
TRIBUNAL DA RELAÇAO DE LISBOA 

Proc." 2140J08-9 

9.' Secção 

Acordam na 9." Secção do Tribunal da ~éla- 

I - No proc." n." 4907106.3 TFLSB do 1." Juízo de Pequena Instância 

Criminal de Lisboa ,2." Secção, por sentença de 11 de Janeiro de 2008 ,foi decidido 

"declarar nulas as provas em que se findou a decisão da C W M  que condenou a 

arguida L.J. Carregosa e, cansequentemente, declarar a invalidade da pr6pria 

decisão condenatbria e do processado subsequente dela dependente". 

I1 - Inconformada a CMVM interpôs recurso formulando as seguintes 

1. O Tribunal a quo decidiu que: 

(1) a supervisão da CMVM e processamento de coiltra-ordenações pela 

CMVM são coisas diferentes, não se integrando o último na primeira; 
6 

(2) as prerrogativas consagradas para a supervisão da CMVM (artigo 361." 

do CdVM), nomeadamente exigir quaisquer elementos e informações e examinar 

livros, registos e documentos, não podendo as entidades supervisionadas invocar o 

segredo profissional (artigo 361 ."121a do CdVM), não são aplicáveis em processo de 

contra-ordenação; 

(3) os elementos que sejam recolhidos no exercício de poderes de 

supervisão não podem ser usados em processo de contra-ordenação; 

(4) instaurado processo de contra-ordenação, a entidade sujeita a 

supervisão que seja arguida pode não responder as solicitações de prestação de 

informações, documentos ou outros elementos pela CMVM, atento o direito ao 

silêncio; 

( 5 )  a CMVM, ao dirigir pedidos de informações e elementos a arguida 

invocando poderes de supervisão - em vez de expressar que estava no âmbito de um 

processo de contra-ordenação - utilizou meios enganosos; 

(6) em consequência, a prova assim obtida é nula (artigo 126."/1 e Ua do 

Cddigo de Processo Penal, doravante CPP); 

(7) tendo o Tribunal recorrido invalidado coizsequentemente a decisão 

condenatória da CMVM. 
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TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE LISBOA 
2. A CMVM entende que a decisão recorrida: 

(1) não tem assento na letra da lei; 

(2) contraria a ratio das normas violadas; 

(3) colide com jurisprudência já firmada pelo Tribunal da Relação de 

Lisboa; 

(4) ignora a tutela constitucional oferecida aos mercados de instrumentos 

financeiros; 

(5) não faz relevar a diferenciação constitucionalmente imposta entre o 

processo criminal e o processo de contra-ordenação; 

(6) está em discordância com imperativos de Direito Comunitário e com as 

orientações internacionais nesta matéria; e 

passando a invocar as normas jurídicas que entende violadas (nos termos do 

artigo 412."/2/a-b do CPP, ex vi dos artigos 74."/4 e 41 ."I1 do RGCORD). 

3. A decisão recorrida viola: 

(1) o artigo 358."/e do CdVM, que consagra, entre os princípios a que 

obedece a supervisão desenvolvida pela CMVM, a prevenção e repressão das 

actuações contrárias a lei ou a regulamento, e 

(2) o artigo 360."/l/e do CdVM, que dispõe que "No âmbito das suas 

atribuições de supervisão, a CMVM pode adoptar, além de outros previstos na lei, os 

seguintes procedimentos: (...) Instruir os processos e punir as infracções que sejam da 

sua competência;": 

(a) o Tribunal recorrido interpretou e aplicou as normas no sentido de que o 

processamento das contra-ordenações da competência da CMVM não é um 

procedimento de supervisão; 

(b) a CMVM entende que as normas deviam ter sido interpretadas e 

aplicadas no sentido de que o processamento das contra-ordenações da competência 

da CMVM é um procedimento de supervisão. 

4. A decisão recorrida viola os artigos 353."/1 do CdVM e 4."/1 do Estatuto 

da CMVM, que dispõem que são atribuições da CMVM a supervisão (...) e a 

regulação dos mercados de instrumentos financeiros: 

(a) o Tribunal recorrido interpretou e aplicou as normas no sentido de que o 

processamento das contra-ordenações da competência da CMVM é uma atribuição 

da CMVM diferente da de supervisão; 
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(b) a CMVM entende que as normas deviam ter sido interpretadas e 

aplicadas no sentido de que o processamento das contra-ordenações da competência 

da CMVM se integra na sua atribuição de supervisão. 

5. A decisão recorrida viola o artigo 361 .O le 2/a do CdVM (conjugado com 

os artigos 304."/4 do CdVM e 78." e 79." do RGICSF), que dispõe que "No exercício 

da supervisão, a CMVM dispõe das seguintes prerrogativas: (...) a) Exigir quaisquer 

elementos e informações e examinar livros, registos e documentos, não podendo as 

entidades supervisionadas invocar o segredo profissional;": 

(a) o Tribunal recorrido interpretou e aplicou a norma no sentido de que a 

prerrogativa não é aplicável em sede delpara potencial utilização em processo de 

contra-ordenação; 

(b) a CMVM entende que a norma devia ter sido interpretada e aplicada no 

sentido de que a prerrogativa é aplicável em sede deipara potencial utilização em 

processo de contra-ordenação. 

Por outro lado: 

(c) o Tribunal recorrido interpretou e aplicou a norina no sentido de que 

não podem as entidades supervisionadas iilvocar o segredo profissional quando o 

pedido da CMVM lhes é dirigido em sede de supervisão e sobre elementos relativos 

à própria entidade requerida; 

(d) a CMVM entende que a norma devia ter sido interpretada e aplicada no 

sentido de que não podem as entidades supervisionadas invocar o segredo 

profissional em relação a todo e qualquer pedido da CMVM. 

6. A decisão recorrida viola o artigo 126.O11 e 21a do CPP, que dispõe que 

"São nulas, não podendo ser utilizadas, as provas obtidas mediante (...) ofensa da 

integridade (...) moral das pessoas."; "São ofensivas da integridade (...) moral das 

pessoas as provas obtidas, mesmo que com consentimento delas, mediante: 

perturbação da liberdade de vontade ou de decisão através de (...) utilização de meios 

(...) enganosos.": 

(a) o Tribunal recorrido interpretou e aplicou a norma no sentido de que a 

solicitação de informações e elementos a arguida no âmbito de uinlpara potencial 

utilização num processo de contra-ordenação invocando o artigo 361. "/2/a do CdVM 

constitui a utilização de um meio enganoso; 

(b) a CMVM entende que a norma devia ter sido interpretada e aplicada no 

sentido de que a solicitação de inforinações e elementos a arguida no âmbito de 

3 
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umlpara potencial utilização nuin processo de contra-ordenação invocando o artigo 

36 1. "/2/a do CdVM não constitui a utilização de qualquer meio enganoso. 

7. A decisão recorrida viola o artigo 48."/3 do RGCORD, que dispõe que "As 

autoridades policiais e agentes de fiscalização remeterão imediatamente as 

autoridades administrativas as provas recolhidas.": 

(a) o Tribunal recorrido interpretou e aplicou a norma no sentido de que as 

provas recolhidas pela CMVM, agente de fiscalização, no exercício dos seus poderes 

de fiscalização, não podem ser utilizadas também pela CMVM, no processamento 

das contra-ordenações para que é competente; 

(b) a CMVM entende que a norma devia ter sido interpretada e aplicada no 

sentido de que as provas recolhidas pela CMVM, agente de fiscalização, no exercício 

dos seus poderes de fiscalização, podem (inais - têin de, atento o princípio da 

oficiosidade fixado no artigo 54."/1 do RGCORD) ser utilizadas também pela 

CMVM, no processamento das contra-ordenações para que é competente. 

8. A decisão recorrida viola o artigo 54.91 do RGCORD, que dispõe que o 

processo iniciar-se-á oficiosamente, mediante participação das autoridades policiais 

ou fiscalizadoras ou ainda mediante denúncia particular: 

(a) o Tribunal recorrido interpretou e aplicou a norma no sentido de que a 

CMVM não pode iniciar processos de contra-ordenação com base em elementos 

recolhidos na supervisão; 

(b) a CMVM entende que a norma devia ter sido interpretada e aplicada no 

sentido de que a CMVM tem de iniciar processos de contra-ordenação com base em 

elementos recolhidos na supervisão. 

9. A decisão recorrida viola o correcto entendimento dos artigos 381." e 399." 

do CdVM e 348." do Código Penal, que punem como crime ou contra-ordenação a 

violação de ordem ou mandado legítimo. 

(a) o Tribunal recorrido interpretou e aplicou a norma no sentido de que a 

ordem ou mandado legítimo não tem de ser um acto do Conselho Directivo da 

CMVM, praticado com respeito pelas garantias administrativas consagradas no CPA; 

(b) a CMVM entende que a norma devia ter sido interpretada e aplicada no 

sentido de que a ordem ou mandado legítimo tem de ser um acto do Conselho 

Directivo da CMVM, praticado com respeito pelas garantias administrativas 

consagradas no CPA. 
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10. A decisão recorrida viola o correcto entendimento do artigo 359.O13 do 

CdVM, que dispõe que "As entidades sujeitas a supervisão da CMVM devem 

prestar-lhe toda a colaboração solicitada.": 

(a) o Tribunal recorrido interpretou e aplicou a norma no sentido de que as 

entidades sujeitas a supervisão da CMVM não têm de prestar toda a colaboração 

solicitada a CMVM em sedelpara efeitos de processo de contra-ordenação; 

(b) a CMVM entende que a norma devia ter sido interpretada e aplicada no 

sentido de que as entidades sujeitas a supervisão da CMVM têm de prestar toda a 

colaboração solicitada a CMVM em qualquer situação. 

11. A decisão recorrida viola o correcto entendimento do artigo 7."/1 do 

CdVM, que dispõe que "A informação respeitante a instrumentos financeiros, a 

formas organizadas de negociação, as actividades de intermediação financeira, a 

liquidação e a compensação de operações, a ofertas públicas de valores mobiliários e 

a emitentes deve ser completa, verdadeira, actual, clara, objectiva e lícita.": 

(a) o Tribunal recorrido interpretou e aplicou a norma no sentido de que a 

informação prestada a CMVM em sedelpara efeitos de processo de contra-ordenação 

não tem de ser completa, verdadeira, actual, clara, objectiva e lícita; 

(b) a CMVM entende que a norma devia ter sido interpretada e aplicada no 

sentido de que toda e qualquer informação prestada a CMVM tem de ser completa, 

verdadeira, actual, clara, objectiva e lícita. 

12. A decisão recorrida viola o artigo 101 .O da CRP, que dispõe que "O 

sistema financeiro é estruturado por lei, de modo a garantir a formação, a captação e 

a segurança das poupanças, bem como a aplicação dos meios financeiros necessários 

ao desenvolvimento económico e social.": 

(a) o Tribunal recorrido interpretou e aplicou a norma no sentido de que não 

impõe: 

o dever de colaboração com a CMVM previsto no artigo 359.O13 do CdVM 

em sedelpara efeitos de processo de contra-ordenação; 

a prestação de informação a CMVM com os requisitos de qualidade 

fixados no artigo 7.O11 do CdVM em sedelpara efeitos de processo de contra- 

ordenação; 

a prestação de informação ao público com os requisitos de qualidade 

fixados no artigo 7.O11 do CdVM, quando possam estar em causa factos 

autoincriminadores; 
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(b) a CMVM entende que a norma devia ter sido interpretada e aplicada no 

sentido de que impõe, em respeito pelo artigo 18."/2 da CRP. 

o dever de colaboração com a CMVM previsto no artigo 359."/3 do 

CdVM; e 

a prestação de informação à CMVM e ao público com os requisitos de 

qualidade fixados no artigo 7."/1 do CdVM; 

em qualquer situação. 

Por outro lado: 

(c) o Tribunal recorrido interpretou e aplicou a norma no sentido de que não 

impõe que: 

o processamento de contra-ordenações seja considerado um 

procedimento de supervisão:, 

a CMVM possa solicitar informações as entidades que supervisiona em 

sedelpara efeitos de processo de contra-ordenação, não podendo estas opor segredo 

profissional, determinando tal solicitação a aplicação do artigo 126."/1 e 2/a do CPP; 

a CMVM possa promover processos de contra-ordenação com 

fundamento em elementos recolhidos em sede de supervisão, utilizando esses 

elementos no processo; 

as entidades sujeitas à supervisão da CMVM estejam, em sedelpara 

efeitos de processo de contra-ordenação, sujeitas ao dever de colaboração e de 

prestação de informação completa, verdadeira, actual, clara, objectiva e lícita; 

(d) a CMVM entende que a norma devia ter sido interpretada e aplicada no 

sentido de que impõe, em respeito pelo artigo 18."/2 da CRP, que: 

o processarnento de contra-ordenações seja considerado um 

procedimento de supervisão (nos termos dos artigos 358."/e, 360."/l/e e 353."/1 do 

CdVM e 4."/1 do Estatuto da CMVM); 

a CMVM possa solicitar informações às entidades que supervisiona em 

qualquer situação, não podendo estas opor segredo profissional (nos termos do artigo 

361."/2 do CdVM, conjugado com os artigos 304."/4 do CdVM e 78." e 79." do 

RGICSF), sem que tal solicitação determine a aplicação do artigo 126."/1 e 2/a do 

CPP; 

a CMVM possa promover processos de contra-ordenação com 

fundamento em elementos recolhidos em sede de supervisão, utilizando esses 

elementos no processo (nos termos dos artigos 48."/3 e 54."/1 do RGCORD); 
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as entidades sujeitas a supervisão da CMVM estejam, em qualquer 

situação, sujeitas ao dever de colaboração e de prestação de informação completa, 

verdadeira, actual, clara, objectiva e lícita (nos termos dos artigos 359."/3 e 7."/1 do 

CdVM). 

