma. Alterou-se, com efeito, a configuraqZio
do tipo contraordenacional, que passou a sancionar uma conduta independentemente dos efeitos
danosos que ela possa provocar nos bens juridicos que se visam salvaguardar. Ora, ngo e
constitucionalmente ilegitima a criaqgo de infraqdes contraordenacionais formais ou de mera
atividade, em que o preenchimento do tip0 se esgota na realizaqgo da conduta proibida,
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independentemente de qualquer resultado exterior. Na verdade, pode afirmar-se que "no dmbito
do mercado de valores mobilidrios uma tal antecipa~clo da interven~cosancionatdria de
natureza contraordenacional just@ca-se plenamente. A tutela dos valores em causa nclo se deve
fazer por referzncia aos danos provocados ou hs 1eso"es de interesses efetivamente verificadas.
Por um lado, porque neste tipo de mercado e' muitas vezes diJici1 a identifica~clodos danos, na
maior parte de natureza dfusa; por outro lado, quando identzjkados os danos sobre o mercado
eles sclo, em regra, jd irrepardveis e incontroldveis; jnalmente, porque com as prdticas ilicitas
se geram normalmente efeitos econbmicos em cadeia que transcendem o simples espaqo de
circula@o dos valores em causa; por ziltimo, mas nclo menos importante, para um mercado tclo
rdpido e sensivel como este qualquer perigo e'jd um momento de danosidade efetiva, que nele
permanece alimentando a desconjanqa dos investidores. E pois compreensivel, por exemplo,
que o CdVM sancione a simples viola~clode deveres de informaqclo ou a inexatidclo desta"
(Frederico Lacerda da Costa Pinto, "A tutela dos Mercados de Valores Mobiliiirios e o Regime
do ilicito de mera ordenaqgo social", in AA.VV., Direito dos Valores Mobiliarios, vol. I,
Coimbra Editora, 1999, p. 300).
9.4. Por fim, a norma objeto do presente recurso deve ser ainda lida em conjugaqiio com a aline

a) do n." 1 do artigo 388." do CdVM, que estabelece a moldura sancionatbria da
contraordenaqdes qualificadas como muito graves, fixada entre 25000 e 2500000 Euros. Niio s
pode considerar que os limites mhximo e minimo da moldura sancionatbria tenham sido fixado
de forma a violar o principio da determinabilidade da norma. De facto, o CdVM especifica n
artigo 405." os critkrios que devergo presidir a determinaqgo da medida da coima, nomeadament
a ilicitude concreta do facto, da culpa do agente, os beneficios obtidos, as exigencias d
prevenqgo, a natureza singular ou coletiva do agente. A determinaqgo da coima em concret
resulta da ponderaqgo, dentro da margem fornecida pelos limites minimo e maximo estabelecido
pel0 n." 1 do artigo 388." do CdVM, das circunsthcias que estiio expressamente mencionadas n
lei. E, assim, perfeitamente possivel aos destinatarios saber quais siio as condutas proibidas
como ainda antecipar, com seguranqa, a sanqgo aplicavel ao correspondente comportament
ilicito.
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E e nisto que consiste a necesshria determinabilidade dos tipos contraordenacionais. Importa

relembrar, com efeito, que da jurisprudsncia do Tribunal resulta que o estabelecimento de limites
alargados das sanq6es, no dominio contraordenacional, nBo consubstancia em si uma violaqiio de
principios constitucionais, devendo avaliar-se se a lei estabelece outros mecanismos que
concorrem para a seguranqajuridica.
No AcordBo n." 574195 (disponivel no site do Tribunal Constitucional), o Tribunal considerou
que o n." 5 do artigo 670." do CdVM entBo em vigor - que previa uma moldura sancionatoria de
500.000$00 a 300.000.000$00 - nBo era inconstitucional, ja que "a distdncia entre o limOIJ
minimo e o limite mriximo da coima" niio seria "de molde a que esta deixe de cumprir a sua
funqclo de garantia contra o exercicio abusivo (persecutorio e arbitrcirio) ou incontrolavel do ius
puniendi do Estado", ja que o legislador teria fixado sem margem para duvidas os limites "dentro
dos quais se hcj de mover aquele que tiver de aplicar a coima". Acrescentou-se ainda que "uma
certa extensclo da moldura sancionatoria e' de algum mod0 - pode mesmo dizer-se - o tributo
que o principio da legalidade das sanqdes tem de pagar ao principio d a culpa, que deriva da
essencial dignidade da pessoa humana e se extrai dos artigos 1 " e 259 no 1 da ConstituipTo".

