
TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE LISBOA 

RECURSO No 7799/06.9TFLSB.L1 

Recorrente: Conserve Itália - Consorzio italiano fra Cooperative Agricole - Società cooperativa 

agricola. 

Recorrido: Ministério Público. 

* 

Acordam, em conferência, na 5" Secção do Tribunal da Relação de Lisboa 

A arguida Conserve Italia - Consonio italiano fra Cooperative Agricole - Societh 

cooperativa agricola, doravante designada por Conserve Italia foi condenada, por decisão de 

12 de Outubro de 2006, do Conselho Directivo da Comissão do Mercado de Valores 

Imobiliários, pela prática de uma contra-ordenação, p. e p. pelos arts. 16, no 1, a), 388", no 1, a), e 

390°, no 1, do C. dos Valores Imobiliários, na coima de € 25.000, pela prática de urna contra- 

ordenação p. e p. pelos arts. 19 1°, no 1, 3 88", no 1, a), e 393", no 2, f), do mesmo código, na coima 

de € 50.000, e em cúmulo, na coima única de € 50.000. 

Inconformada com a decisão administrativa, a arguida interpôs recurso de impugnação 

judicial que, por sentença de 25 de Janeiro de 2010 foi julgado parcialmente procedente, com a 

condenação da arguida, pela prática das referidas contra-ordenações, nas coimas de € 18.000 e € 

30.000, respectivamente, e na coima única de € 38.000. 

Também inconformada com a sentença, dela recorre a arguida, formulando no termo da 

respectiva motivação as seguintes conclusões: 
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66  (. . .). 
I. No presente processo esth essencialmente em causa qual o momento relevante para efeitos de inicio do 

cômputo dos prazos para comunicação de participação qualificada e publicação de anúncio preliminar de 

lançamento de oferta pública de aquisição (arts. 16."/l/a) e 191." do Código dos Valores MobiliArios, na redacção 

em vigor a data dos factos aqui em causa - 16.12.2004 e 12.05.2005), nos casos em que (i) as acções são adquiridas 

por uma entidade que ainda não 6 participante na sociedade e (ii) a aquisição apenas se efectiva posteriormente à 

celebração do contrato em que se prevê a mesma: 

11. A ora Recorrente entendia (e entende) que, não sendo participante da sociedade à data em que é 

celebrado o contrato em que se prevê a aquisição das acções (16.12.2004), os deveres de comunicação de 

participação qualificada e de publicação de anúncio preliminar de lançamento de oferta pública de aquisição (OPA), 

apenas se verificam quando efectivamente se verifica a aquisição e transferência das acções (1 0.05.2005). 

111. No caso em apreço verificam-se, além do mais, os seguintes factos: 

- por contrato celebrado em 16.12.2004, em Ithlia, entre a ora Recorrente e outra sociedade italiana foi 

acordada a compra e venda futura das acções (v. n." 2 dos factos provados); 

- nos termos da cláusula 3.a do referido contrato estabeleceu-se como condição de perfeição do negócio a 

transferência das acçkes e o pagamento do preço, a realizar até 30.01.2005 (v. n.O 4 dos factos provados); 

- a transferência das acções apenas ocorreu em 10.05.2005 (v. pág. 9, infine, da sentença); 

- em 12.05.2005, a ora Recorrente comunicou à Sopragol e à CMVM a participação qualificada (v. n." 6 

dos factos provados); 

- em 09.06.2005, a ora Recorrente efectuou o lançamento da OPA (v. pág. 8 dos factos provados). 

IV. Contrariamente ao decidido pela CMVM e pelo douto Tribunal a quo o facto constitutivo dos deveres 

de comunicação de participação qualificada e lançamento de OPA não era a celebração do contrato de 16.12.2004, 

mas sim a transmissão das acções em 10.05.2005, tendo a ora Recorrente cumprido o disposto nos arts. 16.O/l/a), 

187." e 191.O do CVM, na redacção em vigor à data, ao efectuar, voluntariamente, as referidas comunicação e 

lançamento da OPA, respectivamente em 12.05.2005 e 09.06.2005; 

V. Nos termos do art. 10l.O/1 também do CVM os valores mobiliários titulados ao portador transmitem-se 

por entrega do título ao adquirente ou ao deposithrio por ele indicado e, nos termos do art. 104." do mesmo Código o 

exercício de direitos inerentes aos valores mobiliários titulados ao portador depende da posse do titulo ou de 

certificado passado pelo depositário; 

VI. A aplicação do disposto nos arts. 16.O, 187.O e 191." do CVM, relativos aos dever de comunicação de 

participação qualificada e ao dever de lançamento de OPA, pressupõe que as acções jh tenham sido efectivamente 

adquiridas e transmitidas, pois apenas a partir desse momento o seu titular assume a qualidade de "participante"; 

VII. Conforme resulta do texto do art. 20.0/l/e) do CVM a sua aplicação pressupõe que o adquirente das 

acções já seja anteriormente "participante" da sociedade e que "que possa adquirir em virtude de acordo celebrado 

z com os respectivos titulares" ainda outros direitos de voto; 
i0 
m VIII. A ora Recorrente não era titular de quaisquer acções na sociedade Sopragol até à data da transferência 
n 
i 
O das acções em causa (nem tal é referido na sentença) ou seja não era "participante" da sociedade, pelo que o 
tm 
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disposto na alínea e) do n." 1 do art. 20." do CVM não é aplicável in casu, contrariamente ao decidido na sentença 

recorrida (v. págs. 10, 13 e 15 da sentença); 

IX. A titularidade ou não de outras participações na sociedade antes da transmissão das acções em causa, 

constitui assim o facto relevante para a decisão do presente processo, pelo que, caso não se decida absolver a ora 

Recorrente, dever8 ser determinado o reenvio do processo para novo julgamento (v. arts. 4 10."/2 e 426." do CPP; 

cf?. art. 75."/2 do RGCOC); 

X. Tratando-se de um pressuposto para que se considerem praticadas as contra-ordenações imputadas A ora 

Recorrente (que claramente não se verifica), sempre seria aplic8vel o principio in dubio pro reo (v. art. 32."/2 da 

CRI'): 

XI. Contrariamente ao referido na douta sentença recorrida (pág. 15), a alínea e) do n." 1 do art. 20." do 

CVM, nunca determinaria que se considerassem adquiridas as acções em 16.12.2004. pois, além de esta norma legal 

não ser aplic8vel - conforme acima referido -, apenas respeita a imputação de direitos de voto de terceiros a quem já 

B "participante" da sociedade; 

XII. A decisão recorrida, no sentido de terem de ser cumpridos os referidos deveres de comunicação de 

participação qualificada e de lançamento de OPA, viola os princípios da tipicidade c da legalidade, consagrados nos 

arts. 1." e 2." do RGCOC, pois a ora Recorrente estaria ser condenada por uma conduta que não integra o "facto 

típico" dos arts. 16.", 20.", 187." e 191." do CVM (cff. arts. 390.011 e 393."/2/f) do CVM); 

XIII. A tese da CMVM e da sentença recorrida poderia originar situações absurdas, pois quando ainda 

existia o risco de não vir a adquirir as acções o potencial adquirente seria forçado a efectuar uma comunicação de 

participação e a lançar uma OPA (que não poderia ser condicionada por ser tratar de OPA obrigatória); 

XIV. Os arts, 16.", 20.", 187." e 19 1 .O do CVM, na interpretação normativa da douta sentença recorrida, 

conjugados com os referidos arts. 390."/1 e 393."/2/f) do CVM, são inconstitucionais por violação do art. 29."/1 da 

CRP, pois determina a aplicação de contra-ordenações por condutas que não integram o respectivo tipo, ou seja a 

aplicação de uma sanção sem lei que a preveja concreta e expressamente; 

XV. Mesmo que se considerasse que estaria em causa uma conduta ilícita da ora Recorrente - o  que não se 

admite minimamente -, sempre se verificaria o erro sobre a ilicitude, conforme decidido na douta sentença recorrida 

(v. arts. 8.0 e 9." do RGCOC); 

XVI. Contrariamente ao decidido na douta sentença recorrida, esse erro sempre seria desculpável, pois 

trata-se claramente de uma questão de ilicitude discutível, conforme resulta do anteriormente exposto (v. Figueiredo 

Dias, Direito Penal, Parte Geral, Tomo I, pág. 588): 

XVII. O alegado erro não se fundamenta em qualquer "atitude desvaliosa e juridicamente censurável", 

tendo a ora Recorrente (que é uma mera cooperativa agrícola) efectuado voluntariamente e no prazo que considerou 

legalmente aplicável a comunicação de participação qualificada e o lançamento da OPA; 

XVIII. Na douta sentença recorrida não se consideraram provados quaisquer factos que indiciassem uma 
L z conduta menos correcta da ora Recorrente e não foi considerado que a sua conduta tivesse provocado quaisquer 
i0 prejuízos ao mercado ou a terceiros; 
m 
-c _I 
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XIX. O contrato em causa foi celebrado em Itália entre duas sociedades italianas, tendo sido 

voluntariamente entregue à CMVM; 

XX. Na noticia do Jornal de Negócios de 10.05.2005, a fls 556 dos autos, que, de acordo com a sentença 

recorrida "desencadeou a instauração do presente procedimento contra a arguida", já era referido que a ora 

Recorrente ia lançar a OPA; 

XXI. É assim inquestionável que, a existir, ilicitude, sempre se verificaria erro sobre a ilicitude, não 

censurável, o que exclui qualquer culpa da ora Recorrente não lhe podendo ser aplicada qualquer coima por contra- 

ordenação (v. arts. 8.0 e 9.0 do RGCOC;) 

XXII. Não existindo um erro culposo a ora recorrente tamb6m não poderia ser sancionada a título de 

negligência (v. art. 16." do C. Penal: cfr. António de Oliveira Mendes e JosB dos Santos Cabral, Notas ao RGCOC, 

pág. 4 1); 

XXIII. Mesmo que se entendesse que teriam sido praticadas quaisquer contra-ordenações ou que o erro não 

seria desculpável - o que não se admite minimamente e apenas se refere por cautela de patrocínio -, deveria, face às 

circunstâncias do caso concreto, ser suspensa a execução da sanção (v. art. 41 5 O  do CVM), conforme a CMVM tem 

determinado em outras situações em que estão em causa os mesmos deveres (v. requerimento apresentado pela ora 

Recorrente em 20.03.2009), tanto mais que no caso em apreço a situação já estaria regularizada há muito. 