13. A decisão recorrida viola: 

(1) o artigo 407." do CdVM, que dispõe que "Salvo quando de outro modo 

se estabeleça neste Código, aplica-se as contra-ordenações nele previstas e aos 

processos as mesmas respeitantes o regime geral dos ilícitos de mera ordenação 

social." 

(2) o artigo 41."/1 do RGCORD, que dispõe que "Sempre que o contrário 

não resulte deste diploma, são aplicáveis, devidamente adaptados, os preceitos 

reguladores do processo criminal." 

(a) o Tribunal recorrido interpretou e aplicou as normas no sentido de os 

regimes jurídicos da constituição de arguido e do direito ao silêncio a aplicar no 

processo de contra-ordenação da competência da CMVM serem exactamente os que 

se encontram previstos para o processo penal e nos mesmos termos; 

(b) a CMVM entende que o Tribunal recorrido deveria ter interpretado e 

aplicado as normas no sentido de os regimes jurídicos da constituição de arguido e 

do direito ao silêncio a aplicar no processo de contra-ordenação da competência da 

CMVM não serem exactamente os que se encontram previstos para o processo penal 

e nos mesmos termos, mas sim o resultado das adaptações exigidas pelo sistema 

normativo que rege o processo em causa. 

14. A decisão recorrida viola o artigo 32."/10 da CRP, que dispõe que "Nos 

processos de contra-ordenação (...), são assegurados ao arguido os direitos de 

audiência e de defesa.": 

(a) o Tribunal recorrido interpretou e aplicou a norma no sentido de 

garantir ao arguido ein processo de contra-ordenação as mesmas garantias do que ao 

arguido em processo penal; 

(b) a CMVM entende que o Tribunal recorrido deveria ter interpretado e 

aplicado a norma no sentido de não garantir ao arguido em processo de contra- 

ordenação as mesmas garantias do que ao arguido em processo penal, mas sim 

garantias menores, sendo que a adaptação que a CMVM reclama, da não aplicação 

do direito ao silêncio, é justificada, nos termos e em respeito pelo artigo 18."/2 da 
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CRP, pela tutela constitucional oferecida ao sistema financeiro (artigo 10 1 .O da 

CRP). 

15. A decisão recorrida viola os artigos 48.", 50." e 5 1." da Directiva 

2004139/CE, que regulam (i) a designação das autoridades competentes, (ii) os 

poderes a conferir as autoridades competentes e (iii) as sanções administrativas: 

(a) o Tribunal recorrido interpretou e aplicou as normas no sentido de: 

a possibilidade de a CMVM obter documentos, informações e outros 

elementos junto de intermediários financeiros não é aplicável em sede delpara 

potencial utilização em processo de contra-ordenação; 

o processarnento de contra-ordenações ter de ser separado dos demais 

procedimentos de supervisão; 

os elementos recolhidos em sede de supervisão/fiscalização não 

poderem ser utilizados em sede de contra-ordenação; 

(b) a CMVM entende que o Tribunal recorrido deveria ter interpretado e 

aplicado as normas no sentido de: 

a possibilidade de a CMVM obter documentos, informações e outros 

elementos junto de intermediários financeiros ser aplicável em qualquer sede; 

o processamento de contra-ordenações não ter de ser separado dos 

demais procedimentos de supervisão; 

os elementos recolhidos em sede de supervisãolfiscalização 

poderem(/terein de) ser utilizados em sede de contra-ordenação. 

16. São inconstitucionais, na interpretação e aplicação que o Tribunal a quo 

faz dos mesmos supra descrita, que não é correcta, os seguintes artigos: 

(1) 358.OIe e 360.0/lle do CdVM, no sentido de que o processamento das 

contra-ordenações da competência da CMVM não é um procedimento de supervisão; 

(2) 353."/1 do CdVM e 4."/1 do Estatuto da CMVM, no sentido de que o 

processamento das contra-ordenações da competência da CMVM é uma atribuição 

da CMVM diferente da de supervisão; 

(3) 361."/21a do CdVM (conjugado com os artigos 304."/4 do CdVM e 78." 

e 79." do RGICSF), no sentido de que: 

a prerrogativa nele fixada não é aplicável em sede delpara potencial 

utilização em processo de contra-ordenação; 
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no sentido de que não podem as entidades supervisionadas invocar o 

segredo profissional apenas quando o pedido da CMVM lhes é dirigido em sede de 

supervisão e sobre elementos relativos a própria entidade requerida; 

(4) 126."/1 e 2/a do CPP, no sentido de que a solicitação de informações e 

elementos a arguida no âmbito de umlpara potencial utilização num processo de 

contra-ordenação invocando o artigo 361. "/2/a do CdVM constitui a utilização de 

um meio enganoso; 

(5) 48."/3 do RGCORD, no sentido de que as provas recolhidas pela 

CMVM, agente de fiscalização, no exercício dos seus poderes de fiscalização, não 

podem ser utilizadas também pela CMVM, no processamento das contra-ordenações 

para que é competente; 

(6) 54."/1 do RGCORD, no sentido de que a CMVM não pode iniciar 

processos de contra-ordenação com base em elementos recolhidos na supervisão; 

(7) 359."/3 do CdVM, no sentido de que as entidades sujeitas a supervisão 

da CMVM não têm de prestar toda a colaboração solicitada a CMVM em sedelpara 

efeitos de processo de contra-ordenação; 

(8) 7."/1 do CdVM, no sentido de que a informação prestada a CMVM em 

sedelpara efeitos de processo de contra-ordenação não tem de ser completa, 

verdadeira, actual, clara, objectiva e licita; 

(9) 407." do CdVM, 41."/1 do RGCORD 58." e 61."/l/d do CPP, no 

sentido de os regimes jurídicos da constituição de arguido e do direito ao silêncio a 

aplicar no processo de contra-ordenação da competência da CMVM serem 

exactamente os que se encontram previstos para o processo penal e nos mesmos 

termos; 

Por violação: 

(a) Do artigo 101." da CRP, que dispõe que "O sistema financeiro é 

estruturado por lei, de modo a garantir a formação, a captação e a segurança das 

poupanças, bem como a aplicação dos meios financeiros necessários ao 

desenvolvimento económico e social." 

Com efeito, as normas legais enunciadas, na interpretação e aplicação que o 

Tribunal a quo faz delas, põem em causa: 

o exercício da supervisão dos mercados de instrumentos financeiros; 

a transparência dos mesmos mercados; 

o exercício do poder sancionatório da CMVM; e 
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consequentemente, a confiança no mercado, a sua regularidade de 

funcionamento e a própria sobrevivência do mercado; 

em violação do preceito constitucional. 

(b) Do artigo 32."/10 da CRP, que dispõe que "Nos processos de contra- 

ordenação (...), são assegurados ao arguido os direitos de audiência e de defesa.", por 

confronto com os demais n." do artigo 32." da CRP, que consagram as garantias de 

processo criminal. 

Com efeito, as normas legais enunciadas, na interpretação e aplicação que o 

Tribunal a quo faz delas, oferecem ao arguido em processo de contra-ordenação as 

mesmas garantias do que ao arguido em processo criminal, em violação daquela 

norma constitucional, que oferece mais garantias a este do que aquele. 

Sendo que a adaptação que a CMVM reclama, da não aplicação do direito ao 

silêncio, é justificada, nos termos e em respeito pelo artigo 18."/2 da CRP, pela tutela 

constitucional oferecida ao sistema financeiro (artigo 101 .O da CRP). 

17. São violadoras do Direito Comunitário, na interpretação e aplicação que o 

Tribunal a quo faz delas, supra descrita, que não é correcta, as normas legais 

referidas na conclusão anterior. 

Com efeito, a interpretação destas normas no sentido de: 

(a) limitar a possibilidade de a CMVM obter documentos, informações e 

outros elementos junto de intermediários financeiros; 

(b) o processamento de contra-ordenações ter de ser separado dos demais 

procedimentos de supervisão; 

(c) os elementos recolhidos em sede de supervisão/fiscalização não 

poderem ser utilizados em sede de contra-ordenação; 

viola os artigos 48.", 50." e 51." da Directiva 2004/39/CE, que dispõem 

nomeadamente: 

"Cada Estado-Membro deve designar as autoridades competentes que devem 

desempenhar cada uma das funções previstas nas diferentes disposições da presente 

directiva." (artigo 48."/1). 

"As autoridades competentes devem ser dotadas de todos os poderes de 

supervisão e investigação necessários para o exercício das respectivas funções." 

(artigo 50."/1). 

"Os poderes referidos no n." 1 devein ser exercidos em conformidade com a 

legislação nacional e incluirão, pelo menos, os direitos a: a) Ter acesso a qualquer 
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documento, independentemente da forma que assuma, e a receber uma cópia do 

mesmo; b) Pedir informações de qualquer pessoa e, se necessário, convocar e ouvir 

uma pessoa a fim de obter informações; c) Efectuar inspecções no local; (...) h) 

Exigir aos revisores de contas das empresas de investimento autorizadas e dos 

mercados regulamentados que lhes forneçam informações, (...) i) Adoptar qualquer 

tipo de medida com o objectivo de garantir que as empresas de investimento e os 

mercados regulamentados continuem a cumprir com os requisitos legais; (...)." 

(artigo 50. "12). 

"( ...) os Estados-Membros devem assegurar, em conformidade com o 

respectivo direito nacional, que possam ser tomadas as medidas administrativas 

adequadas ou sejam aplicadas sanções administrativas contra as pessoas 

responsáveis, caso as disposições adoptadas em aplicação da presente directiva não 

tenham sido cumpridas. Os Estados-Membros devem assegurar-se de que estas 

medidas são efectivas, proporcionadas e dissuasivas." (artigo 5 1 ."/I). 

18. Termos em que deve ser concedido provimento ao presente recurso e, em 

conformidade, anulada a decisão recorrida e devolvido o processo ao Tribunal 

recorrido, nos termos do artigo 75."/2/b do RGCORD, o que a CMVM vem requerer 

ao douto Tribunal da Relação. 

111 - O Ministério Público na 1 ." instância veio dizer formulando as seguintes 

conclusões: 

1. Deve ser alterada a decisão recorrida, que declarou a invalidade da decisão 

condenatória e do processado subsequente dela dependente, e devolvido o processo 

ao Tribunal "a quo", de harmonia com o disposto no art0 75' no 2 a1.b) do RGCORD; 

2. Concordando o Ministério Público inteiramente com as posições 

expendidas pela CNVM na sua douta e circunstanciada motivação, atenta a 

especificidade da matéria técnico-jurídica ein apreço; 

3. E sendo também nosso entendimento que o Tribunal recorrido violou todas 

as normas, quer substantivas, quer adjectivas, indicadas pela CNVM nas conclusões 

da sua motivação, e que aqui damos por reproduzidas; 

4. Com efeito, a decisão recorrida não só não tem apoio na letra da lei, como 

contraria a "ratio" das normas violadas, colide com jurisprudência firmada pelo T.R. 

Lisboa sobre esta matéria, ignora a tutela constitucional oferecida aos mercados de 

instrumentos financeiros, não faz relevar a diferenciação constitucionalmente 

1 1  
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TRIBUNAL DA RELAÇAO DE LISBOA 
imposta entre o processo criminal e o processo de contra-ordenação, e está ainda em 

discordância com imperativos de Direito Comunitário e com orientações 

internacionais nesta matéria veiculadas. 

IV - Transcreve-se a decisão recorrida: 

SENTENCA 

L.J. Carregosa, Sociedade Financeira de Corretagem, S.A. impugnou 

judicialmente a decisão da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) 

que a condenou na coima única de € 60.000,00, em cúmulo jurídico das coimas 

parcelares de € 50.000,OO pela violação, entre 01 -05-2002 e 30-04-2003, do disposto 

no art." 397.", n." 1, do Código dos Valores Mobiliários (CVM), a título doloso, pelo 

exercício de actividade de intermediação fora do âmbito que resulta do registo, nos 

termos do art." 388.", n." 1, al. a), do CVM, e de € 50.000,OO pela violação, entre 01- 

05-2002 e 30-04-2003, do disposto no art." 398.", al. b), do CVM, a título doloso, 

pela violação dos deveres de segregação patrimonial previstos nos art.Os 306.", n." 1, 

CVM e 67.", n." 1, do Regulamento n." 1212000 da CMVM, nos termos do art." 388.", 

11." 1, do CVM. 

Pediu a sua absolvição. 

Para tanto, não aceita os factos dados como provados, na medida em 

traduzem uma construção da realidade feita pela CMVM, para além de conterem 

ilações jurídicas. 

Em matéria de direito conclui que: 

a) Durante a instrução do processo contra-ordenacional a CMVM violou 

direitos fundamentais da arguida, em especial o direito a presunção da inocência da 

arguida até ao trânsito em julgado da decisão condenatória, manifestação do 

princípio in dubio pro reo, na medida em que obteve as provas com violação do 

direito ao silêncio e a não incriminação da arguida, direitos tutelados pela 

Constituição da República Portuguesa no art." 32.", acarretando, também, uma 

violação do direito constitucional de defesa, previsto no ai-t." 20." da CRP e no art." 