E certo que no AcordBo n." 547101, o Tribunal reviu alguns destes argumentos, chegando a uma
soluqBo diferente no que toca ao n." 4 do artigo 670." do CdVM, que fixava uma coima de
500.000$00 a 300.000.000$00. Mas mesmo dentro deste prisma, o aresto n50 deixou de

hl

reconhecer que:
"(...) as caracteristicas particulares do mercado de valores mobiliarios niio impediram o
legislador de 1999 de alterar o sistema sancionatbrio das contraordenaqdes com ele
relacionadas, atrave's do novo C6digo dos Valores Mobiliarios.
Corn efeito, por um lado, as contraordenaq6es muito graves passam a ser puniveis com
coimas de 25.000 a 2.500.000 euros [al. a) do no I do artigo 388% o que, apesar de
representar ainda uma grande amplitude, atenua a distbncia substancial ate' ai existente
entre um limite minimo leve e um limite mhimo particularmente severo.
Por outro lado, o artigo 40.5"do mesmo Cbdigo estabelece, de mod0 inovador, uma se'rie
de crite'rios e circunstdncias tendentes a permitir adequar a determinaqzo concreta da
sanqfio ao grau de ilicitude e da culpa do agente.
Deste modo, independentemente do juizo que possa merecer o novo regime, conjrma-se
que o legislador tem diversos meios de que se pode sewir para evitar violar o princllpio
da determinaqiio da sanqzo, decorrente do princbio da legalidade ".
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Pode, por isso, concluir-se que o regime resultante da fixaqiio dos limites mkimo e minimo que
compdem a atual moldura sancionatoria para as contraordenaqdes muito graves da CdVM, em
conjugaqiio com a previsiio expressa dos criterios e circunstihcias que devem pautar a
determinaqiio concreta da sanqiio, e suficiente para respeitar as exiggncias de determinabilidade
sancionatoria decorrente da Constituiqiio.
Com efeito, o tipo contraordenacional em causa resulta da interpretaqiio conjugada das tres
normas referidas; atraves da conjugaqiio destes preceitos, a descriqiio do comportamento
sancionado como contraordenaqiio - e a sanqiio -- resultam objetivamente determinaveis para os
destinatkios, niio podendo considerar-se violado o principio previsto no artigo 29.'

da

Constituiqiio.
10. Alega o recorrente que a qualificaqiio como contraordenaqiio "muito grave" de toda e

qualquer prestaqiio de informaqiio ao mercado sem qualidade, independentemente de quem a
presta e do objeto, natureza ou efeitos sobre o mercado viola o principio constitucional da
proporcionalidade, numa dupla dimensiio: numa dimensiio "absoluta", "que diz respeito a
avaliaq6o da congru2ncia entre o desvalor de uma determinada infraqzo e o desvalor (o
quantum) da sanqgo que Ihe e' associada", e numa dimensgo "relativa": " que diz respeito a
congruZncia entre a sanq6o prevista para uma determinada conduta e o seu horizonte
normativo, ou seja, as opqdes normativas constitutivas de todo o sistema juridico.
10.1. Decorre, porem, da jurisprudencia do Tribunal que o legislador tem uma ampla margem de

conformaqiio em materia de previsiio de contraordenaqdes, uma vez que - ha que recorda-lo - o
principio da proporcionalidade enquanto principio da ultima ratio ou da subsidiariedade da
puniqiio vale apenas para o direito penal. No que toca a previsiio de contraordenaqdes, o
legislador tem poderes mais amplos para decidir se e ou niio necesskio qualificar determinado
comportarnento como contraordenaqiio, e maior margem de conformaqiio no que toca a fixaqiio
das sanqdes aplicaveis aos comportamentos que decidiu tipificar como contraordenaqdes. Sobre a
salvaguarda do principio da proporcionalidade em materia de contraordenaqdes, lg-se, por
exemplo, no Acordiio n." 574195 (disponivel no site do Tribunal):
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ccQuanto ao principio da proporcionalidade das sanqces, tem, antes de mais, que
advertir-se que o Tribunal sd deve censurar as soluq6es legislativas que cominem
sanq6es que sejam desnecesscirias, inadequadas ou manyesfa e claramente excessivas,
pois tal o proibe o artigo 18: no 2, da Constituiqiio. Se o Tribunal fosse ale'm disso,
estaria a julgar a bondade da prdpria soluqiio legislativa, invadindo indevidamente a
esfera do legislador que, ai, hci de gozar de uma razocivel liberdade de conformaq% [cj,
identicamente, os aco'rdiios nos 13/95 (Dicirio da Reptiblica, Ilse'rie, de 9 de fevereiro de
1995) e 83/95 (Dicirio da Reptiblica, II se'rie, de 16 de junho de 1995)], ate' porque a
necessidade que, no tocante h penas criminais e' - no dizer de FIGUEIREDO DIAS
(Direito Penal 11, 1988, policopiado, pcigina 271) - "uma conditio iuris sine qua non de
legitimaqiio da pena nos quadros de um Estado de Direito democrcitico e socialf: aqui,
niiof m exigincias tiio fortes.
De facto, no ilicito de mera ordenaqiio social, as sanqces niio tim a mesrna carga de
desvalor e'tico que as penas criminais - para ale'm de que, para a puniqiio, assumem
particular relevo razces de pura utilidade e estrate'gia social)).