Termos em que deve ser julgado procedente o presente recurso, 

a) revogando-se a douta sentença recorrida, absolvendo-se a ora Recorrente, ou, caso assim não se entenda, 

suspendendo-se a execução da sanção; ou ainda, caso assim não se entenda, 

b) anulando-se a douta sentença recorrida e determinando-se o reenvio do processo para novo julgamento 

(v. arts. 410."/2 e 426." do CPP: cfr. art. 75."/2 do RGCOC), como 6 de Lei e de Justiça! 

(. . .)". 

Respondeu ao recurso a Digna Magistrada do Ministério Público junto do tribunal 

recorrido, formulando no termo da sua contramotivação as seguintes conclusões: 

" (. . .). 
1. O regime legal instituído pelo artigo 20" do CVM consagra um conceito material de titularidade, 

porquanto considera que equivalera à titularidade jurídico-formal ou directa de acções ou dos direitos de voto a elas 

inerentes, determinados casos de titularidade fáctico-material ou indirecta realizada atrav6s de outrem, 

expressamente previstos nas alíneas desse preceito legal; 

2. O legislador, contrariamente à tese defendida pela recorrente, não condiciona a imputação dos direitos de 
L 

E voto detidos por via indirecta a prévia condição de accionistaltitular directo e em nome próprio de direitos de voto; 
i0 
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3. Dispõe o artigo 20°, no 1 , alínea e), do CVM, que no cômputo das participações qualificadas consideram- 

se, alem dos inerentes as acções de que o participante tenha a titularidade ou o usufruto, os direitos de voto "que o 

participante possa adquirir em virtude de acordo celebrado com os respectivos titulares"; 

4. Qualquer que seja o nomen iuris do contrato junto aos autos, sempre se integraria o mesmo na previsão 

do artigo 20°, no 1, alínea e), do CVM, uma vez que se trata de acordo em que interveio a ora recorrente e em que, 

pelo menos, lhe é conferido um direito a adquirir acções representativas de 96,95% do capital social; 

5. Assim, tendo o contrato sido celebrado em 16 de Dezembro de 2004, inicia-se nesta data o prazo para o 

cumprimento dos deveres que impendiam sobre a recorrente, pelo que importa concluir que a arguida cumpriu os 

deveres que sobre si impendiam, mas fê-lo fora dos prazos legalmente fixados, porquanto apenas em 12 de Maio de 

2005 procedeu h comunicação da participação qualificada e apenas em 09 de Junho de 2005 procedeu a publicação 

do anúncio preliminar de lançamento de OPA; 

6. A insuficiência para a decisão da matéria de facto provada é "Uma lacuna no apuramento da matéria de 

facto indispensável para a decisão de direito, isto é, quando se chega h conclusão de que com os factos dados como 

provados não era possível atingir-se a decisão de direito a que se chegou, havendo assim um hiato nessa matéria que 

é preciso preencher"; 

7. Eventual insuficiência para a decisão da matéria de facto provada apenas existiria caso os factos que a 

recorrente diz ausentes do elenco de factos constantes da sentença recorrida fizessem parte dos tipos contra- 

ordenacionais em apreço, o que não sucede, conforme já explicitado, sendo certo que igual entendimento foi 

acolhido pelo Tribunal a quo na sentença recorrida; 

8. Os factos considerados provados pelo Tribunal a quo consubstanciam o preenchimento de todos o, 

elementos típicos das contra-ordenações por que a recorrente foi condenada, sendo que tais factos constituem todas 

as premissas fácticas relevantes e adequadas à decisão de direito proferida, não existindo qualquer insuficiência para 

a decisão da matéria de facto provada, sendo, em consequência, descabido o reenvio, do processo para novo 

julgamento; 

9. Nos termos do disposto no artigo 29", no I, da Constituição da República Portuguesa, "ninguém pode ser 

sentenciado criminalmente senão em virtude de lei anterior que declare punível a acção ou omissão, nem sofrer 

medida de segurança cujos pressupostos não estejam fixados em lei anterior"; 

10. Os tipos contra-ordenacionais em causa nos autos mostram-se com conteúdo preciso, autónomo e 

suficiente, descrevendo o legislador de forma cabal e suficientemente especificada os comportamentos que entende 

negarem os valores e bens jurídicos que visa acautelar com tais incriminaçaes, sendo que a conduta ou 

comportamento imputado pela CMVM h ora recorrente se adequa ao tipo, enquadrando-se na hipótese e abstracção 

legal; 

1 1. Os artigos 1 ti0, 20°, 187" e 19 1 do CVM, na interpretação acolhida pela sentença recorrida, conjugados 

com os referidos 390°, no 1, e 393", no 2, alínea f), do CVM, não são inconstitucionais, não existindo qualquer 
L 
m 
5 violação do disposto no artigo 29", no 1, da Constituição da República Portuguesa; 

12. Tendo em conta os factos provados, bem concluiu a sentença recorrida ter a recorrente agido em erro 
n 1 

O 
sobre a ilicitude, por desconhecer o carácter ilicito da sua conduta; 

tm m 
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13. De igual modo, bem andou a decisão ora posta em crise ao considerar tal erro sobre a ilicitude 

censur8ve1, conclustío esta que se mostra devidamente fundamentada por apelo a factos concretos, não merecendo, 

por isso, qualquer censura; 

14. Prevê o artigo 415" do CVM a possibilidade de suspensão total ou parcial da execução da sanção, por 

um periodo a fixar entre dois a cinco anos, podendo tal suspensão ser simples ou condicionada ao cumprimento de 

certas obrigaçaes. 

14. O pressuposto material da suspensão da execução da sanção 6 o da adequação da mera censura do facto 

e da ameaça da pena às finalidades de prevenção, gerais e especiais. 

15. Em concreto, atendendo ao erro sobre a ilicitude do facto em que a arguida actuou, determinante de 

uma censurabilidade diminuida da sua conduta, ao facto da sua lei pessoal não ser a portuguesa, de nenhuma prova 

ter sido produzida que permita sustentar que da sua conduta resultou prejuízo para o mercado e de não haver noticia 

da prhtica de outros ilícitos contra-ordenacionais (c£?. os factos mencionados pela douta sentença recorrida a fls. 20 

e 21) entende-se adequado e proporcional que a coima única aplicada possa ser parcialmente suspensa na sua 

execução pelo periodo de dois anos quanto ao pagamento do montante de 18.000 (dezoito mil) euros. 

Pelo exposto, dever8 ser concedido parcial provimento ao recurso, assim se fazendo JUSTIÇA! 

(. . .)". 

Respondeu também ao recurso a Comissão do Mercado de Valores Imobiliários, 

formulando no termo da sua contramotivação as seguintes conclusões: 
LL (. . .). 
I. Inexistência de qualquer vicio da sentença recorrida 

Improcede a conclusão IX da motivação de recurso a que se responde: 

1 ." A sentença recorrida não padece de qualquer insuficiência para a decisão da matéria de facto provada 

que resulte do texto da decisão recorrida, por si só ou conjugada com as regras da experiência comum (artigo 

410."121a do CPP), porque o facto que a recorrente entende que o Tribunal a quo devia ter julgado provado (se a 

recorrente era ou não, antes de adquirir as acçaes da Sopragol, titular de alguma acção da sociedade) é irrelevante 

para a decisão proferida pelo Tribunal a quo - não se trata sequer de questão que o Tribunal a quo devesse ter 

apreciado. 

11. A interpretação nonnativa do Tribunal a quo na sentença recorrida 6 correcta e conforme com a 

Constituição 

Improcedem as conclusi3es I a VIII e X a XIV da motivação de recurso a que se responde: 

2." A aplicação dos artigos 16."11. 20.011/e, 187."11, 191.011, 390.011 e 393.Ol21f não pressupõe que as 

acções já tenham sido efectivamente adquiridas e transmitidas, nem que o adquirente das acções já seja 
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anteriormente participante da sociedade a que as mesmas respeitam, tal como resulta da sentença recorrida do 

Tribunal a quo, 

3." Esta interpretação e aplicação dos referidos normativos é a Única: 

a. conforme com a letra da lei; 

b. que respeita a teleologia do regime de imputação dos direitos de voto no ordenamento jurídico nacional; 

c. que evita resultados intoleráveis a que as teses da recorrente conduziriam; 

d. conforme com o Direito Comunitário vigente na matéria. 

4." Em consequência, a interpretação e aplicação dos artigos 16.", 20.", 187.", 191.", 390."/1 elou 393.Ol21f 

do CdVM no sentido de que não é necessária a efectiva titularidade de acções nem que o adquirente já seja 

anteriormente participante da sociedade para que 

a. lhe seja imputada participação qualificada em sociedade aberta nos termos do artigo 20.0/l/e do CdM, 

b. se constitua em consequência no dever de comunicação consagrado no artigo 16."/1 do CdVM e, 

c. ultrapassando aquela participação qualificada o limiar de 50%, se constitua ainda no dever de publicação 

de anúncio preliminar de OPA obrigatória (artigos 187."11 e 19 1 ."I1 do CdVM), 

não padece de qualquer inconstitucionalidade - nomeadamente, não viola de modo algum os princípios da 

legalidade ou da tipicidade (artigo 29."/1 da Constituição). 

5." O Tribunal a quo procedeu pois a correcta aplicação do Direito ao considerar como preenchidos os 

pressupostos típicos das contra-ordenações por que a recorrente foi condenada. 

111. Censurabilidade do erro sobre a ilicitude 

Improcedem as conclusões XV a XXII da motivação de recurso a que se responde: 

6." O erro em que, segundo a sentença recorrida, a recorrente agiu, é indesculpavel, censurável, pelo que 

não excludente da culpa (artigo 9." do RGCORD). 

7." A recorrente, nomeadamente por se colocar, por sua livre vontade, no círculo de destinatários 

específicos das normas deverais em questão no presente processo, tinha o dever de se informar com exactidão sobre 

os contornos do regime jurídico aplicável. E era-lhe exigível que o tivesse feito, vencendo o erro. 

8." Não se preenchem, in casu, os requisitos da falta de consciência da ilicitude não censurável. 

9." A recorrente agiu com culpa na comissão das infracções por que foi condenada. 