6." da Convenção Europeia dos Direitos do Homem. Tais provas assim obtidas estão 

feridas de nulidade, por força do art." 126." do C.P.P., ferindo de nulidade o processo 

de contra-ordenação, em conformidade também com o disposto no n." 8 do art." 32.' 

da CRP. 
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b) Ao ameaçar a arguida com a divulgação da decisão de condenação no 

seu sistema de difusão de informação, com base no disposto no art." 422." do CVM, 

o qual padece do vício da inconstitucionalidade por violação do princípio da 

presunção da inocência, a CMVM fez também uma má interpretação e aplicação do 

direito, por aplicar tal normativo a um processo instaurado em momento anterior a 

entrada em vigor da norma, violando desta forma o princípio da segurança jurídica 

previsto no art." 29.", n." 4 da Constituição; 

c) Por força das nulidades acima invocadas, a acusação e a decisão são 

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

d) Não houve concessão de crédito por parte da arguida, mas sim um 

incumprimento pelos clientes do seu dever de pagamento do preço; 

e) Não foram violadas as regras de segregação patrimonial, uma vez que 

estas visam a protecção dos interesses, dos activos dos clientes dos intermediários 

financeiros, pelo que os procedimento adoptados pela arguida respeitaram os 

imperativos legais e regulamentares de segregação patrimonial, pois sempre 

resultaram perfeitamente identificáveis, e a todo o momento, quais os interesses da 

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

f) Sem prejuízo dos argumentos anteriores, relativamente a todas as 

infracções objecto da condenação, resulta demonstrada a inexistência de qualquer 

culpa da arguida, porquanto não teve consciência da ilicitude relativamente as 

práticas desenvolvidas. 

* 

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

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

legais. 

* 

Este Tribunal é competente para apreciação do presente recurso (art." 417." do 

CVM). 
* 

Comecemos, então, por apreciar a primeira das questões prévias alegadas pela 

arguida e que se prende com a nulidade da prova e consequente nulidade do 

processo. 
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.L 

Desde o início da década de oitenta do século passado, principalmente a partir 

da entrada em vigor do Decreto-Lei n." 433182, de 27 de Outubro (RGCO), que o 

Direito Contra-Ordenacional se diferenciou face ao Direito Penal e Processual Penal, 

desenvolvendo autonomia em três planos distintos: o dogmático, o sancionatório e o 

processual. 

Circunscrevendo-nos, agora, ao plano que nos interessa para a apreciação que 

temos em mãos, dir-se-á que o processo contra-ordenacional segue uma tramitação 

simplificada, mas não deixa de consignar algumas das garantias constitucionalmente 

consagradas para o processo penal. 

O processo penal é, de resto, o direito subsidiário do processo contra- 

ordenacional, tal como se retira do art." 41 .' do RGCO: ((Sempre que o contrário não 

resulte deste diploma, são aplicados devidamente adaptados os preceitos 

reguladores do processo crimin 

As exigências que no último par de décadas o desenvolvimento tecnológico, 

económico e social veio impor ao direito de mera ordenação social, justificam uma 

crescente autonomização deste ramo de direito. 

Todavia, se este é um desiderato pretendido por muitos, o certo é que o 

legislador não tem dado muitos sinais nesse sentido, mantendo em vigor, no 

essencial, o procedimento nascido há mais de 25 anos, no qual, por exemplo em 

matéria de regulação da audiência, ainda se aplicam subsidiariarnente as normas do 

processo de transgressões, com referências a não "redução da prova a escrito", 

quando no processo penal na última reforma introduzida já se prevê que a 

documentação das declarações prestadas oralmente em audiência possa ser feita 

através da gravação magnetofónica ou audiovisual ' . 
Paralelamente, agravaram-se as sanções aplicáveis neste ramo de direito, 

através de um alargamento do leque das sanções acessórias aplicáveis e de um 

aumento considerável dos montantes das coimas - v.g. no caso sub judice estão em 

causa contra-ordenações puníveis com coimas máximas de € 2.500.000,OO (dois 

milhões e quinhentos mil euros). 

Por outro lado, «o legislador tem procurado equilibrar este agravamento 

m sancionatório com um incremento da componente de garantia do regime do ilícito de 

e mera ordenação social, realizando para o efeito uma aproximação vincada aos 
ti 
O A 

6 
institutos e soluções do direito penal. c..) 

Nu 

e I Veja-se a redacção dada ao art.' 364.' do Código de Processo Penal pela Lei n.' 4812007, de 29.08. 

'? .- 
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TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE LISBOA 
Entre a garantia e a eficácia o legislador tem optado, talvez correctamente, 

por privilegiar a primeira. »2 

Esta componente garantística é, a nosso ver, indispensável para buscar o 

equilíbrio necessário, sem o qual se violará o n." 2 do art." 18." da Constituição da 

República Portuguesa. 

O legislador não pode, por uin lado, estatuir sanções altamente gravosas 

como a inibição do exercício de determinadas actividades, nem fixar coimas de 

valores muitíssimo elevados e, por outro lado, não conceder aos visados as garantias 

de defesa adequadas a um sistema fortemente punitivo como já é actualmente o 

Direito Contra-Ordenacional, em especial nas áreas económico-financeiras. 

É certo que as garantias dos arguidos têm como reverso da medalha uma 

perda de eficácia da Administração (da Justiça), mas não pode deixar de ser assim, 

sob pena de nos aproximarmos de sistemas autoritários e de nos afastarmos da matriz 

democrática em que se funda a nossa Lei Fundamental. 

A solução, como sempre, há-de encontrar-se no equilíbrio entre o poder 

ordenador e sancionatório que o legislador decidiu atribuir a Administração e as 

garantias dos arguidos, cada vez mais próximas das garantias processuais penais, a 

medida que as sanções contra-ordenacionais se assemelham as penas. 

Todavia, em matéria contra-ordenacional regulada no Código dos Valores 

Mobiliarios temos registado nos últimos anos uma inversão legislativa, muito mais 

virada para a eficácia dos poderes da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários 

do que para as garantias constitucionais dos arguidos3. 

A CMVM tem poderes de regulação e supervisão do mercado de valores 

mobiliários e de determinadas entidades, que são reconhecidamente poderes de 

Administração pública4. 

- 

2 Frederico Lacerda da Costa Pinto, "O ilícito de mera ordenação social e a erosão do principio da subsidiariedade da 
intervenção penal", Direito Penal Económico e Europeuflextos Doutrinários, pp. 209 e seg., citado no Assento n.O 
112003, de 16 de Outubro de 2002, pub. DR I Serie-A, de 25-01-2003. 
3 Interessa aqui retomar o mesmo autor e a mesma obra, na seguinte passagem: ((Mas a opção [pela garantia, em 
detrimento da eficácia] tem custos severos para a harmonia dos sistemas sancionatórios e de pouco servirá então 
atribuir esse poder formalmente a Administração se ao mesmo tempo se criam limites que na prática o comprometem. 
Uma Administração ineficaz é, nestas áreas c..) sinónimo de um vazio de poder, que na realidade o não é, pois c..) 
outras forças não legitimadas nem controladas preencherão essas áreas de poder.)) Acontece, porkm, que um excesso 
de eficácia tem tambkm custos severos, reconhecidos em traços de prepotência e autoritarismo, repugnados por um 
Estado de Direito democrático, e cujos exemplos históricos são inúmeros. 
4 Logo no primeiro artigo do Titulo VI1 do CVM que trata da Supervisão e da Regulação (art." 352."), estatui-se que o 
Governo pode estabelecer políticas relativas aos mercados de valores mobiliários, exercer os poderes de tutela em 
relação a CMVM e coordenar a supervisão e a regulação relativas a valores inobiliários, quando a competência pertença 
a mais de uma entidade pública; em situações de grave risco para a economia nacional, o Governo pode mesmo ordenar 
a suspensão temporária dos mercados ou a suspensão da actividade de certas entidades gestoras. 

I5 
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Para além destes, e deixando de lado as suas competências em matéria 

criminal, tem também poderes sancionatórios, cuja natureza é claramente de 

Administração da Justiça, em sentido impróprio, mesmo na fase dita administrativa 

do processo contra-ordenaciona15. 

A sociedade arguida é intermediário financeiro, pelo que, por força do 

disposto na alínea b) do n." 1 do art." 359.' do CVM, está sujeita a supervisão da 

CMVM. 

Segundo a lei em vigor a data (art." 360.' do CVM), a CMVM podia adoptar, 

no âmbito dos seus poderes de supervisão, os seguintes procedimentos: 

«a) Acompanhar a actividade das entidades sujeitas a sua supervisão e o 

funcionamento dos mercados de valores mobiliários, dos sistemas de liquidação de 

valores mobiliários e dos sistemas centralizados de valores mobiliários; 

b) Fiscalizar o cumprimento da lei e dos regulamentos; 

c) Aprovar os actos e conceder as autorizações previstas na lei; 

4 Efectuar os registos previstos na lei; 

e) Instruir os processos e punir as infracções que sejam da sua competéncia; 

.fi Dar ordens e formular recomendações concretas; 

g) Difundir informações; 

h) Publicar estudos. » 

Por força do disposto no art." 361.", n." 2, do CVM, a fim de exercer os seus 

poderes de supervisão, a CMVM pode: 

«a) Exigir quaisquer elementos e informações e examinar livros, registos e 

documentos, não podendo as entidades supervisionadas invocar o segredo 

projssionaí; 

b) Ouvir quaisquer pessoas, intimando-as para o efeito, quando necessário; 

c) Determinar que as pessoas responsáveis pelos locais onde se proceda a 

instrução de qualquer processo ou a outras diligências coloquem a sua disposição 

as instalações de que os seus agentes careçam para a execução dessas tarefas, em 

condições adequadas de dignidade e ejciéncia; 

4 Requerer as autoridades policiais a colaboração que se mostre necessária 

ao exercício das suas funções, designadamente nos casos de resistência a esse 

e exercício; 
m 
3 
o m 

5 
O 

Não nos esqueçamos que o art." 41 .O do RGCO manda aplicar subsidiariamente o processo penal - e não o Código do 
2 Procedimento Administrativo - a todo o processo contra-ordenacional, e não apenas a partir da impugnação judicial da 

decisão da autoridade administrativa. 
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e) Substituir-se as entidades gestoras dos mercados de valores mobiliários 

quando estas não adoptem as medidas necessárias a regularização de situações 

anómalas que ponham em causa o regular funcionamento do mercado ou os 

interesses dos investidores; 

Jl Substituir-se as entidades supervisionadas no cumprimento de deveres de 

informação; 

g) Divulgar publicamente o facto de um emitente não estar a observar os 

seus deveres. '» 

A arguida alega que a decisão condenatória proferida pelo Conselho 

Directivo da CMVM se fundou nas provas fornecidas pela própria arguida no 

seguimento de pedidos de remessa de elementos, ein especial documentais, e de 

esclarecimentos, exigindo uma resposta em formatação de autêntica confissão de 

factos. 

Tais exigências feitas a arguida violam, na sua perspectiva, o direito à 

presunção de inocência, o direito ao silêncio e a sua não incriminação, acarretando 

também uma violação do direito constitucional de defesa, previsto no art." 20." da 

Constituição da República Portuguesa e no art." 6." da Convenção Europeia dos 

Direitos do Homem. Ainda segundo a arguida, tais provas assim obtidas estão feridas 

de nulidade, por força do art." 126." do C.P.P., ferindo de nulidade o processo de 

contra-ordenação, em conformidade também com o disposto no art." 32.", n." 8, da 

C.R.P. 

Vejamos, então, de que forma foram obtidas as provas em que se fundou a 

autoridade administrativa para proferir a decisão condenatória. 

- No dia 10/03/2003, sob o "Assunto: Supervisão - Pedido de Elementos", a 

CMVM, invocando o art." 36 1 .O do CVM, com a epígrafe Exercício da supervisão, 

solicitou a arguida que, até ao dia 17 desse mês, remetesse a Comissão os elementos 

que mencionou em anexo (fls. 7); 

- No dia 21/08/2003, o Conselho Directivo da CMVM deliberou que se 

procedesse ao apuramento da eventual responsabilidade contra-ordenacional da L.J. 

Carregosa relativamente a concessão de crédito em operações sobre valores 

mobiliários sem que estivesse registada para o exercício dessa actividade, bem como 

6 Esta alínea g) foi aditada pelo art." 2." do Decreto-Lei n." 5212006, de 15 de Março. 
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quanto ao incumprimento do disposto relativamente a segregação em contas 

bancárias distintas do dinheiro de clientes do da própria sociedade (fls. 3 e 4); 

- Na sequência da documentação solicitada ao abrigo dos poderes de 

supervisão, a fls. 7, foram enviados os documentos de fls. 21 a 78 1 (volumes I e 11); 

- A fls. 783 a 91 1, constam prints de ficheiros com extractos de contas 

correntes, cujo modo de obtenção não está exactamente apurado - designadamente, 

por exemplo, através de um auto -, mas que, segundo a cópia da mensagem 

electrónica de fls. 782, terão sido "recolhidos" durante "a acção de supervisão"; 

- Em 24/10/2003, a CMVM pediu a várias instituições bancárias, sem 

invocação de base legal, o envio das fichas de abertura e respectivos documentos de 

suporte de contas bancárias da L.J.Carregosa e de clientes da L.J.Carregosa que 

pudessem ser movimentadas por esta sociedade (fls. 9 12 a 93 1); 

- Em 24/10/2003, enviou ao Banco de Portugal um pedido de informação, no 

âmbito da cooperação para o exercício dos poderes de supervisão - art.Os 355.", n." 1, 

e 374." do CVM (fls. 933); 

- Em 24/10/2003, a CMVM pediu a arguida elementos e esclareciinentos, ao 

abrigo dos art.Os 359.", n." 1, al. b), e 36 1 .O, n." 1 e n." 2 al. a) do CVM, que prevêem 

o poder de a CMVM, no âmbito do exercício da supervisão, exigir aos 

intermediários financeiros quaisquer elementos e informações; 

- Em 30/10/2003, o Crédito Agrícola Mútuo da Costa Verde perguntou à 

CMVM qual era a fundamentação legal do pedido que lhe fora feito em 24/10/2003; 

- Em 1411 1/2003, a CMVM respondeu baseando-se nos seus poderes de 

supervisão de "investidores qualificados", nos termos dos art.Os 361.", n.OS 1 e 2, al. 

a), 359.", n." 1, al. 6) e 30.", n." 1, do CVM; 

- De fls. 1 185 a 1222 constam mais informações e elementos fornecidos pela 

arguida, em cumprimento do solicitado; 

- Os bancos forneceram os elementos solicitados, sendo que designadamente 

o BCP respondeu ao abrigo do art." 361 .O, n." 2, al. a), do CVM (fls. 1658); 

- Em 08/03/2005, a CMVM pede esclarecimentos à arguida, uma vez mais ao 

abrigo dos art.Os 359.O, n." 1, al. b), e 361.", n." 1 e n." 2 al. a) do CVM (fls. 1821); 

- A arguida responde enviando elementos (fls. 1837 a 2006); 

- Em 09/05/2005, a CMVM pede esclarecimentos circunstanciados a arguida, 

invocando novamente os mesmos artigos, enviando mesmo um formulário de 

resposta com instruções de preenchimento; 
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- Em 23/06/2005, o Conselho Directivo da CMVM delibera deduzir acusação 

contra a arguida (fls. 2246), o que faz, notificando-a posteriormente, sendo que é só 

nesse momento, segundo os elementos constantes dos autos, que a L. J. Carregosa 

toma conhecimento de que é arguida no presente processo contra-ordenacional; 

- Em 26/04/2006, a pedido da arguida e no âmbito deste processo de contra- 

ordenação, são ouvidos como testemunhas dois administradores da arguida (Miguel 

Pimentel e Pedro Duarte) e uma secretaria da Administração da arguida (Margarida 

Leal) - fls. 2889 a 2903; 

- Em 05-05-2006 é aprovada pelo Conselho Directivo da CMVM a proposta 

de deliberação de condenação da arguida (fls. 291 3 e 2914). 