!

Neste contexto, o principio da proporcionalidade apenas deve considerar-se violado nos casos e

que o legislador incorreu em inquestionavel e evidente excesso, prevendo sanq6e
desnecesshrias, inadequadas ou manifesta e claramente excessivas; em suma, so podera falar-s

de inconstitucionalidade nas situaqBes em que o legislador dispunha comprovadamente de meio
menos gravosos para proteger os bens juridicos em causa.

Importa, por isso, averiguar se o legislador incorreu nesse evidente e inquestionavel excesso n

muito grave da comunicaqiio ou divulgaq50, po
que toca a qualificaqiio como contraordena~a"~

qualquer pessoa ou entidade, e atravCs de qualquer meio, de informaqiio que nlio seja comple
verdadeira, atual, clara, objetiva e licita.

10.2. 0 juizo de proporcionalidade implica, neste caso, a ponderaqiio entre dois valores: o que
sacrificado, em confront0 com aquele que o legislador visa proteger. Neste contexto, apenas u
manifesto desequilibrio entre tal relaqgo podera fundar a violaqiio do principio.

A contraordenaqiio em causa visa salvaguardar um valor de inegavel relevo; o da verdade e d
transparencia do mercado de valores mobiliarios. De facto, aflabilidade da informaqrlo e
pilar fundamental do mercado de valores mobilihrios, que permite assegurar que a decisiio d
investimento seja inteiramente esclarecida. E, por isso, inegavel que "t a existgncia de urn
i n f o r m a ~ a ti70
" ~ completa, verosimil e clara quanto possivel que constitui a garantia essential d
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funcionamento regular dos mercados" (Eduardo Paz Ferreira, "A informaqiio no mercado de
valores mobiliiirios", in AA.VV., Direito dos Valores Mobiliarios, Vol. 111, Coimbra Editora,
2001, p. 145).
Em suma, a necessidade de assegurar a transparencia e a fiabilidade da informaqiio C essential
para o regular funcionamento do mercado de valores mobiliarios.
Ora, o mercado e o sistema financeiro merecem proteqiio constitucional. 0 artigo 81" alineafl,
prev6 o funcionarnento eficiente dos mercados, e nesse contexto, designadamente, a repress50 de
praticas lesivas do interesse geral, como incumbencias prioritiirias do Estado. Por seu tumo, o
artigo 101." obriga a que o sistema financeiro seja estruturado por lei de mod0 a garantir a
formaqiio, a captaqiio e a seguranqa das poupanqas, bem como a aplicaqiio dos meios financeiros
necessiirios ao desenvolvimento economico e social. Como referem Gomes Canotilho e Vital
Moreira, o artigo 101." al. fl da CRP, (..) constitui uma amplissima credencial constitucionai
para a intervenqa"~,regulaqio e supervis60 publica das atividades Jinanceiras, com as
necessarias limitaqces restriqces da liberdade econdmica nesta area, com a extens60 e a
intensidade que os interesses em causa podem justzjicar (desde a autorizaq60 administrativa
para a entrada nu atividade at&,no limite, a intervenq60 na gest6o das instituiq6esJinanceiras).
De resto n60 estiio aqui em causa somente valores constitucionais ligados a estabilidade
Jinanceira e ao desenvolvimento econdmico e social mas tambe'm a proteq60 dos direitos dos
aforradores e investidores e clientes das instituiqo"esJinanceiras, a comeqar pelo seu direito de
propriedade .".
0 funcionamento dos mercados de valores mobiliitrios constitui urn instrumento especifico do

desenvolvimento economico do Estado. Estiio em causa bens juridicos supraindividuais afetos a