10." O Tribunal a quo procedeu pois a correcta aplicação do Direito ao considerar como culposa, e logo 

punivel, a conduta da recorrente, uma vez que agiu em erro censurável sobre a ilicitude. 

IV. A execução da sanção aplicada não deve ser suspensa 

Improcede a conclusão XXIII da motivação de recurso a que se responde: 

1 1." AS circunstkncias que, segundo a recorrente, devem determinaddeviam ter determinado a suspensão da 

execução da sanção (artigo 415." do CdVM) foram tidas em conta na sentença recorrida, para efeitos de 

determinação da sanção concreta, sem que todavia o Tribunal a quo tenha optado pela suspensão. 
L 

2 12." Não deve ser suspensa a sanção aplicada a recorrente, nomeadamente atendendo as circunstâncias 
i0 enunciadas na sentença recorrida para determinação da sanção, que se mostram reveladoras de necessidades de 
m 
u -I 
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prevenção especial e geral que não serão realizadas de forma adequada e suficiente pela simples censura do facto e a 

ameaça da execução da sanção aplicada contidas na suspensão da sanção. 

Termos em que Deve ser negado provimento ao recurso a que se responde e em conformidade mantida a 

sentença condenatória proferida pelo Tribunal de Pequena Instância Criminal de Lisboa em 25/0112010, que 

condenou a recorrente, em cúmulo juridico, numa coima única de € 38.000, o que a CMVM vem requerer ao 

Tribunal da Relaçgo de Lisboa. 

(. . .)". 

Na vista a que se refere o art. 416' do C. Processo Penal a Exma. Procuradora-Geral 

Adjunta emitiu parecer sufragando a posição do Ministério Público em la  instância, e concluindo 

pela improcedência do recurso. 

Foi cumprido o art. 417", no 2, do C. Processo Penal, tendo respondido a recorrente, 

reiterando a posição assumida na sua motivação. 

Colhidos os vistos e realizada a conferência, cumpre decidir. 

Nos recursos interpostos no âmbito do ilícito de mera ordenação social a Relação conhece 

apenas da matéria de direito, nos termos do art. 75O, no 1 do Dec. Lei no 433182 de 27 de 

L Outubro, Regime Geral das Contra-Ordenações e Coimas [RGCOC], isto sem prejuízo das 
E" e questões de conhecimento oficioso, previstas no art. 410°, nos 2 e 3 do C. Processo Penal. 
m 
D 1 
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Assim, atenta a limitação dos poderes de cognição do tribunal de recurso, as questões a 

decidir, face as conclusões apresentadas na motivação do recurso que, como é jurisprudência 

uniforme, delimitam o seu objecto (cfr. art. 412O, no 1, do C. Processo Penal), são: 

- O não preenchimento do tipo das contra-ordenações imputadas, a violação dos 

princípios da tipicidade e da legalidade, a violação do art. 2g0, no 1, da Constituição da República 

Portuguesa, e a violação do princípio in dubio pro reo; 

- O vício da insuficiência para a decisão da matéria de facto provada; 

- O erro sobre a ilicitude não censurável; 

- A suspensão da execução da coima. 

Para a resolução destas questões importa ter presente o que de relevante consta na decisão 

recorrida. Assim: 

A) Na sentença foram considerados provados os seguintes factos: 

1. A Sociedade de Industrialização de Produtos Agrícolas - Sopragol, S.A., era, a 16.12.2004, uma 
I 

sociedade aberta ao investimento público; 

2. No dia 16 de Dezembro de 2004, na localidade italiana de San Paolo di podenzano, a arguida, com a 

denominação Conserve Mediterrâneo, S.p.A., celebrou com a sociedade Cirio Finanziaria S.p.A. um contrato, 

denominado "contrato de compra e venda de acções", através do qual declarou comprar-lhe, e esta declarou vender- 

lhe, 1.55 1.184 acções do capital social da Sociedade de Industrialização de Produtos Agrícolas - Sopragol, S.A.; 

3. Tais acções correspondiam a 96,949% do capital social dessa sociedade e a 98,784% dos respectivos 

direitos de voto; 

4. Nos termos da cláusula 3.a do contrato em causa estabeleceu-se como condição de perfeição do negócio a 

iransferência das acções e o pagamento do preço, a realizar até 30 de Janeiro de 2005; 

5. AtB 16 de Dezembro de 2004 a Conserve Mediterrâneo, S.p.A. não detinha qualquer participação 

qualificada no capital social da Sopragol; 

6. A arguida, com a denominação Conserve Mediterrâneo, S.p.A., comunicou a Sopragol e a CMVM, no 

dia 12 de Maio de 2005, que tinha ultrapassado o limite de 90% dos direitos de voto correspondentes ao capital 
L 

m 
E 
i0 social da Sopragol; 

u 
7. A arguida (a data dos factos denominada Conserve Mediterrâneo, S.p.A.) sabia que a Sopragol, S.A., era 

1 

o ~~ uma sociedade aberta: 
R 

z 

SECRETARIA JUDICIAL - 21 322 29 92 
Rua do Arsenal. Letra G - 1100-038 LISBOA - Telef. 21 322 29 00 - Fax: ( REP. ADMINISTRATIVA - 21 347 98 44 



TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE LISBOA 

8. Em 9 de Junho de 2005, a arguida (h data denominada Conserve Mediterrâneo, S.p.A.) fez publicar o 

"Anúncio Preliminar de Oferta Pública de Aquisição sobre a totalidade das acç6es e quaisquer outros valores 

mobiliários emitidos pela sociedade de industrialização de produtos agrícolas - Sopragol, S.A, "; 

9. A arguida (h data dos factos denominada Conserve Mediterrâneo, S.p.A.) desconhecia que estava 

obrigada a informar a CMVM e a Sopragol da ultrapassagem do limite de 90% dos direitos de voto correspondentes 

ao capital social da Sopragol, na qualidade de sociedade participada, att ao dia 20 de Dezembro de 2004; 

10. A arguida (a data dos factos Conserve Mediterrâneo, S.p.A) desconhecia que estava obrigada a publicar 

o anúncio preliminar da oferta pública de aquisição ate 17 de Janeiro de 2005, para cumprimento do dever de 

lançamento de oferta pública de aquisição sobre a totalidade das acç6es da Sopragol a que se encontrava obrigada 

desde 16 de Dezembro de 2004; 

11. A arguida desconhecia que tais deveres lhe eram impostos desde a data da celebração do negócio 

referido em 1 ., e, por isso, independentemente da transferência das acç6es e do pagamento do preço acordado; 

12. A Sopragol, S.A., foi fundada em 09.08.1965, e tinha, cm Dezembro de 2004, a sua sede social em 

Mora, Portugal; 

13. A Conserve Mediterrâneo, S.p.A incorporou, no dia 25 de Julho de 2005, a sociedade Cirio de Rica, 

S.p.A., tendo, em consequência de tal operação, adoptado a denominação social da sociedade incorporada; 

14. A arguida, actualmente denominada Conserve Itália - Consorzio Italiano 6-a Cooperative Agricole - 

Societh cooperativa agricola, incorporou, por escritura pública de fusão outorgada em 2 1.05.2007, a sociedade Cirio 

de Rica, S.p.A.; 

15. Não são conhecidos, h arguida. antecedentes contra-ordenacionais em mattria de valores mobiliários. 

(. . .)". 

B) Foram considerados não provados os seguintes factos: 
66 (. . .). 
- A arguida soubesse que, força do contrato celebrado a 16 de Dezembro de 2004, passaram a ser-lhe 

imputáveis, nessa mesma data, 98,784% dos direitos de voto da Sopragol, inerentes a 1.551.184 acç6es 

correspondentes a 96,949% do capital social da Sopragol; 

- A arguida soubesse que, na data da celebração do referido contrato, começou a correr o prazo de que 

dispunha para informar a CMVM e a Sopragol da ultrapassagem do limite de 90% dos direitos de voto 

correspondentes ao capital social da Sopragol; 

- A arguida soubesse que, na data da celebração do mesmo contrato, começou a correr o prazo de que 

dispunha para proceder h publicação do anúncio preliminar da oferta pública de aquisição sobre a totalidade das 

acç6es da Sopragol; 

2 - A arguida, ao não informar a CMVM e a Sopragol da ultrapassagem do limite de 90% dos direitos de voto 
i0 correspondentes ao capital social da Sopragol, na qualidade de sociedade participada, att ao dia 20 de Dezembro de 
r0 
-0 
-I 2004, o fez de forma livre, deliberada e consciente; 

Rua do Arsenal. Letra G - 1100-038 LISBOA - Telef. 21 322 29 O0 - ~ a x :  / SECRETARIA JUDICIAL - 21 322 29 92 
REP. ADMINISTRATIVA - 21 347 98 44 



TRIBUNAL DA RELAÇAO DE LISBOA 

- A arguida, ao não publicar o anúncio preliminar da oferta pública de aquisição ate 17 de Janeiro de 2005, 

para cumprimento do dever lançamento de oferta pública de aquisição sobre a totalidade das acções da Sopragol, 

agiu de forma livre, deliberada e consciente. 

O demais vertido, e ntio elencado supra, quer na decisão recorrida, quer no requerimento de impugnaçtio 

judicial, ntio permite que o Tribunal o declare provado ou não provado, na medida cm que respeita a materia 

conclusiva, de direito, ou irrelevante para a decisão a proferir. 

(. . .)". 

C) E dela consta a seguinte fundamentação de direito: 
LL (. . .). 
Reporta-se a impugnaçtio judicial deduzida pela arguida B decisão que a condenou no pagamento de uma 

coima única, no valor de € 50.000 (cinquenta mil euros), resultante do cúmulo jurídico de duas coimas parcelares, 

no montante de € 25.000 (vinte c cinco mil euros) e € 50.000 (cinquenta mil euros), pela prática, dolosa, de, 

respectivamente: 

- Uma contra-ordenação p. e p. pelos arts. 16O, no 1, al, a), 388O, no 1, al, a), e 390°, no 1, do Código dos 

Valores Mobiliários (CVM): e 

- Uma contra-ordenaçtio p. e p. pelos arts. 191 O, no 1, 388", no 1, alínea a), e 393", no 2, al. f), do mesmo 

diploma. 

1. Imputação objectiva: 

a) Da violação do dever de comunicação de participação qualificada. 