Tendo em conta a fundamentação relativa a matéria de facto dada como 

provada na decisão condenatória da autoridade administrativa, conclui-se que esta se 

baseou nos elementos fornecidos pela própria arguida. 

A L.J.Carregosa enviou a documentação solicitada pela CMVM e prestou por 

escrito os esclarecimentos pedidos7, sempre ao abrigo dos deveres que lhe cabem 

enquanto entidade supervisionada e antes de lhe ter sido dado conhecimento por 

parte da autoridade administrativa de que era arguida num processo de contra- 

ordenação, sendo certo que a maior parte dos pedidos foram feitos depois de o 

Conselho Directivo da CMVM ter deliberado, em 21/08/2003, apurar a 

responsabilidade contra-ordenacional da referida sociedade. 

A CMVM, "no exercício da supervisão", ao abrigo do disposto nos art.Os 

359.O, n.' 1, al. b),  e 361.O, n.' 1 e n.' 2 al. a) do CVM, pode exigir quaisquer 

elementos e informações as entidades supervisionadas. 

Por seu turno, e enquanto intermediário financeiro, a L.J.Carregosa tem o 

dever de responder a exigências da entidade supervisora, sob pena de, se o não fizer, 

cometer o crime de desobediência qualificada (art.Os 381 .O, n." 1, do CVM e 348.", 

n.OS 1 e 2, do Código Penal) ou as contra-ordenações graves ou muito graves 

previstas nos art.Os 389.O, n." 3, al. c), e 399.O, n.OS 1 e 2, ambos do CVM, consoante as 

situações. 

Não se trata, pois, de uma faculdade de colaboração, mas sim de um dever de m 
colaboração; o que bem se compreende. 

m 
3 
6 

Contudo, a questão crucial colocada pela arguida no seu recurso não é essa. 
i(II n 

2 
,g 7 U m  destes esclarecimentos constitui ate o "facto provado" n." 14 da decisão condenatória. 
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A questão está em saber se os elementos obrigatoriamente fornecidos no 

âmbito da actividade supervisora, podem ser utilizados contra a arguida num 

processo de contra-ordenação. 

Principalmente em matérias como esta em que a supervisão e a aplicação de 

coimas esta concentrada na mesma entidade, surge alguma confusão entre estes dois 

poderes, que são distintos. 

A própria lei, embora separe a supervisão e a matéria contra-ordenacional em 

Títulos distintos do Código dos Valores Mobiliários (o VI1 e o VIII), parece 

confundir esses poderes em normas como a da alínea e) do n." 1 do art." 360." ou a da 

alínea b)  do n." 1 do art." 364 .O (aqui chamando-lhes poderes de f i~ca l i za~ão)~ .  

Porém, estes dois poderes, como vimos, têm naturezas bem distintas. 

Enquanto um tem uma natureza claramente administrativa, o outro, ao englobar a 

instrução dum processo de contra-ordenação e a aplicação duma coima, está a 

exercer uma parte do poder jurisdicional, de administração da justiça, pelo menos em 

sentido impróprio. 

A confusão entre estes dois poderes não é saudável para o sistema, por isso a 

linha divisória deveria ser claramente marcada. Repare-se no seguinte exemplo: se 

durante a instrução do presente processo contra-ordenacional a arguida pretendesse 

recorrer de uma decisão da CMVM (uma das que lhe ordenava a entrega de 

documentos) deveria fazê-lo para o TPIC de Lisboa, nos termos do art." 417." do 

CVM, porém nem a própria arguida sabia que era arguida num processo contra- 

ordenacional, pelo que não poderia dirigir o seu recurso para este Tribunal. Por outro 

lado, se se disser que os elementos foram coligidos, estritamente, no âmbito dos 

poderes de supervisão, então responder-se-á que a instrução deste processo foi feita 

fora dos autos de contra-ordenação, o que é ilegal. 

8 Tal confusão, pode dever-se a falta de precisão terininológica. Veja-se, por exemplo, o teor do art.' 25.'-A do Estatuto 
da Comissão (redacção do D L  n.' 18312003. de 19.08), na parte em que se diz que a C M V M  tem jurisdição, no âmbito 
das suas actividades de supervisão, o que parece pouco compatível com a acepçâo que o mesmo termo assume no art.' 
202.0 da Constituição da República Portuguesa. 
Estes poderes surgem igualmente confundidos em outras áreas em que os poderes de supervisão e sancionatbrios em 
matéria contra-ordenacional estão concentrados na mesma entidade, como é o caso da actividade da coinunicação social 
supervisionada pela Entidade Reguladora para a Comunicação Social - veja-se a alínea ac) do n." 3 do art.0 24.0 da 
LERC, aprovada pela Lei n." 5312005, de 8 de Novembro, na parte em que se diz que C ao Conselho Regulador que 
compete «...no exercício das suas funções de regulação e supervisão: 
6.) 
ac) Conduzir o processamento das contra-ordenações cometidas através de meio de comunicação social, cuja 
competência lhe seja atribuída pelos presentes estatutos ou por qualquer outro diploma legal, bem como aplicar as 
respectivas coimas e sanções acessórias;» 
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Das duas uma: ou não existe processo de contra-ordenação ou, se existe, 

devem ser concedidos todos os direitos a arguida, enquanto tal. 

A CMVM alegou que «Se for reconhecido a uma entidade sujeita à 

supervisão da CMVM o direito ao silêncio, tal signijkaria que se lhe reconhece o 

direito a não prestar informações à CMVM. 

c..) O que implicaria isto? Que o exercicio da supervisão ficaria 

irremediavelmente comprometido, não podendo a CMVMjscalizar o cumprimento 

das normas que constrangem o exercício da actividade dos projssionais dos 

mercados de valores ntobiliários, pois estes teriam o direito de, sempre que as não 

cumprem, deixar de prestar informacão (ou, mesmo, prestar informação falsa) 4 

C W M  - isto em nome de um direito a não se incriminar. . .) 
Com efeito, não faria qualquer sentido atribuir a uma autoridade o poder de 

promover o processo tendente a sancionar infracções, mas não lhe permitir usar os 

elementos que recolhe no exercicio da supervisão, de cuja análise pode resultar o 

incumprimento da lei, i.e., a pratica da infracção. Qual seria, então, a utilidade dos 

poderes de recolha de informação, documentos e todos os elementos relevantes?)) 

(fls. 4313 e 4316). 

A resposta é simples: sempre que no decurso do exercício da supervisão 

forem detectados indícios da prática de uma infracção contra-ordenacional, a CMVM 

deverá levantar um auto de contra-ordenação e encetar um processo de acordo com 

as regras próprias deste ramo de direito sancionatório com consagração 

constitucional. Isto sem prejuízo de no âmbito dos seus poderes de supervisão 

continuar a dar ordens e a formular recomendações concretas e a exercer os demais 

poderes que lhe são conferidos por lei. 

E certo que este modus operandi é mais oneroso e implica um maior 

empenho por parte da autoridade administrativa, mas, para além de não nos parecer 

lícito invocar aqui argumentos económicos, é a única forma de estabelecer um 

compromisso entre a ejcácia dos poderes da Administração e as garantias dos 

visados, de que falámos atrás. 

Para sabermos então se os eleinentos obrigatoriamente fornecidos no âmbito 

da actividade supervisora, podem ser utilizados contra a arguida num processo de 

contra-ordenação, interessa determinar se neste processo vigora ou não o princípio da 

presunção de inocência, e com que dimensão, para de seguida se apurar se com 

2 1 
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1 

aquele modo de actuação por parte da CMVM houve ou não a violação daquele 

princípio constitucional. 

Em primeiro lugar, a jurisprudência tem admitido pacificamente a aplicação 

do princípio da presunção de inocência ao processo de contra-ordenação - vide, por 

exemplo, o Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, de 06-12-2006, in 

www.dgsi.ptljstj, e o Acórdão da Relação do Porto, de 14-06-2006, in 

www.dgsi.pt/jtrp. Trata-se de um principio fundamental num Estado de direito 

democrático, pelo que não se vê como não o aplicar a um ramo de direito 

sancionatório. 

O princípio da presunção de inocência está consagrado no art." 32.", n." 2, da 

Constituição da República Portuguesa, no art." 1 1." da Declaração Universal dos 

Direitos do Homem e no art." 6.", n." 2, da Convenção Europeia para a Protecção dos 

Direitos e Liberdades Fundamentais, também conhecida pela designação de 

Convenção Europeia dos Direitos do Homem. 

A dimensão primeira deste princípio é no plano probatório. Dele decorre a 

inexistência de um ónus da prova da inocência por parte do arguido, o qual não é um 

mero objecto ou meio de prova. 

Corolário deste, é o princípio in dubio pro reo. 

Como salienta Rui Patrício9, «...decorre do principio da presunção de 

inocência do arguido que este não é um mero objecto ou meio de prova, mas sim um 

livre contraditor do acusador, com armas iguais às dele, devendo frisar-se que daqui 

decorre - e em ligação com o princhio da preservação da dignidade pessoal - que a 

utilização do arguido como meio de prova é sempre limitada pelo integral respeito 

pela sua decisão de vontade; ou seja, o arguido, em matéria de prova, não pode ser 

obrigado a colaborar com o Tribunal, além de que a sua confissão (por si, já um 

acto espontâneo de colaboração) se acha rodeada de especiais cuidados.)) 

O facto de a arguida ser uma pessoa colectiva não a impede de beneficiar da 

aplicação deste princípio ao processo contra-ordenacional. 

Quando o art." 12.", n." 2, da C.R.P., estatui que uma pessoa colectiva goza 

dos direitos e está sujeita aos deveres compatíveis com a sua natureza, está a referir- 

se a direitos dos quais ela nunca poderia ser titular dada a sua natureza de pessoa não 

fisica. Não se concebe por que razão uma pessoa colectiva, só por o ser, estaria 
l i  

3 
0' 
2 
2 9 Na sua obra "O principio da presunçio de inocência do arguido na fase do julgamento no actual processo penal 

português (Alguns problemas e esboço para uma reforma do processo penal português)", AAFDL, Lisboa, 2000, pag. 94 
I 
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obrigada a provar a sua inocência e a colaborar com a autoridade administrativa no 

sentido de apurar factos que a incriminassein. 

Nos termos do art." 18.", n." 1, da C.R.P., os preceitos constitucionais que 

dizem respeito a direitos são directamente aplicáveis. 

Logo, o princípio da presunção da inocência, sendo um direito dos arguidos 

em processo contra-ordenacional, é directamente aplicável e vincula qualquer 

entidade pública, mormente a CVMV quando exerce o seu poder de instruir o 

processo e decidir em matéria de contra-ordenações. 

Por conseguinte, a CMVM não podia ter utilizado como prova para 

fundamentar a sua decisão condenatória, elementos, sejam documentais, sejam 

declarações escritas em nome da sociedade, fornecidos pela própria arguida no 

âmbito do cumprimento de um dever enquanto supervisionada e sob a cominação 

legalmente prevista (embora não expressamente invocada) de que, se o não fizesse, 

incorreria na prática de um crime de desobediência ou em contra-ordenações graves 

ou muito graves também previstas no Código dos Valores Mobiliários. 

Nestes processos, esta questão assume ainda maior relevância, porquanto é 

inequívoco que a prova produzida durante a fase administrativa do processo, pode ser 

utilizada na decisão judicial proferida em recurso - art." 416.O, n." 4, do CVM. 

Portanto, não fazia sentido que os arguidos apenas tivessem direito ao 

silêncio e a não auto-incriminação apenas a partir do momento em que entravam na 

sala de audiências: é que, se na perspectiva da CMVM, os arguidos não têm direito 

ao silêncio perante ela, porque é a entidade supervisora, já perante o Tribunal, que 

não é entidade supervisora, os arguidos poderiam ficar calados. Porém, de nada Ihes 

serviria, pois já tinham sido obrigados a contribuir para a sua condenação durante a 

fase administrativa do processo. 

Ora, se o princípio da presunção de inocência é aplicável a todo o processo 

contra-ordenacional, também terão de ser aplicáveis os meios processuais que 

permitem a obtenção dos resultados que tal principio visa assegurar1'. Mormente, 

deverão ser aplicáveis as proibições de prova previstas no art." 126.' do Código de 

Processo Penal. 