urn programa de desenvolvimento econbmico e isto explica a preocupaqiio constitucional de
tutela dos mercados. Mas niio so. Em causa estiio ainda os direitos patrimoniais dos aforradores,
investidores e clientes das instituiqaes financeiras. De facto, a exig6ncia de informaqiio
corresponde ainda a uma exig6ncia de proteqiio dos investidores que pretendam atuar no contexto
de um mercado caracterizado por um elevado nivel de risco. A contraordenaqao em causa visa
tambCm proteger direitos individuais, seja a salvaguarda do patrimonio pr6prio dos cidadiios.
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Por fim, as exigencias de informaqiio e transparencia permitem ainda garantir um sistema d

igualdade de oportunidades dos investidores. Siio neste contexto particularmente ilustrativas a
palavras de Eduardo Paz Ferreira, ao afirmar que " o equilibrio automatico que seria consegui

pelo funcionamento do mercado b, de facto, substancialmente perturbado pela existincia d
assimetrias de informap20 que vclo determinar uma aloca~cloimperfeita da riqueza" (ibid.). N
contexto da regulaqiio da Conconencia, o Tribunal teve tambCm j i oportunidade de sublinhar
importiincia da informaqiio no dominio das atividades econbmicas ligadas ao exercicio d
iniciativa privada (Acbrdiio n." 4611201 1, disponivel no site do Tribunal).
Para a salvaguarda dos referidos valores constitucionais, o legislador optou por estabelece
sanqdes que se revelassem dissuasoras. Como explica Frederico Lacerda da Costa Pinto,

"

merecimento de tutela sancionatbria destes bens radica, de uma forma geral, no facto de esta
em causa a regularidade e a eficiincia de um setor do sistema financeiro, reconheci
constitucionalmente (art. 101.' da Constituip70), que desempenha funqdes econbmica
essenciais, como a diversificaqclo das fontes de financiamento das empresas, a aplica~clode
poupanqas das familias ou a gestclo de mecanismos de cobertura de risco de atividades e de
investimentos" (op. ult. cit., p. 17).

Em surna, a qualificaqiio da comunicaqiio ou divulgaqiio, por qualquer pessoa ou entidade, e
atravCs de qualquer meio, de informaqiio que niio seja completa, verdadeira, atual, clara, objetiv
e licita como contraordenaqiio muito grave fundarnenta-se na necessidade de salvaguardar
referidos interesses, constitucionalmente tutelados. Face ao relevo dos valores que se
pretenderam salvaguardar, niio pode considerar-se que a qualificaqiio das condutas referidas
como "contraordenaqiio muito grave" se mostre desnecesshia, inadequada ou manifestamente
excessiva, pel0 que niio pode considerar-se violado o principio da proporcionalidade na vertente
que o recorrente qualifica como "absoluta".

10.3. 0 mesmo se dira, de resto, no que respeita ao principio da proporcionalidade na tambCm/
invocada vertente "relativa", a propbsito da congru6ncia que devera verificar-se entre si, quanto
as sanqdes previstas no ordenamento juridic0 em causa.
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Tambem aqui ha que comepar por relembrar a ampla margem de liberdade de conformaglo do
legislador no que toca ao equilibria interno do sistema de sanqaes previstas no CdVM. E a
verdade C que 1180 pode concluir-se que a qualificagiio como "contraordenaq5io muito grave" se
revele manifestamente desproporcionada em relaqiio hs demais contraordenaqdes previstas no
diploma. De facto, o CdVM procede h distinqiio de vhias situaqdes de transparsncia atribuindolhes sanqaes diferenciadas, consoante a verificaqb de varios fatores, como se depreende da
leitura dos demais numeros do artigo 389." do CdVM. Importa atentar, em particular, na alinea a)
do n." 3, que determina que, se a prestaqiio de informaqiio sem a qualidade exigida disser respeito
a valores mobilicirios ou a instrumentos financeiros que nio sejam negociados em mercado

regulamentado, ou se a operaqiio tiver valor igual ou inferior ao limite maximo da coima prevista
para as contraordenaqaes graves, apenas se originarii contraordenaqio grave, o que manifests a
preocupaqiio do legislador em salvaguardar a referida vertente relativa do principio da
proporcionalidade, sancionando mais fortemente a violaqiio de deveres de informag50
respeitantes a outros valores.
Por fim, pode ainda afirrnar-se que, no que toca aos montantes das coimas, o artigo 388." do
CdVM previ2 que os limites miximos e minimos dos vkios tipos de contraordenaq6es s5o
parcialmente sobreponiveis, o que demonstra que, na arquitetura do regime de sangdes previstas
no C6dig0, a soluqiio legal nlo se mostra desequilibrada.