Dispunha o art. 16O, no I ,  al. a), do CVM, aprovado pelo Decreto-Lei no 486199, de 13 de Novembro, na 

redacçtio em vigor B data dos factos: 

((Quem atinja ou ultrapasse participação de ]O%, 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 desse facto a CMVM, a sociedade participada e as entidades gestoras de mercados 

regulamentados em que estejam admitidos negociação valores mobiliários emitidos por essa sociedade.)) 

Desde a entrada cm vigor do Decreto-Lei no 357-Ai2007, de 3 1 de Outubro, ocorrida em 01.1 1.2007 (cfi. 

art.' 2 1 do citado Decreto-Lei) a mesma norma estabelece: 

«Quem atinja ou ultrapasse participação de ]O%, 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: 

L rn a) Informar desse facto a CMVM e a sociedade participada. )) 
E 
B No caso dos autos estão em apreciação factos praticados anteriormente ao início de vigência da nova 
m 
v 
l redacção dada ao art. 16' do CVM, pelo que será a redacção pretérita a aplicável pois que a nova não é, em concreto, 
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mais favorável ti recorrente (art. 3", nos 1 e 2 do Regime Geral das Contra-Ordenações e Coimas, doravante 

designado pela sigla RGCOC, aprovado pelo Decreto-Lei no 433182, na redacção que lhe foi introduzida pelos 

Decretos-Lei nos 356189, de 17 de Outubro, e 244195. de 14 de Setembro, e pela Lei no 109f2001, de 24 de 

Dezembro. aplicável ex vi art.O 407' do CVM). 

Ora, segundo dispõe o art. 20°, no 1, al. e), do CVM, no cômputo, das participações qualificadas 

consideram-se, além dos inerentes às acções de que o participante tenha a titularidade ou o u s u ~ t o ,  os direitos de 

voto que oparticipantepossa adquirir em virtude de acordo celebrado com os respectivos titulares. 

No caso tipificado neste preceito encontram-se, nomeadamente, os contratos preliminares de aquisição de 

acções e todos aqueles que visem, ainda que potencialmente, o controlo da sociedade aberta. «Por isso, a teleologia 

das imputações de direitos de voto liga-se, em primeira linha, ti relevância externa que o domínio das sociedades 

abertas tem para o mercado. (...) Tal fundamenta um dever de transparência relativamente ao controlo e à 

influência, ainda que potencial, em sociedades abertas.)) (Paulo Câmara, Manual de Direito dos Valores Mobiliários. 

Coimbra, Almedina. 2009, p. 551). 

Ora, estabelece o art. 390°, no 1, do CVM que constitui contra-ordenação muito grave a omissão de 

comunicação de participação qualificada em sociedade aberta. 

O preceito em apreço destina-se, inequivocamente, a tutelar a transparência da direcção e controlo dà 

sociedade aberta, no que respeita ti divulgação das participações qualificadas, seguindo a orientação geral de todo o 

Direito dos Valores Mobiliários como um direito de garantia destinado, por um lado, a protecção dos investidores e 

à defesa dos mercados. Com efeito, a titularidade das participações accionistas expressivas deve ser conhecida não 

apenas tendo em vista o regular funcionamento do mercado (designadamente. a formação do preço dos valores 

mobiliiirios), como tambem para controlo interno da própria sociedade (na verdade, o exercicio de certos direitos 

sociais depende da percentagem detida pelo accionista - v.g., arts. 74", no 2, ou 76O, no 1, do CVM). 

No caso concreto, verifica-se o preenchimento objectivo do tipo contra-ordenacional imputado a arguida. 

Com efeito, resultou apurado que: 

- No dia 16 de Dezembro de 2004, a mesma celebrou com a sociedade Cirio Finanziaria S.p.A. um contrato 

de compra e venda sobre 1.551.184 acções do capital social da sociedade Sopragol. S.A.; 

- Tais acções correspondiam a 96,949% do capital social dessa sociedade e a 98,784% dos respectivos 

direitos de voto; 

- A arguida, com a denominação Conserve Mediterrâneo, S.p.A., comunicou a Sopragol e à CMVM, no dia 

12 de Maio de 2005, que linha ultrapassado o limite de 90% dos direitos de voto correspondentes ao capital social 

da Sopragol. 

Resulta evidente, assim, que a arguida, ao celebrar, a 16.12.2004, o contrato em apreço, visava ultrapassar 

90% dos direitos de voto da Sopragol. S.A., através da compra de 96,94% do respectivo capital social, ainda que a 

transferência das acções e o pagamento do preço se efectivassem até 30.01.2005. Mas, sendo apenas potencial, por 

3 via da cláusula 3-0 contrato, o controlo da sociedade aberta em causa. nem por isso deixa de se verificar 
L e preenchida a alínea e) do no 1 do art. 20' do CV.M, o qual se basta com a celebração de um acordo preliminar 
m 
3 
0 

tendente à aquisição de participação qualificada. 
im n 
z 
Q .- + 
I 

m 12 
7 
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Inexistem dúvidas, portanto, de que, objectivamente, incorreu a arguida na prática da contra-ordenação que 

lhe vem imputada, atendendo a que apenas a 12 de Maio de 2005 deu cumprimento ao disposto no art. 16O, no 1, al. 

a), do CVM, quando se lhe impunha que o fizesse nos três dias seguintes h celebração do negócio. Atente-se, ainda, 

que, segundo disp6e o art. 388O, no 3, do CVM, 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. 

Verifica-se, deste modo, que, tendo incorrido na prática da contra-ordenação prevista no art. 390°, no 1, do 

CVM, é punivel, por ser qualificada como infracção muito grave, com coima a graduar entre € 25.000 e € 2.500.000 

(art. 388", no 1. al. a). do mesmo código). 
* 

b) Da violação do dever de publicação do anúncio preliminar de lançamento de oferta pública de aquisição 

obrigatória: 

Estabelece o art. 187O, no 1 do CVM que "Aquele cuja participação em sociedade aberta ultrapasse, 

directamente ou nos termos do n." 1 do artigo 20.4 um terço ou metade dos direitos de voto correspondentes ao 

capital social tem o dever de lançar oferta pública de aquisição sobre a totalidade das acções e de outros valores 

mobiliários emitidos por essa sociedade que confiram direito a sua subscrição ou aquisição." 

Em cumprimento do dever de lançamento da oferta pública de aquisição obrigatória, deve ocorrer a 

publicação do anúncio preliminar da oferta atC 30 dias ap6s a verificação do facto constitutivo do dever de 

lançamento, nos termos da redacção constante do art. 191 do CVM, em vigor a data dos factos. 

Nos termos da actual redacção do art. 191°, do mesmo código, operada pelo Decreto-Lei no 357-AI2007 de 

3 1 de Outubro, a publicação do anúncio preliminar da oferta deve ocorrer imediatamente ap6s a verificação do facto 

constitutivo do dever de lançamento. In casu, tendo em Conta que os factos foram praticados anteriormente ao inicio 

de vigência da nova redacção dada a tal normativo, será a redacção vigente a data da sua prática a aplicável, pois 

que a nova se mostra, em concreto, desfavorável à recorrente (art. 3O, nos 1 e 2 do RGCOC. aplicável ex vi art. 407' 

do CVM). 

Ora, perante o disposto no art. 187' do CVM, o dever de lançamento de OPA constitui-se quando alguém 

ultrapassa uma das fasquias quantitativas ai previstas, correspondentes a direitos de voto de uma sociedade aberta. 

O art. 20" do mesmo diploma enuncia as situações determinantes que conduzem a imputação dos direitos de 

voto na esfera do potencial oferente. 

Dai que, o dever de lançamento de OPA previsto no art. 187O, porque destinada a legitimar, a posteriori, 

uma ultrapassagem dos direitos de voto já consumada, em termos relevantes, encontra-se directamente relacionada 

com o referido preceito, definidor das situações em que se verifica a imputação de direitos de voto. 

No caso, verifica-se que, não obstante a arguida tenha adquirido mais de 90% dos direitos de voto da 

Sopragol no dia 16.12.2004 (por via da imputação estabelecida no art. 20°, no 1, al. c), do CVM), apenas em 9 de 

Junho de 2005 fez publicar o "Anúncio Preliminar de Oferta Pública de Aquisição sobre a totalidade das acções e 

quaisquer outros valores mobiliários emitidos pela sociedade de industrialização de produtos agricolas - Sopragol, 

S.A.". Ora, de acordo com o disposto no art. 187O, no 1 do CVM, estava obrigada a publicar o anúncio preliminar da 

oferta pública de aquisição atC 17 de Janeiro de 2005. Não o tendo feito no prazo legalmente devido, e atento o 

SECRETARIA JUDICIAL - 21 322 29 92 
Rua do Arsenal. Letra G - 1100-038 LISBOA - Telef 21 322 29 00 - Fax.1 REP. ADMINISTRATIVA - 21 347 98 44 



TRIBUNAL DA RELAÇAO DE LISBOA 

disposto no art. 38g0, no 3, do CVM, é inequívoco que incorreu na prática da contra-ordenação muito grave de que 

vem acusada, a qual é punlvel, nos termos do disposto nos arts. 388", no 1, al. b), e 393", no 2, al. f), com coima 

graduável entre € 25.000 e € 2.500.000. 

2. Imputação subjectiva: 

2.1. -Do erro: 

Nos termos do art. 8", no 1, do RGCOC. «Só é punível o facto praticado com dolo ou, nos casos 

especialmente previstos na lei. com negligência)). Ora, conforme estabelece o art. 401°, no 1, do CVM, os ilícitos 

contra-ordenacionais aí tipificados são imputados a título de dolo ou de negligência. 

Deve ainda ser considerado que, atento o disposto no art. 9" do RGCOC (sob a epigrafe erro sobre a 

ilicitude), age sem culpa quem actua sem consciência da ilicitude do facto, se o erro lhe não for censurável (no 1); 

se o erro lhe for censurável a coima pode ser especialmente atenuada (no 2). Há ainda a ponderar que, nos termos 

do no 2 do art. 8" do mesmo regime geral, o erro sobre elementos do ripo, sobre a proibição, ou sobre um estado de 

coisas que, a existir, ufastaria a ilicitude do facto ou a culpa do agente, exclui o dolo. 

Tendo ficado provado que, ao proceder do modo descrito, a arguida desconhecia o carácter ilícito da sua 

conduta, é inegável que agiu em erro. 