Nos termos do n." 1 deste artigo, as provas obtidas mediante coacção ou 

ofensa da integridade moral das pessoas são nulas. 

1 o «A presunção de inocência do arguido L..) é UITZ direito do arguido - e, por conseguinte (como todos os direitos), um 
comando, dirigido ao legislador ordinário, inlpondo-lhe que legisle no sentido de que não saia diminuido, directa ou 
indirectamente. o princbio da presunção de inocência do arguido...)) Rui Patricio, Idem. pág. 95. 
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Sendo que o n." 2, especifica que serão ofensivas da integridade moral das 

pessoas, as provas obtidas mediante perturbação da liberdade da vontade ou de 

decisão através, designadamente, da utilização de meios enganosos. 

O Prof. Costa Andrade, depois de reconhecer que a matéria dos meios 

enganosos nos transporta para um domínio indefinido e inseguro, tenta esclarecer 

que «...por princ+io, apenas deverão ter-se como proibidos os meios enganosos 

'susceptiveis de colocar o arguido numa situação de coacção idêntica a dos demais' 

métodos proibidos de prova. Este deverá ser, pelo menos, o critério privilegiado 

para a equacionação e superação dos casos mais duvidosos. 

(..)a doutrina e a jurisprudência propendem hoje, de forma praticamente 

pac$ca, para fazer valer a distinção entre o erro por acção e por omissão. 

Por um lado, entende-se que 'são, sem excepção, proibidas tanto a falsa 

informação sobre questões de direito como a comunicação consciente de factos que 

não correspondem a verdade ou a sua deturpação. (...) 

Por outro lado, o regime será diverso em caso de omissão...)), neste domínio 

«...só nas hipóteses de existência de um dever jurídico de agir, de informar e de 

esclarecer, poderão ocorrer casos de meios enganosos a tratar como métodos 

proibidos de prova. )) ' ' 
O mesmo Autor dá como exemplos de erros de direito fraudulentamente 

induzidos, os casos em que o arguido ((responde a perguntas da autoridade 

judiciária erroneamente convencido de que está a ser interrogado como testemunha, 

de que está a obrigado a responder e a falar a verdade, de que o silêncio será 

valorado como prova da sua culpabilidade. 

No caso dos autos, os elementos documentais fornecidos pela própria arguida, 

bem como as informações e esclarecimentos que prestou através dos seus 

representantes, foram obtidos sem que lhe tivesse sido transmitido pela CMVM que 

tinha o direito ao silêncio e à não auto-incriminação, desde logo, porque a própria 

CMVM entende que no âmbito deste processo a arguida não tem esses direitos. 

Mas mais: ao solicitar elementos e informações, num momento em que já 

estava, desde 21/08/2003, decidido o objectivo de apurar a responsabilidade contra- 

ordenacional da arguida (necessariamente através da instauração do correspondente 

processo), a autoridade administrativa invocou normas de supervisão que impunham 
i 
P 
-I o dever de a arguida colaborar com a investigação, levando-a a pensar que se tratava 
0- 
m O 

2 
e I I "Sobre proibições de prova em processo penal", Coimbra Editora, 1992, pp. 236 e 237. 

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



TRIBUNAL DA RELAÇAO DE LISBOA 
apenas do exercício dos poderes de supervisão, iinpondo-lhe deste modo o dever de 

colaborar para a sua própria incriminação. 

Acresce que, ao invocar reiteradamente normas de supervisão (como vimos, 

os art.Os 359.", n." 1, al. b), e 361.", n." 1 e n." 2 al. a) do CVM), a CMVM estava a 

remeter para o dever de prestação de informações completas, verdadeiras, actuais, 

claras, objectivas e lícitas, previsto no art." 7." do CVM, e implicitamente para as 

cominações pelo não cumprimento desse dever de colaborar - o crime de 

desobediência qualificada (art.Os 38 1 .O, n." 1, do CVM e 348.", n.OS 1 e 2, do Código 

Penal) ou as contra-ordenações graves ou muito graves punidas pelos art.OS 389.", n." 

3, al. c), e 399.", n.OS 1 e 2, ambos do CVM. 

Ou seja, a arguida não só não sabia que estava a fornecer elementos para um 

processo contra-ordenacional em que era arguida, como foi levada a pensar que os 

estava a fornecer estritamente para o efeito da supervisão, o único para o qual, 

efectivamente, tinha esse dever. 

Para tentar divisar a razão de ser deste comportamento por parte da 

autoridade administrativa, importa atentar também no seguinte: 

A data em que o processo foi instruido, o Código dos Valores Mobiliários, 

nas normas relativas ao processamento das contra-ordenações, não concedia a 

CMVM o poder de solicitar a entrega de quaisquer documentos ou outros objectos 

relevantes para a investigação, os quais poderiam, no entanto e já então, ser 

apreendidos. 

Só com a entrada em vigor do Decreto-Lei n." 5212006, de 15 de Março, que 

introduziu essa pequena mas importante alteração ao n." 2 do art." 408." do CVM, e 

que passou a estar previsto esse poder de s ~ l i c i t a ~ ã o ' ~ .  

Diga-se, no entanto, que esta alteração posterior não pode convalidar a prova 

obtida neste processo, porque esta norma, na parte em que se refere a solicitação, se 

for interpretada em conjugação com as normas que prevêem cominações criminais 

ou contra-ordenacionais para o incumprimento das ordens dadas pela CMVM, e sem 

respeito pela necessária elucidação do visadolarguido do direito que lhe assiste de 

não responder a solicitação, não pode deixar de se considerar que colide com o 

constitucionalmente coiisagrado direito do arguido se presumir inocente até uma 

decisão final e definitiva ou transitada em julgado. 

'' NO n." 2 do art." 408." CVM, onde se dizia «A CMVMpodeproceder à apreensão de...)), passou a constar «A CMVM 
pode solicitar a entrega ou proceder à apreensão de.. . ». 

2 5 
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O raciocínio conclusivo a fazer é, então, o seguinte: a utilização destes meios 

enganosos, através dos quais se obteve a prova junto da arguida, perturbou a 

liberdade de os seus representantes decidirem, pelo que são ofensivos da integridade 

moral das pessoas, sendo, por isso, nulas as provas. 

A tal conclusão chegamos, não só por aplicação do disposto no art." 126.", n." 

1 e n." 2, al. a), por força do art." 41.", n." 1, do RGCO, e dos art.OS 32.", n." 2, e 18.", 

n." 1, da C.R.P., mas também por aplicação do art." 32.", n." 8, da C.R.P. 

Nos termos do art." 122.' do C.P.P., ex vi do art." 41.O, n.' 1, do RGCO, as 

nulidades tornam inválido o acto em que se verificam, bem como os que dele 

dependerem e aquelas puderem afectar. 

Assim, sendo nulas as provas em que se fundamenta a decisão condenatória 

da CMVM, tal invalidade afecta também a própria decisão da CMVM e o processado 

subsequente que, sem a decisão condenatória, não teria existido. 
* 

Finalmente, diga-se que de fora desta apreciação poderiam ficar os elementos 

fornecidos pelos bancos, e constantes dos autos. Todavia, tais elementos não 

permitem provar que não havia contas de clientes, a não ser por exclusão de partes, o 

que sempre seria temerário - aliás, para a CMVM não bastaram, por isso pediram 

mais dados e informações a arguida. De qualquer modo, frisa-se que estamos a falar 

dos  documento^'^ fornecidos pelos bancos, pois as eventuais declarações contidas 

em ofícios remetidos por tais instituições a CMVM, mais não seriam do que 

depoimentos escritos dos respectivos subscritores. 

Apesar disso, sempre se diga que não podemos avançar para a apreciação 

crítica dessa prova, pois também ela é prova proibida. 

Vejamos. 

No dia 24/10/2003, a CMVM solicitou a várias instituições bancárias, sem 

invocação de base legal, o envio das fichas de abertura e respectivos documentos de 

suporte de contas bancárias da L.J.Carregosa e de clientes da L.J.Carregosa que 

pudessem ser movimentadas por esta sociedade (fls. 912 a 931). 

Tais elementos estão cobertos pelo dever de segredo previsto no art." 78." do 

Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras (RGICSF). 

Contudo, podem ocorrer excepções a esse dever, designadamente quando a 
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solicitação é feita pela CMVM, no âmbito das suas atribuições - art." 79.", n." 2, al. 

b), do RGICSF. 

Apenas o Crédito Agrícola Mútuo da Costa Verde quis saber qual era a base 

legal de tal solicitação, uma vez que a L.J. Carregosa poderia ser sua cliente e, 

portanto, poderia estar a fornecer elementos cobertos pelo sigilo a que está, em regra, 

obrigado. 

A CMVM respondeu invocando os seus poderes de supervisão de 

"investidores qualificados", nos termos dos art.OS 361 .O, n.OS 1 e 2, al. a) ,  359.", n." 1, 

al. 4 e 30.", n." 1, do CVM. 

Como a solicitação foi semelhante para todos os bancos, vamos presumir que 

o fundamento legal da mesma também o seria, pelo que analisaremos de seguida a 

norma contida na alínea a)  do n." 2 do art." 361 .O do CVM. 

Prescreve esta norma que: 

((2 - No exercício da supervisão, a CMVM dispõe das seguintes 

prerrogativas: 

a) Exigir quaisquer elementos e informações e examinar livros, registos e 

documentos, não podendo as entidades supervisionadas invocar o segredo 

profissional; D. 

Daqui decorre: 

1 .O - No âmbito da supervisão é possível quebrar o segredo profissional; 

2." - Os alvos da supervisão não podem invocar o segredo profissional. 

Como já vimos, as solicitações foram feitas já no âmbito do processo contra- 

ordenacional, pelo que tanto bastava para afastar a aplicação desta norma. No 

entanto, acresce que nos parece ser a interpretação mais correcta a de que as 

entidades a quem são exigidos elementos só não podem invocar o segredo 

profissional quando aquele concreto acto que lhes é exigido se enquadrar numa acção 

de supervisão que incida sobre elas (entidades supervisionadas). 

Sendo os bancos em causa, entidades sujeitas a supervisão, a CMVM não os 

esclareceu nas missivas enviadas que aqueles elementos respeitavam a investigação 

de uma outra entidade, a L.J. Carregosa. 

Porém, tais pedidos foram feitos no âmbito deste processo e não há norma 

paralela na Secção do Código dos Valores Mobiliários que versa sobre o 

processamento das contra-ordenações (art.Os 408." e seg.). 
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Não existindo tal norma, temos de procurar no diploma subsidiário que, por 

força do art." 407." do C.V.M., é o regime geral dos ilícitos de mera ordenação social. 

Nesse regime, de acordo com o art." 42.", n." 1, do RGCO, «Não é permitida 

(...) a utilização de provas que irnuliquem a violação do segredo prqfissional. 

Logo, a prova obtida através dos bancos, nos moldes expostos, não podia ter 

sido utilizada para fundamentar a decisão condenatória proferida pela CMVM. 

* 
Uma vez vistas as questões respeitantes a validade da prova em que se fundou 

a decisão condenatória, e atenta a procedência das mesmas, fica prejudicada não só a 

apreciação das demais questões prévias levantadas, como também a questão de 

mérito do recurso, pois a nulidade da prova acarretou a invalidade da decisão 

condenatória. 
* 

Por tudo quanto ficou exposto, declaro nulas as provas em que se fundou a 

decisão da CMVM que condenou a arguida L.J. Carregosa e, consequentemente, 

declaro a invalidade da própria decisão condenatória e do processado subsequente 

dela dependente. 

(. . .) 

V - Nesta Relação Exmo Procurador-Geral Adjunto pronunciou-se no 

sentido da procedência do recurso interposto. 

VI - Cumpre decidir. 

1. O Tribunal a quo decidiu que: 

a) A supervisão da CMVM e processamento de contra-ordenações pela 

CMVM são coisas diferentes, não se integrando o último na primeira; 

b) As prerrogativas consagradas para a supervisão da CMVM (artigo 361 .O do 

Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.' 486199, de 13 de 

Novembro, na redacção do Decreto-Lei n.' 357-A, de 31 de Outubro, que o 

republicou, doravante CdVM), nomeadamente exigir quaisquer elementos e 

informações e examinar livros, registos e documentos, não podendo as entidades 

supervisionadas invocar o segredo profissional (artigo 361 .'121a do CdVM ), não são 

aplicáveis em processo de contra-ordenação; 
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c) Os elementos que sejam recolhidos no exercício de poderes de supervisão 

não podem ser usados em processo de contra-ordenação; 

d) Instaurado processo de contra-ordenação, a entidade sujeita a supervisão 

que seja arguida pode não responder as solicitações de prestação de informações, 

documentos ou outros elementos pela CMVM, atento o direito ao silêncio; 

e) A CMVM, ao dirigir pedidos de informações e elementos a arguida 

invocando poderes de supervisão - em vez de expressar que estava no âmbito de 

um processo de contra-ordenação - utilizou meios enganosos; 

f) Em consequência, a prova assim obtida é nula (artigo 126."/1 e 2la do 

Código de Processo Penal, doravante CPP); 

2. Como corolário da fundamentação do Tribunal a quo, este invalidou a 

decisão condenatória da CMVM e não obstante ter realizado a audiência de 

julgamento (cf. o 7." 8 de fls. 2 da sentença) - e presenciado a produção de prova 

relativa ao objecto do processo -decidiu a apreciar esta questão prévia, de Direito, 

entendendo prejudicadas outras questões. 