11. Alega ainda o recorrente que, ao rotular como "muito grave" a comunicaqiio ou divulgaqiio,
por qualquer pessoa ou entidade, e atraves de qualquer meio, de informaqiio que nlo seja
completa, verdadeira, atual, clara, objetiva e licita, o artigo 389." n." 1 alinea a) do CdVM, viola
o principio da culpa previsto no artigo 1." e 27." da Constituiqiio, por ser "necessario que a

qualificaqclo juridica da infiaqco, e principalmente a "gravidade" abstrata dessa mesma
infraqco, que se imputa a um arguido, tenha uma conexclo prdxima e direta (...) corn a culpa
pessoal desse mesmo arguido

'I.

Tambem neste ponto nlo assiste razilo ao recorrente.
0 principio da culpa postula, por urn lado, a exighcia de uma culpa concreta como pressuposto

necessario de aplicaqiio de qualquer pena, e, por outro, a proibiqiio da aplicaqiio de penas que
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excedam, no seu quantum, a medida da culpa. Mas t sabido que o principio juridic0
constitutional da culpa (fundado na dignidade da pessoa humana) nr?o vale, como parhetro, n

dominio das contraordenaqaes. Mas mesmo que assim niio fosse, nunca poderia considerar-s
violado pela norma objeto do presente recurso, pela singela raziio de a puniqiio prevista no artig
389.", n." 1, alinea a), do CdVM niio prescindir da demonstraqiio da culpa do agente. Por u

lado, a referida norma tem de ser lida em conjugaqiio com o artigo 402." do CdVM, qu

determina que apenas siio sancionadas as contraordenaqdes a titulo de dolo ou negligencia. Po
outro lado, decorre ainda do ja citado artigo 405." do CdVM, que o grau de culpa do agente t

de ser tido em conta na determinaqiio da medida concreta da coima. Dentro dos limites minimo

msiximo da moldura contraordenacional, o julgador dispde de suficiente liberdade de apreciaqii
para ponderar o grau de culpa com que o agente atuou. A culpa atua assim niio s6 com
pressuposto de aplicaqao da contraordenaqiio, mas ainda como medida da mesma.

1

12. Por fim, o recorrente alega que a norma impugnada viola o principio da igualdade, ao invoc

que "nem toda a presta~doao mercado de informa@o sem qualidade partilha, unformemente,
da mesma gravidade, ao nivel da ilicitude. Pelo que, em vez de se tutelar a informaqZo a

mercado de valores mobiliarios atrave's de um linico tipo contraordenacional "muito grave ",
(...) se deveria proceder a tal tutela de forma dferenciada, utilizando o legislador critirios mai

precisos e afinados para distinguir, ao nivel do tipo contraordenacional, a intensidade a b s t r d
da gravidade de cada um dos comportamentos que se pretende punir ".
Mas hh que sublinhar que o CdVM n3o trata da mesma forma todas as violaqdes a qualidade de
informaqiio, sancionando o comportamento de forma diferenciada, segundo o agente, a natureza,
o objeto e os destinatirios da informaqiio. De facto, como jii se referiu, no que toca em especifico
aos deveres de informaqiio, o legislador preocupou-se em prever, no n." 3 e n." 4 do artigo 389."
do CdVM contraordenaqaes que qualifica simplesmente como graves, ou mesmo menos graves.
No que toca ao universo de condutas que cabem dentro do h b i t o da alinea a) do n." 1 do artigo
389" CdVM, C certo que o legislador niio estabelece distinqaes consoante a qualidade singular o
coletiva dos agentes da infraqiio, o objeto ou natureza da informagiio e efeitos sobre o
funcionamento do mercado dessa mesma informaqiio. No entanto, nem por isso se pode
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considerar existir violaqiio do principio da igualdade; e que, apesar de o legislador niio
estabelecer molduras sancionatorias diferenciadas em atenqio aos diversos fatores referidos, tal
n%osignifica que os mesmos n%o sejarn tidos em conta. 0 legislador simplesmente optou por
relegar para o momento da determinaqgo da medida concreta da san~iioa ponderaqiio desses
fatores, opqiio que nio se afigura ilegitima e que permite salvaguardar o principio da igualdade.

111- DecisCo
13. Improcede, nestes terrnos, o recurso. 0 Tribunal decide, em consequCncia, negar-lhe

provimento, confirmando a decis2o da Relaq2o de Lisboa no que toca a questiio de
inconstitucionalidade. Custas pel0 recorrente, fixando-se a taxa de justiqa em 25 UC.
Lisboa, / j-

k ~WU & &A?
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