E elemento constitutivo dos tipos contra-ordenacionais em causa que o agente actue com consciência de 

que não procede, nos prazos devidos, ao cumprimento dos deveres que sobre si impendem. 

Efectivamente, pretende-se que o agente, ao actuar, conheça e represente correctamente o preenchimento 

dos tipos objectivos dos ilicitos em questão, ou que tenha a consciência de que preenche as circunstâncias de facto 

que determinam a submissão da sua conduta a um desvalor censurável em termos de mera ordenação social. 

Ora, do conceito de dolo constante do art. 14" do Código Penal fazem parte, como é pacificamente aceite. o 

elemento intelectual (o conhecimento material das circunstâncias integradoras do tipo legal) e o elemento 

emocional. ou volitivo (a vontade de adoptar a conduta típica, podendo o resultado típico ter sido encarado como 

consequência necessária ou eventual daquela), em efectiva conjugação. 

Assim, e por coerência lógica, exclui-se o dolo quando o conhecimento de uma proibição legal for 

razoavelmente indispensável para que o agente possa tomar consciência da ilicitude do facto - art. 16", no 1, 2" 

parte, do Código Penal -, o que sucede sempre que o tipo objectivo de ilícito abarque condutas cuja relevância 

axiológica seja pouco significativa, ou se encontre, por natureza, sujeita à contingência das mutações sociais e 

políticas - assim, v. Figueiredo Dias, Direito Penal, Parte Geral, Questões Fundamentais - A doutrina geral do 

crime, Tomo I, Coimbra Editora, 2004, pp. 347 a 349. 

Neste sentido, costuma entender-se que o erro sobre a licitude, a que alude o mencionado artigo 16" do 

Código Penal, se refere aos crimes cuja punibilidade não se pode presumir conhecida de todos os cidadãos (crimes 

sugestivamente denominados como mala prohibitu, ou crimes artificiais) não sendo, por isso, e em todas as 

circunstâncias, indesculpável o seu não conhecimento. 
L 

E Sucede, porém, que o art. 17" do Código Penal, reportando-se aos crimes cuja ilicitude se pode presumir 
i0 conhecida da generalidade das pessoas, por conter já um desvalor juridico-axiológico relevante, suscitando logo uma 
m 
-0 
-I valoração ligada ao dever-ser Ctico, prevê a punição do agente, com a pena aplicável ao crime doloso respectivo, a 
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qual pode ser objecto de atenuação especial, no caso de o erro sobre a punibilidade lhe ser censurável - a este 

propósito, v. Figueiredo Dias, O Problema da Consciência da Ilicitude em Direito Penal, 5" edição, Coimbra Editora, 

Coimbra, 2000, pp. 396 e ss, e José António Veloso, O Erro em direito Penal, 2' edição, AAF.D.L., Lisboa, 1999, p. 

24 e ss. 

A censurabilidade do erro ocorrerá perante quem, por exercer estavelmente uma determinada actividade, 

tem o dever reforçado de conhecer as normas jurídicas que a regulam, ainda que tais normas estejam integradas no 

acervo correspondente aos denominados crimes artificiais, não podendo tais pessoas ser equiparadas, quando as 

desconheçam. aos restantes cidadãos, sob o regime benévolo do art. 16O, no 1, do Código Penal - assim, José 

António Veloso, ob. cit., p. 24. 

As considerações que se vêm tecendo a propósito do erro têm directa aplicação no caso sub judice. De 

facto, o art. 8", no 2, do RGCOC corresponderá ao art. 16', no 2, do Código Penal, enquanto que o art. 9" do mesmo 

RGCOC será o equivalente do art. 17" do Código Penal. Neste sentido, cfr., entre outros, António de Oliveira 

Mendes e José dos Santos Cabral, Notas ao Regime Geral das Contra-Ordenações e Coimas, Almedina, Coimbra, 28 

edição, 2004, pp. 38 a 46. 

Assim sucedendo, tem de considerar-se que, inserindo-se a arguida num meio empresarial onde, conforme 

ocorreu, se negoceia participações sociais de sociedades cotadas em bolsa, não poderá beneficiar, ao desconhecer as 

regras que regulam o exercício da sua própria função empresarial, do regime da exclusão do dolo a que se refere o 

art. 8", no 2, do RGCOC, devendo considerar-se censurável, de harmonia com o art. 9O, no 2, do RGCOC, o erro 

sobre a punibilidade com que actuou ao preencher objectivamente os elementos objectivos típicos dos ilícitos 

contra-ordenacionais respectivos, pois que se lhe impunha o dever acrescido de se informar devidamente quanto aos 

deveres (e prazos do seu cumprimento) que sobre si impendiam na sequência do negócio que celebrou a 16.12.2004. 

Neste sentido, cfi., entre outros, o Ac. do Tribunal da Relação do Porto, de 14-1 1-2001, proc. no 0140570, e 

os Acs. do Tribunal da Relação de Lisboa, de 02-07-2003, proc. 366812002-2 e de 15-10-2002, proc. no 0028555, 

todos disponíveis na internet, em www.dgsi.pt. 

Na verdade, ainda que não se olvide a circunstância de o negócio em apreço ter sido celebrado em Itália, 

entre sociedades com sede nesse país, não pode esquecer-se que, dizendo tal contrato respeito a sociedade sujeita a 

lei pessoal portuguesa (a Sopragol), e destinando-se aquele a regular, decisivamente, o modo de funcionamento do 

mercado português e a estrutura accionista da sociedade visada, impunha-se, manifestamente, que a adquirente (a 

arguida) se inteirasse, com acentuado rigor, dos deveres que sobre si impendiam face a lei vigente em Portugal. Não 

lhe bastava, por isso, inteirar-se de que deveria proceder a determinada comunicação da aquisição de participação 

qualificada e da necessidade de publicar anúncio preliminar de OPA. Impunha-se-lhe, ainda, que conhecesse os 

termos concretos do cumprimento de tais obrigações. 

Nesta medida, não pode deixar de se concluir que a arguida, desconhecendo a ilicitude, em termos contra- 

ordenacionais, das condutas que empreendeu, actuou em erro acerca da ilicitude do facto praticado, o qual é, de 

modo manifesto, censurável. Por conseguinte, não poderá beneficiar do regime de exclusão do dolo, contido no art. 

SO, no 2, do RGCOC, recaindo os factos praticados, por conseguinte, no dominio contemplado pelo art. 9O do mesmo 

diploma. 
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Encontram-se, desta forma, também, subjectivamente preenchidos, pela arguida, os tipos contra- 

ordenacionais que lhe foram imputados pela autoridade administrativa recorrida. 

* 
2.2. -Da atenuação especial das coimas: 

Conforme supra se deixou expresso, o art. 9 O ,  no 2, do RGCOC permite a atenuação especial da coima se o 

erro sobre a ilicitude for censurável ao agente. 

Neste domínio, cabe salientar que o desconhecimento, pela arguida, do cumprimento escrupuloso dos 

deveres que sobre si impendiam não determina, naturalmente, a exclusão da sua culpa, sendo de assinalar que a 

censurabilidade associada ao erro implica para o agente, nos termos do art. 9 O ,  no 2, do RGCOC, uma punição 

segundo o tipo doloso cometido, embora a coima possa ser especialmente atenuada. 

A diminuição da ilicitude, da culpa ou das exigências de prevenção apenas se poderão considerar 

relevantes, para efeitos de atenuação especial, quando a imagem global do facto se revista de uma gravidade tão 

diminuida que possa razoavelmente indicar que o legislador não pensou nas hipóteses configuradas no mencionado 

preceito quando estatuiu os limites normais da moldura punitiva correspondente ao facto tipico - neste sentido, Ac. 

do S.T.J., de 17-06-2004, proc. no 04P1873, disponível in www.dgsi.pt. 

No caso concreto, o erro sobre a ilicitude do facto, de acordo com a fundamentação aduzida supra, 

determina uma censurabilidade diminuída da conduta da arguida, possibilitadora da atenuação especial da medida 

das coimas -tendo em conta, desde logo, as seguintes circunstâncias: 

- De a sua lei pessoal não ser a portuguesa; 

- De nenhuma prova ter sido produzida que permitisse sustentar que, da prática das infracções, resultou 

prejuízo para o mercado: e 

- De não haver notícia de que tenha, posteriormente B decisão de instauração do presente procedimento, 

praticado ilícitos contra-ordenacionais em matdria de valores mobiliários. 

Tendo em conta tais circunstâncias, o Tribunal entende que se verificam os pressupostos que permitem 

proceder a atenuação especial da punição. 

De acordo com o disposto no art. 18', no 3, do RGCOC, quando houver lugar B atenuação especial da 

punição por contra-ordenação, os limites máximo e mínima da coima são reduzidos a metade. 

O CVM não estabelece, a este prop6sit0, disposição específica. 

Assim, atentos os limites referidos no art. 18O, no 3, do RGCOC, a moldura abstracta da coima aplicável a 

cada infracção terá. então, in casu, como limite máximo, o montante de € 1.250.000, e, como limite mínimo, o valor 

de € 12.500. 
* 

3. Das coimas parcelares: 

Estabelecidas as molduras punitivas abstractas dos ilícitos praticados pela arguida, o Tribunal tem em 
L consideração, para a sua concreta determinação (arts. 18" do RGCOC e 405' do CVM): 
E 
i0 - O valor dos bens jurídicos tutelados pelas incriminações típicas, supra apontados, sendo que, no caso da 
m 
D 
J violação do dever de publicação do anúncio preliminar de lançamento de oferta pública de aquisição obrigatória, se 
o ?m m 
z 
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entende preponderante, face à relevância externa que o domínio das sociedades abertas tem para o mercado, e o 

direito à informação transparente sobre facto determinante do seu correcto funcionamento: 

- O grau de culpa da arguida, que não é especialmente elevado, atento o erro com que actuou; 

- O dever especial que se lhe impunha de se esclarecer quanto as obrigações e termos das mesmas, que 

sobre si impendiam, no âmbito do cumprimento escrupuloso da lei, e, dessa forma, desviar-se do cometimento das 

infracções; 

- O cumprimento dos deveres omitidos cerca de cinco meses após o termo do prazo de que, para tanto, 

dispunha; 

- As necessidades de prevenção geral, que são elevadas, cumprindo acautelar que situaçi3es com a dos autos 

não se repitam, por parte dos demais sujeitos do mercado; 

- O carácter não reiterado das infracções praticadas pela arguida; 

- A ausência de comportamento da arguida tendente a dificultar a descoberta das infracções: e 

- A ausência de antecedentes contra-ordenacionais em matéria de valores mobiliários. 