3. A CMVM recorreu considerando que a sentença recorrida violou as 

seguintes normas jurídicas: 

- artigo 358."/e do CdVM, que dispõe que a supervisão desenvolvida pela 

CMVM obedece ao princípio da prevenção e repressão das actuações contrárias a lei 

ou a regulamento; 

- artigo 360."Il/e do CdVM, que qualifica expressamente a instrução de 

processos e punição de infracções da competência da CMVM como procedimento de 

supervisão da CMVM; 

- artigos 353."/1 do CdVM e 4."/1 do Estatuto da CMVM (aprovado pelo 

Decreto-Lei n." 473199, de 8 de Novembro, na redacção do Decreto-Lei n." 

18312003, de 19 de Agosto), que estabelecem como atribuições «chave» da CMVM 

(apenas) a supervisão e a regulação dos mercados de instrumentos financeiros - e 

não o processamento de contra-ordenações; 

- artigo 361."/2/a do CdVM (conjugado com os artigos 304."14 do CdVM e 

78." e 79." do Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, 

aprovado pelo Decreto-Lei n." 298192, de 3 1 de Dezembro, na redacção do Decreto- 

Lei n." 112008, de 3 de Janeiro, que o republicou, doravante RGICSF), que dispõe 

que no exercício da supervisão a CMVM dispõe da prerrogativa de exigir quaisquer 
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elementos e informações e examinar livros, registos e documentos, não podendo as 

entidades supervisionadas invocar o segredo profissional; 

- artigo 126."/1 e 2/a do CPP, que dispõe que "São nulas, não podendo ser 

utilizadas, as provas obtidas mediante (...) ofensa da integridade (...) moral das 

pessoas."; "São ofensivas da integridade (...) moral das pessoas as provas obtidas, 

mesmo que com consentimento delas, mediante: perturbação da liberdade de vontade 

ou de decisão através de (. utilização de meios enganosos."; 

- artigo 48."/3 do RGCORD, que dispõe que "As autoridades policiais e 

agentes de fiscalização remeterão imediatamente as autoridades administrativas as 

provas recolhidas."; 

- artigo 54."/1 do RGCORD, que dispõe que o processo de contra-ordenação 

iniciar-se-á oficiosamente, mediante participação das autoridades policiais ou 

fiscalizadoras ou ainda mediante denúncia particular; 

- o correcto entendimento dos artigos 38 1 .O  e 399." do CdVM e 348." do 

Código Penal, que punem como crime ou contra-ordenação a violação de ordem ou 

mandado legítimo; 

- o correcto entendimento do artigo 359."/3 do CdVM, que dispõe que "As 

entidades sujeitas a supervisão da CMVM devem prestar-lhe toda a colaboração 

solicitada."; 

- o correcto entendimento do artigo 7."/1 do CdVM, que dispõe que "A 

informação respeitante a instrumentos financeiros, a formas organizadas de 

negociação, as actividades de intermediação financeira, a liquidação e a 

compensação de operações, a ofertas públicas de valores mobiliários e a emitentes 

deve ser completa, verdadeira, actual, clara, objectiva e lícita."; 

- artigo 407." do CdVM, que dispõe que "Salvo quando de outro modo se 

estabeleça neste Código, aplica-se as contra-ordenações nele previstas e aos 

processos as mesmas respeitantes o regime geral dos ilícitos de mera ordenação 

social."; 

- artigo 41."/1 do RGCORD, que dispõe que "Sempre que o contrário não 

resulte deste diploma, são aplicáveis, devidamente adaptados, os preceitos 

reguladores do processo criminal."; 

- artigo 101 .O da Constituição da República Portuguesa (doravante CRP), que 

dispõe que "O sistema financeiro é estruturado por lei, de modo a garantir a 
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formação, a captação e a segurança das poupanças, bem como a aplicação dos meios 

financeiros necessários ao desenvolvimento económico e social."; 

- artigo 32."/10 da CRP, que dispõe que "Nos processos de contra-ordenação 

(...) são assegurados ao arguido os direitos de audiência e defesa."; 

- artigos 48.", 50." e 51." da Directiva 2004/39/CE do Parlamento Europeu e 

do Conselho, de 21 de Abril, relativa aos mercados de instrumentos financeiros, que 

altera as Directivas 85/61 1/CEE e 93/6/CEE do Conselho e a Directiva 2000/12/CE 

do Parlamento Europeu e do Conselho e que revoga a Directiva 93/22/CEE do 

Conselho (a data dos factos objecto do presente processo, regiam os artigos 22." a 

27." da Directiva 93/22/CEE do Conselho, de 10 de Maio de 1993, relativa aos 

serviços de investimento no domínio dos valores mobiliários). 

4. Decidindo. 

Adiantamos desde já que concordamos com a posição da Recorrente CMVM, 

pelo que iremos seguir de perto a sua argumentação , reproduzindo-a, bem como a de 

Jorge Figueiredo Dias e Costa Andrade, e de Frederico Costa Pinto ,nos eus seus 

pareceres juntos aos autos. 

A sociedade arguida é intermediário financeiro, pelo que, por força do 

disposto na alínea b) do n." 1 do art." 359." do CVM, está sujeita à supervisão da 

CMVM. 

Antes do mais, procuremos enquadrar do ponto de vista institucional e 

constitucional a actividade e funções da CMVM. 

O art." 101." da Constituição da República Portuguesa (Sistema Financeiro) 

dispõe: 

" O sistema$nanceiro é estruturado por lei de modo a garantir a formação, 

a captação e a segurança das poupanças, bem como a aplicação dos meios 

$financeiros necessários ao desenvolvimento económico e social". 

E na anotação ao mesmo artigo, escrevem J.J. Gomes Canotilho e Vital 

Moreira (CRP anotada,vol I, Coimbra Editora,2007, pags 108 1 e 1082): 

"111. As actividades financeiras estão naturalmente vocacionadas para um 

denso sistema de regulação e supervisão pública, não somente para prevenir riscos 

sistémicos que abalem a confiança no sistema (crashes bolsistas, falências bancárias, 

etc.) mas também para suprir as ((falhas de mercado)) próprias destes sector, 
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nomeadamente assimetria de informação entre aforradores, investidores, instituições 

e empresas. 

Por isso, além da supervisão prudencial sobre os mercados financeiros, exige- 

se também uma regulação tendente a garantir o máximo de informação que permita 

aos operadores e consumidores decisões racionais neste mercado. Combinando esta 

necessidade de regulação e supervisão com a conveniência em manter uma distância 

e separação em relação aos detentores do poder político, o resultado foi a criação 

geral em todos os países de autoridades reguladoras/supervisoras independentes, 

dotadas de amplos de poderes regulamentares, de poderes de supervisão e de poderes 

sancionatórios, bem como de recursos financeiros próprios (taxas pelos serviços 

prestados, taxas de supervisão, etc.). 

Embora muitos países tenham um sistema de regulação integrado para todos 

os sectores do sistema financeiro (serviços bancários, seguros e mercado de valores 

mobiliários), até por causa da existência de conglomerados com actividade em todos 

esses sectores, noutros países, como Portugal, a regulação/supervisão está 

desagregada em três áreas - respectivamente, serviços bancários, mercado de 

valores mobiliários e seguros -, cada um delas com a sua própria autoridade 

reguladora/supervisora, respectivamente o Banco de Portugal, a CMVM e o Instituto 

dos Seguros de Portugal. 

IV. Duas linhas marcam a evolução dos mercados financeiros desde os anos 

80 do século passado. Por um lado, a liberalização dos mercados (eliminação ou 

atenuação de barreiras a entrada, privatização das bolsas, etc.); por outro lado, a 

eliminação das barreiras nacionais a circulação de capitais, não somente dentro da 

UE (como exigência da UEM e do mercado único), mas também a nível 

internacional. A primeira tendência traduz-se na redução da intervenção pública 

nesses mercados, crescentemente reduzida a tarefas de regulação e de supervisão, 

aliás exercidas por autoridades reguladoras independentes. A segunda tendência 

tornou mais difícil e mais árdua a realização de objectivos de âmbito nacional, como 

por exemplo a mobilização de recursos para o investimento interno, dada a 

mobilidade e volatilidade das aplicações financeiras disponíveis. 

V. Este preceito constitucional representa uma típica norma-tarefa, contendo 

uma obrigação constitucional de legislação, com vista a consecução de certos 

objectivos, deixando ao legislador uma ampla margem de escolha dos meios e 

mecanismos para os atingir. Todavia, para além da possível inconstitucionalidade por 
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omissão, por inércia legislativa, não está também excluída, em abstracto, a 

possibilidade de inconstitucionalidade por acção, por violação desta norma no caso 

de legislação patentemente contrária aos seus objectivos. 

Para além disso, esta norma constitui uma amplíssima credencial 

constitucional parta a intervenção, regulação e supervisão pública das actividades 

financeiras, com as necessárias limitações restrições da liberdade económica nesta 

área, com a extensão e a intensidade que os interesses em causa podem justificar 

(desde a autorização administrativa para a entrada na actividade até, no limite, a 

intervenção na gestão das instituições financeiras). De resto, não estão aqui em causa 

somente valores constitucionais ligados a estabilidade financeira e ao 

desenvolvimento económico e social mas também a protecção dos direitos dos 

aforradores e investidores e clientes das instituições financeiras, a começar pelo seu 

direito de propriedade." 

E Figueiredo Dias e Costa Andrade (in Parecer junto aos autos): 

"No que diz respeito concretamente ao mercado de valores mobiliários, 

importa acautelar o correcto funcionamento deste mercado dado o peso e a 

importância que tem no equilíbrio das economias nacionais e internacional. Estão 

em causa riscos para os investidores, para as empresas e até para os sistemas 

económicos. Riscos cuja intensiJicação importa prevenir de forma a garantir a 

idoneidade dos agentes económicos e a regularidade dos seus comportamentos. 

Para atrair investidores para o mercado é indispensável assegurar a confiança na 

correcção do seu fincionamento, em condições de transparência e igualdade. 

Noutra direcção, reclama-se a preservação do mercado de manipulações arbitrárias 

e indevidas, empreendidas por operadores económicos com mais poder e menos 

constrições éticas e deontológicas. 

É justamente a prossecução destes interesses e a prevenção destes riscos que 

permite compreender a supervisão dos mercados de valores mobiliários. «Os 

poderes de controlo atribuídos as autoridades de supervisão justificam-se, assim, 

pela necessidade de prevenir riscos do funcionamento dos sistemas e assegurar os 

seus níveis de eficiência económica, de garantir a idoneidade de alguns agentes 

económicos e a regularidade comportamental dos mesmos e de efectivar, também 

por essa via, uma-forma de protecção dos investidores)). 

Por outro lado, outros factores contribuíram fortemente para, neste contexto 

evolutivo, se prever a necessidade de supervisão: desde logo, a necessidade de 
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integração dos mercados e, por sua vez, também o acréscimo muito significativo de 

competição entre os diversos agentes, quer entre os intermediários financeiros, quer 

entre as bolsas e sistemas de negociação, quer mesmo entre países e sistemas de 

supervisão. 

A intervenção pública visa, desta,forma, um conjunto de finalidades entre as 

quais se destaca assegurar uma adequada informação do mercado e dos 

investidores, assegurar a integridade do mercado, acautelar a justiça ou equidade 

nas relações do mercado, promover a existência de mercados organizados que 

fimcionem de forma regular e eficiente e promover um sistema financeiro seguro e 

estável " 

E ainda Frederico de Lacerda da Costa Pinto no seu Parecer Supervisão, 

legalidade da prova e direito de defesa" junto aos autos: 

"27. A razão de ser de tal intervenção pública facilmente se identifica: os 

mercados de valores mobiliários são um segmento importante do sistema financeiro e 

permitem a legítima realização de interesses públicos e privados. O mercado - 
enquanto, nomeadamente, espaço de encontro entre as poupanças dos investidores e 

as necessidade de financiamento das empresas - constitui um bem económico em si 

mesmo e está numa interacção permanente com o sistema financeiro e com a 

economia em geral. Os agentes que nele actuam interferem directamente com o 

património dos investidores, com o valor dos activos das empresas admitidos a 

negociação, com a visibilidade económica dos emitentes, com as cotações - que 

funcionam como preço público de referência para inúmeras decisões jurídicas e 

económicas - e com as condições de funcionamento do próprio mercado. O que vale 

por dizer, em suma, que a actuação dos agentes no mercado de valores mobiliários se 

repercute em esferas individuais (investidores e emitentes) e em esferas públicas (em 

parte do sistema financeiro). 

28. Compreende-se, por isso, que a tutela dos mercados seja (em geral) uma 

incumbência constitucional do Estado (art. 8 1 . O ,  al. f) da Constituição). Como 

sublinha de forma exacta EDUARDO PAZ FERREIRA, "( ...) os mercados 

financeiros devem ser objecto de uma regulação especialmente atenta por parte do 

Estado". Mais ainda, acrescenta, "a tutela jurídica dos mercados financeiros e, de 

facto, consequência da percepção de que os poderes públicos se não podem 

desinteressar da actividade financeira, antes nela devendo intervir ao serviço do 
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duplo objectivo: o de garantia dos direitos patrimoniais individuais e do bem-estar 

económico e social geral"4. 

29. O mercado de valores mobiliários constitui, assim, um bem público cuja 

dignidade se reflecte na tutela constitucional que lhe é conferida. A forma de o 

Estado efectivar essa tutela assenta, em boa parte, no regime legal da supervisão 

exercido através de autoridades públicas independentes. Assim o reconhecem, por 

exemplo, GOMES CANOTILHO e VITAL MOREIRA, quando afirmam que "as 

actividades financeiras estão naturalmente vocacionadas para um denso sistema de 

regulação e supervisão pública, não somente para prevenir riscos sistémicos que 

abalam a confiança no sistema (crashes bolsistas, falências bancárias, etc.)" mas 

também para suprir as "falhas de mercado próprias destes sector, nomeadamente 

assimetria entre os aforradores, investidores, instituições e empresasM5. Perspectiva 

no  essencial partilhada por EDUARDO PAZ FERREIRA quando conclui que "a 

criação de mecanismos específicos de regulação e supervisão destes mercados 

constitui, de facto, a forma mais importante de concretização da directiva 

constitucional que foi encontrada pelo legislador ordinário"." 