E, ponderando tais circunstâncias, afigura-se adequado e proporcional fixar as coimas concretas do seguinte 

modo: 

- Pela prática da contra-ordenação consistente na violação do dever de comunicação de participação 

qualificada, no montante de € 18.000 (dezoito mil euros); 

- Pela prática da contra-ordenação consistente na violação do dever de publicação do anúncio preliminar de 

lançamento de oferta pública de aquisição obrigatória, no valor de € 30.000 (trinta mil euros). 
* 

4. Da coima única, resultante do cúmulo jurídico das infracções: 

Segundo dispõe o art. 19O, no 1, do RGCOC o concurso de contra-ordenações é punido com coima cujo 

limite máximo resulta da soma das coimas concretamente aplicadas as infracções em concurso, sendo certo que, 

perante os nos 2 e 3 do mesmo normativo, a coima aplichvel não pode exceder o dobro do limite máximo mais 

elevado das contra-ordenações em concurso, nem pode ser inferior a mais elevada das coimas concretamente 

aplicadas as viirias contra-ordenações, 

Nesta medida, tendo em conta tais regras, a moldura concreta das coimas em concurso situa-se no mínimo 

de € 30.000 (trinta mil euros) e no máximo € 48.000 (quarenta e oito mil euros). 

Ora, tendo em conta as circunstâncias que resultaram apuradas, no que conceme a prática dos ilícitos e a 

sua imputação subjectiva a arguida, e atendendo, ainda, aos bens jurídicos tutelados pelas punições em causa, que a 

mesma violou, afigura-se adequado e proporcional a aplicação, à arguida, em cúmulo jurídico, da coima única de € 

38.000 (trinta e oito mil euros). 
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Do não preenchimento do tipo das contra-ordenações imputadas, da violação dos 

princípios da tipicidade e da legalidade, da violação do art. 29O, no 1, da Constituição da 

República Portuguesa, e da violação do principio in dubio pro reo 

1 .  A arguida foi condenada pela pratica de uma contra-ordenação p. e p. pelos arts. 16", no 

1 ,  a), e 390°, no 1 ,  do C. Valores Imobiliários, na coima de ê 18.000. 

Dispõe o art. 390°, no 1 ,  citado [na redacção em vigor na data da prática dos factos] que, 

constitui contra-ordenação muito grave a omissão de comunicação ou divulgação de 

participação qualijicada em sociedade aberta. 

Nos termos do art. 388O, no 1 ,  a), do mesmo código, esta contra-ordenação é sancionável 

com coima entre ê 25.000 e ê 2.500.000. 

Por sua vez, dispõe o art. 16O, com a epígrafe ((Deveres de comunicação», do C.  Valores 

Mobiliários, no seu no 1 ,  a) [na redacção em vigor na data da prática dos factos]: 

- Quem atinja ou ultrapasse participação de 1 O%, 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 trés 

dias após a ocorrência do facto: 

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

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

sociedade; (...). 

E estabelece o art. 20°, com a epigrafe «Imputação de direitos de voto)), do C.  Valores 

Mobiliários [na redacção em vigor na data da prática dos factos]: 

1 - No cômputo das participações qualijicadas consideram-se, além dos inerentes às 

acções de que o participante tenha a titularidade ou usufruto, os direitos de voto: 

L a) Detidos por terceiro em nome próprio, mas por conta do participante; 
E 
i0 b) Detidos por sociedade que com o participante se encontre em relação de domínio ou 
m 
u 1 

Ò de grupo; 
tm n 

z 
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c) Detidos por titulares do direito de voto com os quais o participante tenha celebrado 

acordo para o seu exercício, salvo se, pelo mesmo acordo, estiver vinculado a seguir instruções 

de terceiro; 

d) Detidos, se o participante for uma sociedade, pelos membros dos seus órgãos de 

administração e de fiscalização; 

e) Que o participante possa adquirir em virtude de acordo celebrado com os respectivos 

titulares; 

j Inerentes a acções dadas em garantia ao participante ou por este administradas ou 

depositadas junto dele, se os direitos de voto lhe tiverem sido atribuídos ou se lhe tiverem sido 

conferidos poderes discricionários para o seu exercício; 

g) Imputáveis a qualquer das pessoas referidas numa das alíneas anteriores por 

aplicação, com as devidas adaptações, de critério constante de alguma das outras alíneas. 

2 - Os titulares dos valores mobiliários a que são inerentes os direitos de voto 

imputáveis ao detentor da participação qualijkada devem prestar a este as informações 

necessárias para efeitos do artigo 16.4 

Como se pode ler no ponto 8 do preâmbulo do Dec. Lei no 486199, de 13 de Novembro, o 

C. Valores Mobiliários por ele aprovado ((aprofundou a autonomia do regime das sociedades 

abertas, reforçando a transparência da sua direcção e do seu controlo, nomeadamente no que 

respeita à divulgação das participações qualificadas (...)H, e isto porque se entende que a defesa 

dos interesses dos investidores e o bom funcionamento dos mercados depende, em grande parte, 

de o regime legal assegurar um regime claro de direcção e controlo das sociedades com o capital 

aberto ao investimento do público (cfr. art. 13O, no 1, do C. Valores Mobiliários). 

Dai que no art. 16O, do C. Valores Mobiliários se estabeleçam deveres de comunicação 

quando existam participações qualificadas no capital social das sociedades abertas, no art. 20' do 

mesmo código se prevejam as regras de cálculo de tais participações, e no art. 390°, no 1, também 

do mesmo código, se consagre como contra-ordenação a inobservância daqueles deveres de 

comunicação. 

L 

E 
i0 A lei considera participação qualiJicada a que ultrapasse 1 O%, 20%, um terço, metade, 
m 
5 dois terços e 90% dos direitos de voto correspondentes ao capital social de uma sociedade aberta. 
0 
tm P 

Z 
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No cálculo destas participações há que atender, em primeiro lugar, aos direitos de voto 

inerentes às acções de que o participante é titular ou usufmtuário - participação directa. Mas 

também entram no cômputo da participação qualificada, a participação indirecta isto é, a 

prevista em qualquer uma das alíneas do no 1, do art. 20°, do C. Valores Mobiliários. 

E, como supomos ser evidente, pode existir apenas participação directa, como pode 

existir apenas participação indirecta, como podem existir ambas. 

Posto isto. 

Pretende a arguida que a aplicação do art. 16' do C. Valores Mobiliários pressupõe que as 

acções já tenham sido efectivamente adquiridas e transmitidas, e que a aplicação do art. 20°, no 1, 

e), do mesmo código pressupõe que o adquirente das acções já seja, antes de as adquirir, 

participante da sociedade a cujo capital social respeitam os títulos, sendo que a qualidade de 

participante apenas se adquire com a posse das acções, nos termos dos arts. 101" e 104" do C. 

Valores Imobiliários. Vejamos. 

Na factualidade provada que consta da sentença em crise não se encontra qualquer 

referência a circunstância de a arguida ser ou não ser, titular de acções da Sopragol, SA, em 

momento anterior ao negócio por si celebrado com a sociedade Círio Finanziaria S.p.A., em 16 

de Dezembro de 2004, mas apenas que até esta data a arguida não detinha qualquer participação 

qualiJicada no capital social da Sopragol [ponto 5 dos factos provados]. 

Naturalmente que o art. 16O, do C. Valores Mobiliários, ao fixar os diversos limiares de 

participações qualificadas pressupõe que as acções tenham sido efectivamente transmitidas. Mas, 

como vimos, o art. 20°, no 1, do código referido prevê um leque de situações nas quais, muito 

embora não tenha ainda ocorrido a efectiva transmissão dos títulos, se determina que os direitos 

de voto a eles inerentes entram no cálculo das participações qualificadas [participação 

indirecta]. 

É certo que neste art. 20' se faz sistemática referência ao participante, mas daqui não 

pode, ressalvado sempre o devido respeito, extrair-se a conclusão tirada pela arguida. Em nosso 

L entender, tendo ein conta que o fim visado é o de conferir transparência à propriedade accionista 
F 
i0 nas sociedades com capital aberto ao investimento do público, para efeitos desta norma, 
m 
D 1 

O participante será tanto o participante directo, o que é titular das acções e que, através de uma 
2 
Z 

Q 
i= 

I 

'? .? 
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participação indirecta, atinge o limiar de uma participação qualificada, como o investidor que, 

não sendo accionista, através de uma participação indirecta, atinge o mesmo limiar. É que, 

pretendendo o art. 20' prevenir o perigo de influência ou mesmo, a influência no exercício dos 

direitos de voto, em qualquer uma das situações referidas esse perigo existe. Com efeito, não se 

vê por que razão um accionista que detém 0,5% do capital social de uma sociedade aberta, ao 

celebrar com um outro accionista da mesma sociedade um contrato preliminar de aquisição de 

20% do capital social, passa, por força do disposto no art. 20°, no 1, e), do C. Valores Mobiliários 

a deter urna participação qualificada que o obriga ao dever de comunicação previsto no art. 16O, 

no 1, do mesmo código, e um investidor, através da celebração de um outro contrato preliminar 

de aquisição de 55% do capital social já não está sujeito ao mesmo dever, unicamente por não ter 

a qualidade prévia de accionista quando, em ambas as situações resulta a evidência, o perigo de 

influência no exercício dos direitos de voto. 

Assim, porque o art. 20°, do C. Valores Mobiliários não exige a titularidade directa das 

acções, é admissível, reconhecendo-se embora, que pouco frequente, que quem não é 

formalmente sócio da sociedade aberta, possa dominar uma participação qualificada, ficando por 

obrigado ao dever de comunicação previsto no art. 16O, no 1, a), do referido código. 