Feito este enquadramento vejamos as questões suscitadas. 

4.1. Supervisão versus processamento de contra-ordenações. 

"O conceito de supervisão é, nos termos do CdVM, amplo e algo 

heterogéneo, na medida em que significa, genericamente, o controlo, a vigilância, o 

acompanhamento e a fiscalização da actividade dos agentes e dos mercados. Este 

diploma dedica um título especial a supervisão: trata-se do Título VI1 (artigos 352." a 

377."), que tem por epígrafe ((Supervisão e Regulação)). Todavia, a matéria da 

supervisão não se limita a este Título, pois constituem também manifestação dos 

poderes de supervisão da autoridade do mercado, por exemplo, o controlo da 

informação (artigos 7." e S.), o registo de auditores (artigo 9."), o controlo das 

participações qualificadas (artigo 16." e ss.), o registo de emissões de valores 

mobiliários (artigo 44.") ou ainda a realização de inspecções, inquéritos e 

averiguações preliminares (para além do artigo 364." inserido naquele título, veja-se 

o disposto nos artigos 382." a 386." e o artigo 408.", n." 2 ) l l .  

A supervisão do mercado de valores mobiliários compete a CMVM que, nos 

termos do artigo 1 .O do Estatuto da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, é 

uma pessoa colectiva de direito público dotada de autonomia administrativa e 
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financeira, de património próprio, com as atribuições fixadas no artigo 4.", entre as 

quais se prevê, na alínea b), do n." 1, ((exercer as funções de supervisão nos termos 

do Código de Valores Mobiliários)). A CMVM rege-se pelo seu Estatuto, pelo 

CdVM e, no que neles não for previsto, pelas normas aplicaveis as entidades públicas 

empresariais, e está sujeita a tutela do Ministério das Finanças (artigo 2." do Estatuto 

da CMVM, previsto no Decreto-Lei n." 473199, de 8 de Novembro). 

Do mesmo modo, entre as atribuições reconhecidas a CMVM pelo artigo 

353." do CdVM conta-se a supervisão dos mercados de valores mobiliários. Assim 

sendo, não restam dúvidas que, nos termos do CdVM e do Estatuto da CMVM, 

cabe a CVMV exercer a supervisão dos mercados de valores mobiliários. Resta 

saber, de acordo com as fontes legais, quais os princípios que pautam a 

actividade de supervisão e que poderes são reconhecidos a esta entidade para 

prosseguir aquelas finalidades e principios.Só delimitando as finalidades da 

supervisão e os respectivos poderes reconhecidos legalmente a CMVM poderemos 

determinar se houve ou não uma actuação ilegítima da CMVM no caso submetido a 

nossa apreciação. 

3. A supervisão desenvolvida pela CMVM obedece aos princípios previstos 

no artigo 358." do CdVM: protecção dos investidores; eficiência e regularidade de 

funcionamento dos mercados de valores mobiliários; controlo da informação; 

prevenção do risco sistémico; prevenção e repressão das actuações contrárias a lei 

ou a regulamento; e independência perante quaisquer entidades sujeitas ou não a 

sua supervisão. Estes princípios são de natureza genérica e, embora sistematicamente 

se encontrem previstos no Capítulo I (Supervisão) do Título VI1 (Supervisão e 

Regulação), são concretizados não só ao longo deste capítulo, como também, já o 

vimos, por disposições normativas inscritas fora deste título. Estes "princípios" são, 

na verdade, critérios que devem orientar e pautar a actividade de supervisão e têm a 

sua razão de ser em autênticos princípios jurídicos: princípio da legalidade, da 

necessidade, da clareza e da publicidade dos regulamentos. 

Deste modo, o artigo 358." prevê um conjunto de orientações, de valores e 

fmalidades que devem servir como critério na interpretação das normas aplicaveis 

em matéria de supervisão, ao estabelecerem os contornos do quadro da supervisão do 

mercado de valores mobiliários. São eles que irão sustentar materialmente e em 

primeira linha os poderes reconhecidos legalmente a CMVM nesta matéria, mas 

servem igualmente para traçar os limites desses poderes. Com efeito, para cumprir as 
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atribuições que lhes são impostas por lei, as autoridades devem dispor da respectiva 

competência e do exercício de poderes consentâneos; todavia, este exercício está 

funcionalizado ao cumprimento daquelas atribuições, devendo pautar-se por um 

catálogo de valores que, no caso da supervisão dos mercados mobiliários, está 

previsto no artigo 358." do CdVM. 

De entre estes princípios a que a CMVM deve obediência assume especial 

importância, para efeitos de resposta a consulta que nos foi submetida, o previsto na 

alínea e) do referido art. 358.", segundo o qual a CMVM deve, no exercício da 

supervisão que lhe é legalmente imposta, prevenir e reprimir as actuações contrárias 

a lei ou a regulamento. No âmbito da supervisão é dever da CMVM não só prevenir 

como sancionar as ilegalidades de que tome conhecimento e que sejam da sua 

competência. Só desta forma se compreende que, entre os procedimentos que o 

Código reconhece a CMVM como forma de prosseguir as suas atribuições, 

especificamente no capitulo referente a supervisão (artigo 360.O), se preveja a 

instrução dos processos e a punição das infracções que sejam da sua 

competência (alinea e), do artigo 360.O). Desde logo, são da  competência do 

Conselho Directivo da CMVM, nos termos do artigo 408.O do CdVM, o 

processamento das contra-ordenações e a respectiva aplicação da coima e 

sanções acessórias. 

No que em concreto respeita as contra-ordenações no quadro do mercado de 

valores mobiliários, a competência para o seu processamento e aplicação é como se 

disse, nos termos do artigo 408." do CdMV, do Conselho Directivo da CMVM. Este 

regime legal está em consonância com a regra estabelecida no Regime Geral das 

Contra-ordenações em matéria de competência do processo de contra-ordenação, 

segundo a qual o processamento das contra-ordenações e a aplicação de coimas e das 

sanções acessórias competem as autoridades administrativas (artigo 33."). A CMVM 

é um ente público de natureza administrativa, a quem estão confiados poderes 

públicos administrativos, desde logo, poderes de supervisão, entre os quais se inclui 

o processamento das contra-ordenações. 

Nos termos do CdVM, concretamente, dos artigos 358.O, al. e), 360.O, n.O 

1, ai. e) e 408.O, n.O 1, torna-se absolutamente inequívoco que o processamento 

das contra-ordenações C parte integrante da supewisão cumprida pela CMVM. 

E este o quadro legal traçado pelo CdVM, em perfeita consonância com a natureza e 

sentido do ilícito de mera ordenação social, por um lado, e com as especificidades e 
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dificuldades próprias do mercado de valores mobiliários, por outro. Não se 

compreenderia que, em razão da matéria, a entidade a quem compete supervisionar 

(e já se referiram as razões que sustentam a necessidade dessa supervisão) não 

pudesse, no âmbito dessa supervisão, processar e sancionar os ilícitos administrativos 

de que tomasse conhecimento." 

Discorda- se assim da decisão proferida pelo Tribunal a quo, pois por um lado 

o "(. . .) CdVM não deixa qualquer margem para dúvidas ao integrar no âmbito da 

supervisão do mercado de valores mobiliários a instrução e o processo das contra- 

ordenações previstas neste diploma (artigos 358.", al. e), 360.", al. e) e 408.", n." 1); 

considerar que o processamento de contra-ordenações está excluído da supervisão é 

contrariar o disposto legalmente, uma vez que a letra da lei é absolutamente explícita 

ao incluir a instrução e punição das contra-ordenações no âmbito da supervisão. 

Nesta parte, por conseguinte, a sentença, faz uma interpretação contrária a lei 

expressa;" 

Por outro lado (. . .)" de natureza substancial ou material, relaciona-se com a 

razão fiscalizar com carácter preventivo e repressivo as irregularidades cometidas 

pelas entidades supervisionadas, tem de abranger, para que possa ser efectivada, a 

possibilidade destes ilícitos administrativos serem sancionados pela entidade 

reguladora, como forma de garantir a eficácia dessa supervisão. Invoque-se, a 

propósito, o artigo 364.", al. b) do CdVM, inserido no capítulo da supervisão, que 

reconhece a CMVM, no exercício de poderes de fiscalização, a capacidade de 

realizar inquéritos para a averiguação de infracções de qualquer natureza cometidas 

no âmbito do mercado de valores mobiliários ou que afectem o seu normal 

funcionamento. Este regime não importa qualquer confusão entre um poder 

administrativo e um poder jurisdicional, como pretende a referida sentença (página 9 

e nota 8), pela razão simples mas decisiva de que o processamento e a aplicação de 

contra-ordenações são ainda de natureza administrativa, naturalmente sancionatória. 

E são-no neste domínio específico do ordenamento jurídico como em todos os outros 

(v.g., tributário, concorrência, circulação rodoviária, etc.) a que, em boa hora, o 

legislador português estendeu a categoria e o regime das contra-ordenações. É 

necessário não esquecer que o processo contra-ordenacional tem uma natureza 

administrativa e se distingue do processo penal de natureza judicial, sob pena, aí sim, 

de se confimdirem regimes que seguem, e devem prosseguir, finalidades distintas. 
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6. No cumprimento das suas atribuições cabe à CMVM a supervisão das 

i" 
entidades descritas no artigo 359." do CdVM. Na prossecução dessas finalidades a 

entidade reguladora só pode actuar com fundamento na lei e dentro dos limites por 

ela impostos. Neste sentido, o CdVM prevê no artigo 361 .O um conjunto de actos que 

a CMVM pode praticar no exercício da supervisão. Assim, o artigo 361 .O reconhece 

à CMVM legitimidade para a prática dos actos necessários (e só estes) para assegurar 

a efectividade dos princípios estabelecidos no artigo 358." (salvaguardando tanto 

quanto possível a autonomia das entidades sujeitas à supervisão). 

Estas prerrogativas podem ser exercidas, nos termos da lei, no quadro de um 

processo contra-ordenacional: desde logo, porque o processamento de contra- 

ordenações integra - como vimos - o quadro de supervisão da CMVM, mas também 

porque, expressamente, no corpo do artigo se pressupõe a possibilidade daquelas 

prerrogativas serem realizadas no quadro da instrução de um qualquer processo 

(logo, também de natureza contra-ordenacional). É o caso, v. g., da alínea c) deste 

artigo 361 .O, onde se prevê a possibilidade de a CMVM ((determinar que as pessoas 

responsáveis pelos locais onde se proceda a instrução de qualquer processo ou a 

outras diligências coloquem a sua disposição as instalações de que Os seus agentes 

careçam para a execução dessas tarefas, em condições adequadas de dignidade e 

eficiência)). 

Entre as prerrogativas previstas neste artigo para o exercício da supervisão 

insere-se a possibilidade de a CMVM ((exigir quaisquer elementos e informações e 

examinar livros, registos e documentos, não podendo as entidades supervisionadas 

invocar o segredo profissional)). Deste modo, o regime legal de supervisão admite 

que a CMVM possa solicitar estas informações, ainda que elas se destinem a instruir 

um processo contra-ordenacional. Não há assento legal, no CdVM, para se afirmar - 
como parece ser entendimento do Tribunal de Pequena Instância Criminal de Lisboa 

- a inaplicabilidade do disposto na alínea a) do n." 2 do artigo 361." em sede de 

processarnento de contra-ordenações. 

Em conclusão quanto a este ponto, ao solicitar as informações destinadas a 

instruir um processo contra-ordenacional a CMVM limitou-se a cumprir o 

regime legal de supervisão previsto no CdVM não se descortinando, com todo o 

respeito, sombra de razão para que o tribunal pudesse contestar a legitimidade 

dos actos realizados pela CMVM" (in Parecer, Jorge Figueiredo Dias e Manuel 

Costa Andrade). - sublinhados nossos. 
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Como vimos, um dos fundamentos essenciais da decisão recorrida é o de que 

uma coisa é a supervisão exercida pela CMVM, e outra é o processamento de contra- 

ordenações, também da sua competência (cf. v.g., o 7.' § de fls. 9 da sentença, em 

que se lê "Porém, estes dois poderes, como vimos, têm naturezas bem distintas."). 

No entanto, o processamento das contra-ordenações está integrado, por lei 

expressa, na atribuição de supervisão a cargo da CMVM como dispõe o artigo 

358."/e do CdVM que consagra, entre os princípios a que obedece a supervisão 

desenvolvida pela CMVM, a prevenção e repressão das actuações contrárias a lei ou 

a regulamento. 

A repressão de comportamentos ilegais, que inclui o processamento de 

contra-ordenações da competência da CMVM (artigos 408." e ss. do CdVM), está 

portanto colocada no âmbito da supervisão, sem prejuízo de a repressão de 

comportamentos ilegais poder também colocar-se na denúncia de infracções de outra 

natureza, da competência de outras entidades (cf. os artigos 364."/2 e 382." a 387.' 

do CdVM e 242."/l/b do CPP). 

Por outro lado, o artigo 360.On.O 1 alínea e) do CdVM qualifica 

expressamente "Instruir os processos e punir as infracções que sejam da sua 

competência;" como procedimento que a CMVM pode adoptar no âmbito das suas 

atribuições de supervisão, pelo que o legislador pretendeu atribuir a CMVM um 

conjunto de prerrogativas que podem ser utilizadas em geral na supervisão, i.e., 

nomeadamente na instrução do processo de contra-ordenação. 

Pelo que , o processamento de contra-ordenações não é assim uma atribuição 

legal da CMVM distinta da supervisão - é, antes, sim, uma das competências da 

CMVM para prosseguir esta atribuição. 