O contrato de compra e venda de acções - que, note-se, não pode sequer, ser qualificado 

como contrato preliminar - celebrado a 16 de Dezembro de 2004, entre a arguida como 

cessionária e a sociedade Círio Finanziaria S.p.A., como cedente, tendo por objecto 1.551.184 

acções do capital social da Sopragol, SA, correspondentes a 96,949% do capital e a 98,784% dos 

respectivos direitos de voto, onde foi estabelecido que a transferência dos títulos e o pagamento 

do preço seriam efectuados até ao dia 30 de Janeiro de 2005, só então se concretizando a compra 

e venda [pontos 2, 3 e 4 dos factos provados da sentença] é um negócio jurídico que conferiu a 

arguida, na data da sua celebração, a possibilidade de adquirir mais de 98% dos direitos de voto 

do capital da Sopragol, SA, sociedade aberta [ponto 1 dos factos provados da sentença], estando 

por isso, abrangido alínea e), do no 1, do art. 20°, do C. Valores Mobiliários. Nesta medida, 

torna-se irrelevante saber se a arguida era ou não, previamente a celebração do dito contrato, 

titular de qualquer acção da Sopragol, SA. 
E 
lo 
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Tendo o domínio de uma participação qualificada na Sopragol, SA, a partir de 16 de 

Dezembro de 2004, face ao que atrás se deixou dito, evidente se torna que a arguida estava 

sujeita ao dever de comunicação previsto no art. 16O, no 1 , a), do C. Valores Mobiliários. 

Uma vez que só em 12 de Maio de 2005 comunicou à CMVM e a Sopragol, SA que 

havia ultrapassado o limiar da participação qualificada de 90% dos direitos de voto 

correspondentes ao capital social desta última [ponto 6 dos factos provados], em muito 

excedendo o prazo de três dias após a ocorrência do facto, fixado para tal efeito no art. 16O, no 1, 

do C. Valores Mobiliários, está preenchido o tipo da contra-ordenação prevista no art. 390°, no 1, 

do C. Valores Mobiliários e punível nos termos do art. 388O, no 1, a), do mesmo código. 

2. A arguida foi também condenada pela prática de uma contra-ordenação p. e p. pelos 

arts. 191°, no 1,388O, no 1, a), e 393O, no 2, f), do mesmo código, na coima de ê 30.000. 

Dispõe o art. 187", no 1, do C. Valores Mobiliários que, aquele cuja participação em 

sociedade aberta ultrapasse, directamente ou nos termos do n." I do artigo 20.: um terço ou 

metade dos direitos de voto correspondentes ao capital social tem o dever de lançar oferta 

pública de aquisição sobre a totalidade das acções e de outros valores mobiliários emitidos por 

essa sociedade que confiram direito a sua subscrição ou aquisição. 

Por sua vez, dispõe o art. 191°, no 1, do mesmo código [na redacção em vigor na data da 

prática dos factos] que, a publicação do anúncio preliminar da oferta deve ocorrer até 30 dias 

após a verijicação do facto constitutivo do dever de lançamento. 

O art. 393", no 2, f), do C. Valores Mobiliários qualifica como contra-ordenação muito 

grave a violação do dever de publicação do anúncio preliminar de oferta pública de aquisição, 

que o art. 38S0, no 1, a), do mesmo código sanciona com coima entre € 25.000 e € 2.500.000. 

Resulta da simples leitura do art. 187O, no 1 citado que o dever de lançamento da oferta 

pública de aquisição nasce quando alguém ultrapassa um dos limites nele referidos relativamente 

à percentagem de direitos de voto detida, directa ou indirectamente, havendo para tanto que 

atender ao disposto no art. 20°, no 1. 
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Assim, para efeitos do dever de lançamento da OPA relevam não apenas as aquisições 

que conduzam à superação dos limiares quantitativos críticos, mas também as demais situações 

que o art. 20. O enuncia como determinantes para conduzir à imputação dos direitos de voto na 

esfera do potencial oferente. A partir do momento da ultrapassagem do limite relevante, a 

pessoa sobre a qual recai o dever tem 30 dias para a publicação do anúncio preliminar (art. 

191. ") o que por seu turno a força a prosseguir o processo da oferta até Jinal (art. 175. O, n. O 2) 

(cfr. Paulo Câmara, Direito dos Valores Mobiliários, Vol. 11, Coimbra Editora, pág. 21 5). 

Também quanto a esta contra-ordenação a linha de argumentação da arguida caminha no 

sentido de que a aplicação do art. 191' do C. Valores Mobiliários pressupõe que as acções já 

tenham, sido efectivamente adquiridas e transmitidas. Vejamos. 

O facto constitutivo do dever de lançamento da OPA é o momento em que se deve ter por 

excedido um dos dois limites quantitativos previstos no art. 187O, no 1, do C. Valores Mobiliários 

ou seja, o momento em que a participação social, directa elou indirecta, ultrapassa um terço ou 

metade dos direitos de voto correspondentes ao capital social da sociedade aberta. 

Fazendo o no 1 do art. 187O, do C. Valores Mobiliários, para efeitos de quantificação da 

participação, expressa menção ao disposto no art. 20°, são aqui inteiramente aplicáveis as 

considerações feitas no ponto que antecede, para onde remetemos, restando apenas aqui, como 

ali, concluir que não é exigível a titularidade directa das acções para a fixação dos limiares 

determinantes do dever de lançamento da OPA. 

Assim, os arts. 187", no 1 e 1 91°, do C. Valores Mobiliários, ressalvado sempre o devido 

respeito por diferente opinião, não pressupõem a efectiva aquisição e transmissão das acções. 

Tendo o domínio de uma participação qualificada na Sopragol, SA, a partir de 16 de 

Dezembro de 2004, que simultaneamente ultrapassa ambos os limites determinantes do dever de 

lançamento de oferta pública de aquisição previsto no art. 187O, no 1, do C. Valores Imobiliários, 

estava a arguida a partir daquela data obrigada a lançar a OPA. 

Tinha para tanto que proceder à publicação do anúncio preliminar da oferta nos 30 dias 

L 
rn subsequentes ao da celebração do contrato de compra e venda das acções (art. 191°, no 1, do C. 

Valores Mobiliários). 
m 
-c J 
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A publicação do anúncio só veio a ocorrer a 9 de Junho de 2005 portanto, muito depois 

do termo do prazo assinalado na lei para o efeito [ponto 8 dos factos provados da sentença]. 

Desta forma, preenchido está o tipo da contra-ordenação prevista nos arts. 1 91°, no 1 e 

393", no 2, 0, do C. Valores Imobiliários, e punível nos termos do art. 38g0, no 1, a), do mesmo 

código. 

3. Mantendo a mesma linha de argumentação, diz a arguida que os arts. 16", 20°, 187", 

191°, 390" e 393" do C. valores Mobiliários se referem sempre a «participações» ou 

(participantes)) e que os arts. 101" e 104" do mesmo código fazem depender a titularidade das 

acções e a assumpção da qualidade de participante, da posse dos títulos pelo que, sendo o facto 

constitutivo dos deveres de comunicar a participação qualificada e de lançar a OPA a efectiva 

transmissão/aquisição das acções, fazer retroagir a previsão das citadas normas a momento 

anterior a entrega das acções e ao pagamento do respectivo preço, viola os princípios da 

tipicidade e da legalidade, bem como o art. 29O, no 1, da Constituição da República Portuguesa. 

Não se duvida de que o art. 29", no 1, da lei Fundamental consagra o princípio da 

legalidade e da tipicidade dos crimes e das penas, impondo a formulação da norma penal com 

um conteúdo autcínomo e suficiente, possibilitando um controlo objectivo na sua aplicação 

individualizada e concreta (cfr. Profs. Gomes Canotilho e Vital Moreira, Constituição da 

República Portuguesa Anotada, Vol. I, 4" Edição Revista, pág. 495). E também não se questiona 

que estes princípios são aplicáveis aos processos de contra-ordenação. 

Daí que no art. 2O, do Regime Geral das Contra-Ordenações e Coimas [RGCPC], com a 

epígrafe, ((Princípio da legalidade)), e contendo o enunciado essencial do princípio da legalidade 

e da tipicidade, disponha que, só será punido como contra-ordenação o facto descrito e 

declarado passível de coima por lei anterior ao momento da sua pratica. 

A vingar a tese da arguida, porque não haveria então correspondência entre as suas 

condutas e os tipos das contra-ordenações pelas quais foi punido com coimas, seria indiscutível 

que a sua condenação constituía uma flagrante violação do princípio da legalidade e da 
L 

E 
i0 tipicidade. 
m 
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Porém, e como resulta dos pontos que antecedem, diferente é o entendimento deste 

tribunal de recurso pois que, pelas razões que se deixaram expostas e para as quais se remete, se 

considera que as condutas da arguida preenchem os elementos típicos das contra-ordenações 

pelas quais foi condenada. 

Assim sendo, porque a tais contra-ordenações constam do diploma que as prevê desde 

datas anteriores as do cometimento dos factos que preenchem os respectivos tipos, não se 

mostra, a nosso ver, violado o princípio da legalidade e da tipicidade no âmbito do direito de 

mera ordenação social e, consequentemente, não se mostra violado o disposto no art. 29O, no 1, da 

Constituição da República Portuguesa. 

4. Finalmente, diz a arguida que pressupondo as contra-ordenações por cuja prática foi 

sancionada a sua qualidade de participante na sociedade aberta, a prova de tal qualidade compete 

à CMVM e ao Ministério Público, sob pena de violação do princípio in dubio pro reo e, 

consequentemente, do art. 32O, no 2, da Constituição da República Portuguesa. 

Vejamos. 

O art. 32" da Constituição da República Portuguesa consagra os mais importantes 

princípios materiais do processo penal, cujo conjunto podemos designar por constituição 

processual penal. Entre tais princípios conta-se o princípio in dubio pro reo, enquanto 

decorrência do princípio dapresunção de inocência do arguido (no 2 do artigo citado). 

O princípio in dubio pro reo dá resposta ao problema da dúvida sobre o facto [e não sobre 

a interpretação da norma], impondo ao julgador que aquela seja resolvida a favor do arguido. 

A dúvida a favor do arguido - por não ter sido ilidida a presunção de inocência - refere- 

se aos factos que integram o objecto do processo, e pressupõe que, produzida a prova, o tribunal, 

e só o tribunal, tenha ficado na incerteza quanto a verificação ou não, de factos relevantes para a 

decisão. Como refere Cristina Líbano Monteiro, "O universo fáctico - de acordo com o «pro 

reo» -passa a compor-se de dois hemisférios que receberão tratamento distinto no momento da 
F 
r0 emissão do juizo: o dos factos favoráveis ao arguido e o dos factos que lhe são desfavoráveis. 
m 
v -I 

o- 
Diz o principio que os primeiros devem dar-se como provados desde que certos ou duvidosos, ao 

im 
n 
z 
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passo que para n prova dos segundos se exige a certeza." (Perigosidade de Inimputáveis e «In 

Dubio Pro Reo)), pág. 53). 

Percorrendo-se a sentença recorrida, não se vê que tenha ficado instalado no espírito do 

Mmo. Juiz a quo a mais pequena incerteza quanto a qualquer um dos factos que nela considerou 

provados. 

E não se vê também que nesse estado de dúvida, objectiva e intransponível, devesse ter 

ficado, como nenhuma dúvida, com as mencionadas características, afecta este tribunal de 

recurso. 

Não se mostra pois violado o princípio in dubio pro reo. 

Na verdade, a questão suscitada pela arguida nada tem a ver com prova mas, como 

vimos, com a interpretação de normas. 

Do vício da insuficiência para a decisão da matéria de facto provada 

5. Os vícios da insuficiência para a decisão da matéria de facto provada, da contradição 

insanável da fundamentação ou entre esta e a decisão e do erro notório na apreciação da prova, 

previstos nas três alíneas do no 2 do art. 41 0" do C. Processo Penal, cujo conhecimento é oficioso 

- Acórdão no 7/95, de 19 de Outubro, DR, I-A, de 28 de Dezembro de 1995 -têm que resultar da 

decisão recorrida, por si mesma ou conjugada com as regras da experiência comum. 

São vícios intrínsecos da decisão que por isso tem que ser auto-suficiente na respectiva 

demonstração. Tal significa a inadmissibilidade de recurso a elementos alheios à decisão, mesmo 

que resultantes do próprio processo, para os evidenciar (cfr. Cons. Maia Gonçalves, C. Processo 

Penal Anotado, 10 a Edição, pág. 729, Prof. Germano Marques da Silva, Curso de Processo 

Penal, Vol. 111, Verbo, 2a Edição, pág. 339 e Cons. Simas Santos e Leal Henriques, Recursos em 

m Processo Penal, 6a Edição, pág. 77 e ss.). 
E e Existe o vício da insuficiência para a decisão da matéria de facto provada - alínea a), do 
ir: 
3 
6 

no 2, do art. 4.10°, do C. Processo Penal - quando a factualidade dada como provada na sentença 
2m 
% 
z 
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não permite, por insuficiência, por exiguidade, uma decisão de direito ou seja, quando dos factos 

provados não possam logicamente ser extraídas, as ilações do tribunal recorrido (cfr. Ac. do STJ 

de 17/06/1993, CJ, S, I, 11, 249). A insuficiência da matéria de facto determina a incorrecta 

formação de um juízo, porque a conclusão ultrapassa as respectivas premissas (cfi. Ac. do STJ 

de 13/05/1998, no 98P212, htt~://www.dasi.ptJistj). 

A este respeito, diz o Prof. Germano Marques da Silva que para que se verifique o vício 

em análise, ((é necessário que a matéria de facto se apresente como insuficiente para a decisão 

que deveria ter sido proferida por se verificar uma lacuna no apuramento da matéria de facto 

necessária para uma decisão de direito. )) (Curso de Processo Penal, Vol. 111, 2", Edição, pág. 

340). Dito de outra forma, ocorre este vício quando a matéria de facto provada não basta para 

fundamentar a solução de direito, quando o tribunal, desrespeitando o principio da investigação 

ou da descoberta da verdade material, não investigou toda a matéria de facto contida no objecto 

do processo e relevante para a decisão, e cujo apuramento conduziria à solução legal (cfr. Cons. 

Simas Santos e Leal Henriques, Recursos em Processo Penal, 6" Edição, pág. 69 e Ac. do STJ, de 

14 de Novembro de 1998, proc. no 588198, citado pelos mesmos autores, pág. 71). 

Diz a arguida que o art. 20°, no 1, e), do C. Valores Mobiliários, na redacção vigente na 

data dos factos, pressupõe a qualidade de participante na sociedade, qualidade que alegou não 

ter - na data da celebração do contrato não era accionista da Sopragol - mas sem que na sentença 

se tenha dado como provada ou como não provada, tal qualidade, sendo assim patente a 

existência do vício da insuficiência para a decisão da matéria de facto provada. 

Daqui resulta que a verificação do vício depende de se considerar correcta a interpretação 

que a arguida faz do preceito citado. Com efeito, se diferente for o entendimento isto é, se antes 

se entender que o art. 20°, no 1, e), do C. Valores Mobiliários, na redacção vigente na data dos 

factos não pressupõe aquela qualidade, não poderá verificar-se o vício porque a matéria de facto 

indicada pela arguida e não apurada, é irrelevante para o preenchimento da contra-ordenação. 

Como vimos nos pontos 1 e 2 que antecedem, é entendimento deste tribunal de recurso 

L que o art. 20°, do C. Valores Mobiliários não exige a titularidade directa das acções, sendo assim 
E 
i0 admissível que quem não é formal ou tecnicamente, sócio da sociedade aberta, possa dominar 
m 
u J 
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uma participação qualificada, e ficando por isso, obrigado ao dever de comunicação previsto no 

art. 16", no 1, a), do referido código. 

Sendo pois, a nosso ver, indiferente que, para efeitos de sujeição ao dever de 

comunicação previsto no art. 16O, no 1, a), do C. Valores Mobiliários, que a arguida fosse ou não, 

previamente ao negócio celebrado com a sociedade Círio Finanziaria S.p.A., titular de acções da 

Sopragol, SA, e sendo por isso irrelevante, para o preenchimento do tipo da contra-ordenação, o 

apuramento de tal matéria, evidente se toma que não ocorre o vício invocado. 

Concluindo, não está verificado o vício da insuficiência para a decisão da matéria de 

facto provada. 

Do erro sobre a ilicitude não censurável 

6. Diz a arguida que, a existir conduta ilícita, porque actuou em erro sobre a ilicitude, 

este, contrariamente ao decidido na sentença recorrida, sempre seria desculpável, e assim, 

excluída que fica a sua culpa, também não se mostram praticadas as contra-ordenações pelas 

quais foi sancionada. 

Pode assim dizer-se que a dissensão da arguida relativamente à sentença recorrida reside 

na censurabilidade ou na não censurabilidade, do erro sobre a ilicitude. 

Sob a epígrafe, «Erro sobre a ilicitude)), dispõe o art. 9O, do RGCOC: 

1 -Age sem culpa quem actua sem consciência da ilicitude do facto, se o erro lhe nãofor 

censurável. 

2 -Se o erro lhe for censurável, a coimapode ser especialmente atenuada. 

O erro em que caiu a arguida terá que considerar-se censurável na medida em que, muito 

L embora celebrado entre pessoas jurídicas italianas, o contrato de compra e venda de acções tinha 
E 
i0 por objecto acções pertencentes ao capital social de uma sociedade aberta portuguesa, não tendo 
m 
v _I 
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a arguida agido com o cuidado devido e que uma recta consciência ético-jurídica teria observado, 

na busca sobre o esclarecimento da proibição. 

Improcede pois, esta pretensão da arguida. 

Da suspensão da execução da coima 

7. Por último, pretende a arguida que, face as circunstâncias concretas, deveria ser 

suspensa a execução da coima, nos termos do art. 41 5" do C. Valores Mobiliários. 

Dispõe o art. 4 15" referido (na parte em que agora releva): 

1 - A  CMVMpode suspender, total ou parcialmente, a execução da sanção. 

2 - A suspensão pode ser condicionada ao cumprimento de certas obrigações, 

designadamente as consideradas necessárias para regularização de situações ilegais, ii 

reparação de danos ou ii prevenção de perigos para p mercado de valores mobiliários ou de 

outros instrumentos financeiros ou para os investidores. 

3 - O tempo de suspensão da sanção éfixado entre dois e cinco anos, contando-se o seu 

início a partir da data de em que se esgotar o prazo da impugnação judicial da decisão 

condenatória. 

(...). 

Tal como no direito penal [art. 50°, do C. Penal], também no âmbito do direito de mera 

ordenação social o pressuposto material da suspensão da execução da sanção, quando prevista, é 

o de que, face as circunstâncias do facto bem como, face as que o antecedem e lhe são 

posteriores, possa concluir-se que a censura do facto e a ameaça da sanção realizam de forma 

adequada e suficiente as finalidades da punição. 

Já vimos que a arguida agiu em erro sobre a ilicitude o que determinou, face a diminuída 

censurabilidade da conduta, a atenuação especial das coimas aplicadas. 
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A arguida não tem antecedentes contra-ordenacionais em matéria de valores imobiliários, 

comunicou à CMVM e à Sopragol, SA, em 12 de Maio de 2005, que tinha ultrapassado o limite 

de 90% dos direitos de voto, e em 9 de Junho de 2005 fez publicar o anúncio preliminar da OPA, 

acabando por observar, ainda que bem para além dos prazos legais, os deveres impostos pela lei 

[pontos 6 ,8  e 15 dos factos provados da sentença]. 

E como se pode ler na sentença recorrida, não existe prova de que das infracções 

cometidas resultou prejuízo para o mercado. 

Por tudo isto se entende suspender a execução de metade da coima única [E 19.0001 

aplicada à arguida, pelo período de três anos. 

Nos termos e pelos fundamentos expostos, acordam os juízes do Tribunal da Relação em 

conceder parcial provimento ao recurso. Consequentemente, decidem: 

A) Suspender a execução de metade da coima única de € 38.000 aplicada a arguida - ou 

seja, suspender a execução de ê 19.000 [dezanove mil euros] - pelo período de três anos, a 

contra do trânsito do presente acórdão. 

B) Confirmar quanto ao mais a sentença recorrida. 

Rua da Arsenal, Letra G - 1100-038 LISBOA - Telef. 21 322 29 00 - Fax: I SECRETARIA JUDICIAL - 21 322 29 92 
REP. ADMINISTRATIVA - 21 347 98 44 



TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE LISBOA 

Custas pela arguida, atento o decaimento parcial, fixando-se a taxa de justiça em 3 UC. 

(arts. 513", no 1 do C. Processo Penal e 87", no 1, b) do C. Custas Judiciais). 

Lisboa, 8 de Junho de 2010 

C 

(Heitor Vasques Osório) 
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