O artigo 353.On.O 1 do CdVM dispõe o seguinte: 

"São atribuições da CMVM, além de outras constantes do seu estatuto: 

a) A supervisão dos mercados de valores mobiliários, das ofertas públicas 

relativas a valores mobiliários, dos sistemas de liquidação, dos sistemas centralizados 

de valores mobiliários e das entidades referidas no artigo 359.O; 

b) A regulação dos mercados de valores mobiliários, das ofertas públicas 

relativas a valores mobiliários, das actividades exercidas pelas entidades sujeitas a 

sua supervisão e de outras matérias previstas neste Código e em legislação 

complementar." 

Também o artigo 4.On.O 1 do Estatuto da CMVM dispõe que: 
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"São atribuições da CMVM: 

a) Regular os mercados de valores mobiliários e de outros instrumentos 

financeiros, as actividades exercidas pelas entidades sujeitas a sua supervisão, as 

ofertas públicas relativas a valores mobiliários e outras matérias previstas no Código 

dos Valores Mobiliários e em legislação complementar, 

b) Exercer as funções de supervisão nos termos do Código dos Valores 

Mobiliários; (...)." 

São ainda atribuições da CMVM, nos termos do artigo 4." n." 1 do seu 

Estatuto: 

"( ...) c) Promover o desenvolvimento do mercado de valores mobiliários e de 

outros instrumentos financeiros e das actividades de intermediação financeira; 

d) Assistir o Governo e o Ministro das Finanças, a pedido destes ou por 

iniciativa própria, na definição das políticas relativas aos valores mobiliários e outros 

instrumentos financeiros, respectivos mercados e entidades que nestes intervêm, 

e) Desempenhar as demais funções que lhe sejam atribuídas por lei." 

As pessoas colectivas de Direito Público, como é o caso da CMVM (artigo 

1." do Estatuto da CMVM), só têm as atribuições legais taxativamente fixadas na lei, 

e não quaisquer outras, pelo que a prossecução pela CMVM de uma atribuição não 

prevista na lei violaria o princípio da legalidade (vd. artigo 3."n."l do Código do 

Procedimento Administrativo), não sendo válida a actuação da CMVM (cf. o artigo 

133."/2/b do CPA). 

Em conclusão, e ao contrário do que entende a decisão recorrida, as normas 

deviam ter sido interpretadas e aplicadas no sentido de que o processamento das 

contra-ordenações da competência da CMVM é um procedimento de supervisão. 

Não se pode em qualquer caso aceitar a decisão recorrida onde afirma que a 

prerrogativa estabelecida no artigo 361.On.O 2 alínea a) do CdVM, que dispõe que a 

CMVM pode exigir quaisquer elementos e informações e examinar livros, registos e 

documentos, não podendo as entidades supervisionadas invocar o segredo 

profissional, apenas vale em sede de supervisão, e não em processo de contra- 

ordenação (cf. do penultimo § de fls. 8 da sentença em diante; cf. especialmente a 1.a 

parte do 1." e 3." e 4." 9s de fls. 17 da sentença). 

"Desde logo, mesmo admitindo que o processamento das contra-ordenações é 

atribuição legal da CMVM distinta da supervisão, certo é que o legislador quis 
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introduzir normas relativas ao processamento das contra-ordenações no Capítulo I1 

(Supervisão) do Título VI1 (Supervisão e regulação) do CdVM. 

Esta opção resulta clara das seguintes normas: 

a. o já citado artigo 358."/e do CdVM, que estatui a prevenção e repressão 

de actuações contrárias a lei ou a regulamento como principio a que obedece a 

supervisão desenvolvida pela CMVM; 

b. o já citado artigo 360."/l/e do CdVM, que qualifica expressamente a 

instrução de processos e punição de infracções como procedimento de supervisão; 

c. o artigo 361."/2/c do CdVM, que dispõe que a CMVM pode determinar 

que as pessoas responsáveis pelos locais onde se proceda a instrução de qualquer 

processo ou a outras diligências coloquem a sua disposição as instalações de que os 

seus agentes careçam para a execução dessas tarefas, em condições adequadas de 

dignidade e eficiência; 

Trata-se aqui (tal como na al. a) cuja aplicação em processo de contra- 

ordenação o Tribunal recorrido não admite) de uma prerrogativa de supervisão 

(epígrafe do artigo), mas que expressamente pressupõe a instrução em curso de um 

processo, que pode ser de contra-ordenação; 

d. o artigo 364."/l/b do CdVM, que dispõe que "No exercício de poderes de 

fiscalização [também estes qualificados como procedimento de supervisão pelo 

artigo 360."/l/b do CdVM], a CMVM realiza inquéritos para a averiguação de 

infracções de qualquer natureza cometidas no âmbito do mercado de instrumentos 

financeiros ou que afectem o seu normal funcionamento."; 

Trata-se também aqui de matéria de supervisão, mas referem-se inquéritos e 

averiguação de infracções. 

Não restam, pois, dúvidas: ainda que o processamento de contra-ordenações e 

a supervisão sejam atribuições distintas da CMVM, o legislador quis fixar um 

conjunto de prerrogativas que podem ser usadas tanto numa sede como noutra (e isto 

sem prejuízo, naturalmente, da aplicação do regime das contra-ordenações previsto 

nos artigos 408." e ss. do CdVM, no RGCO [ex vi do artigo 407." do CdVM] e no 

CPP [ex vi do artigo 4 1 .O/ 1 do RGCO]) - as que enuncia como procedimentos e 

prerrogativas da CMVM, sem fazer qualquer distinção. 

Não assiste pois ao Tribunal recorrido assento legal para afirmar a 

inaplicabilidade do disposto no artigo 361 ."/2/a do CdVM em sede de processamento 

de contra-ordenações. 
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Isto é tanto mais grave porquanto as entidades sujeitas a jurisdição da CMVM 

estão sujeitas a sua supervisão contínua (artigos 360."/l/a e 362." do CdVM), o que 

não sucede com o cidadão em geral. 

Já com uma entidade sujeita a supervisão da CMVM, o que ocorre é que está 

permanentemente sujeita a fiscalização da CMVM - que, em qualquer momento, 

pode redundar na detecção de indícios da prática de infracção. 

Ora, a restrição que o Tribunal a quo faz do âmbito de aplicação do artigo 

361."/2/a do CdVM teria como consequência a inviabilização do exercício da 

supervisão, já que nada poderia perguntar a entidade supervisionada, porque havia o 

risco de se descobrirem elementos relevantes para a detecção de contra-ordenação. 

Qualquer esclarecimento poderia ser auto incriminador para essa entidade. 

"( ...) O art. 358.' do CVM (Código dos Valores Mobiliários) dispõe que a 

supervisão desenvolvida pela CMVM (Comissão do Mercado dos Valores 

Mobiliários) obedece aos seguintes princípios: (...) e) Prevenção e repressão das 

actuações contrárias a lei ou a regulamento. 

E o art. 361, n." 2 do CVM que dispõe que "No exercicio da supervisão a 

CMVM dispõe das seguintes prerrogativas: a) Exigir quaisquer elementos e 

informações e examinar livros, registos e documentos, não podendo as entidades 

supervisionadas invocar o segredo profissional. 

E como bem salienta o MP junto do tribunal recorrido "a lei impõe aos 

funcionários da CMVM que, tendo conhecimento de factos ilícitos de natureza 

criminal, os comuniquem ao Ministério Público (alínea b) do número 1 do Artigo 

242 do Código de Processo Penal) tendo, evidentemente, essa comunicação que 

abranger factos sigilosos ou que tenham chegado ao conhecimento dos funcionários 

da Comissão por via de levantamento de segredo." ( das alegações da CMVM). 

E Frederico Costa Pinto refere no seu Parecer: 

"25. A questão de saber se os elementos recolhidos no âmbito da supervisão 

podem ou não ser integrados em processos de contra-ordenação exige que se comece 

por caracterizar aquela actividade e se estabeleça, num segundo momento, a relação 

entre supervisão e procedimentos sancionatórios. 

26. A supervisão dos mercados de valores mobiliários consiste no 

acompanhamento, vigilância e controlo exercido por uma autoridade pública sobre a 

actividade e as operações dos diversos intervenientes neste mercado (art. 358." e ss 

do CdVM). Quando esses intervenientes são profissionais autorizados a exercer tais 
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actividades (sujeitos, por isso mesmo, a um especial regime de análise das condições 

em que se propõem actuar e quanto a forma como o fazem) a supervisão estende-se 

inclusivamente a sua organização e modo de funcionamento (arts 295." e ss e 304." e 

ss do CdVM)." 

3 1. Perante isto, pode sem esforço concluir-se que o regime da supervisão 

dos mercados de valores mobiliários, pelo elenco de interesses que visa garantir, 

concretiza parte da exigência constitucional de garantia de funcionamento eficiente 

dos mercados (art. 81 .O, al. f) da Constituição) e da protecção das condições de 

funcionamento do sistema financeiro (101 .O da Constituição). 

33. Não tem, por isso, uin fundamento real, nem nos termos usados nem na 

conclusão a que chega, a avaliação, feita pelo Tribunal na sentença que motivou este 

parecer (cfr. pag. 9), de que "a confusão entre estes dois poderes (de supervisão do 

mercado e de instruir e decidir processos de contra-ordenação) não é saudável para o 

sistema (...)". É que a opção do legislador neste domínio não só foi clara e 

intencional, estando por isso muito distante de poder ser qualificada como uma 

"confusão", como uma dúvida sobre a sua bondade material não pode ser 

legitimamente transformada em critério de decisão pelo poder judicial, que tem de 

aplicar a lei e não criar Direito por discordância em relação à lei vigente. 

39. A supervisão, enquanto actividade constante de acompanhamento do 

mercado, integra, por seu turno, quatro segmentos que se podem autonomizar em 

função do seu objecto: a supervisão organizativa, a supervisão prudencial, a 

supervisão comportamental e a vertente sancionatória. A supervisão organizativa 

incide fundamentalmente sobre os padrões e modo de organização e funcionamento 

dos profissionais do mercado que realizam actividades de intermediação financeira 

(v.g. arts. 289." e ss e 304." e ss do CdVM). A supervisão prudencial incide sobre a 

solvabilidade e liquidez das instituições, os factores de risco sistémico e a idoneidade 

de algumas pessoas com intervenção qualificada no mercado (art. 363." do CdVM). 

A supervisão comportamental, por seu turno, incide sobre condutas devidas ou 

proibidas por lei ou regulamento, visando reduzir as assimetrias informativas (v.g. 

arts 7." e 248." do CdMVM), garantir os padrões legais da qualidade de informação a 

disponibilizar aos investidores e aos mercados (art. 7." do CdVM) e o cumprimento 

dos deveres legais dos intermediários financeiros para com os investidores (v.g. arts 

309." e ss e 3 12." e ss CdVM), exige um acompanhamento regular das actividades e 

operações (v.g. arts 360.", 3 1 1 .O, 321 .O e ss e 108." e ss do CdVM) e uma vigilância 
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continuada e em tempo real do funcionamento dos mercados (por exemplo, arts. 

3 1 O." e 362." do CdVM). A dimensão sancionatória da supervisão consiste no dever 

de identificar as infracções cometidas e, em função disso, instruir e decidir os 

processos da sua competência (art. 360.", n." 1, al. e), 382." e ss e 408." e ss do 

CdVM), participando as demais infracções a outras entidades (art. 364.", n." 2 do 

CdVM). 

40. Todos os deveres legais e regulamentares, de fonte nacional ou 

comunitária, no âmbito do mercado de valores mobiliários têm tutela sancionatória, 

pelo que a sua violação dá origem a contra-ordenações sujeitas ao dever de promoção 

oficiosa (arts 388." a 400." do CdVM). Trata-se, por outro lado, de competências 

exclusivas e não partilhadas com qualquer outra entidade, pelo que ou são exercidas 

pela CMVM ou não existe possibilidade de os infractores serem responsabilizados 

(cfr. arts 408.", n." 1, 383.", 384." e 386." do CdVM)I2. 

4 1. Finalmente, a CMVM tem ainda poderes de cooperação autónoma com 

outras autoridades, nacionais e internacionais, regulados nos arts 373." e ss, e que 

contemplam realidades diversas como a simples troca de informações e 

esclarecimentos, a formação de quadros ou a realização de diligências, isoladamente 

ou em conjunto. 

42. Em todos estes aspectos a supervisão é fundamentalmente um controlo 

regular da legalidade da actuação dos agentes, da sua organização (no caso dos 

intermediários financeiros) e das operações que são executadas no mercado, já que a 

mesma não se estende ao mérito intrínseco das operações e das decisões de 

investimento. Por isso mesmo é exacto apresentar os reguladores independentes 

como "os garantes das regras" 13. 

43. Sem prejuízo de se poder ensaiar uma separação entre procedimentos de 

supervisão e processo sancionatório (veja-se infra Parte I, n." 5, al. b), é inequívoco 

que a lei portuguesa, a semelhança do resto do Direito europeu, integra as 

competências sancionatórias da autoridade do mercado na supervisão em sentido 

amplo (arts. 358,", al. e) e 360.", n." 1, al. e) do CdVM), pois o modelo das 

autoridades independentes de supervisão adoptado pelo legislador pressupõe e exige 

a confluência desses poderes na mesma entidade, nos termos atrás descritos. O que 

vale afinal por dizer que a componente sancionatória da supervisão é incindível 

desta, por três razões fundamentais: por um lado, porque toda a supervisão implica 

necessariamente um controlo da legalidade da actuação das entidades e pessoas 

45 
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supervisionadas; por outro lado, porque não há supervisão eficaz sem a tutela 

sancionatória que a lei lhe confere e, por isso mesmo, a própria lei integra o poder 

sancionatório na supervisão e vincula os poderes legais enunciados no art. 361 .O aos 

princípios e objectivos da supervisão (art. 358.", ambos do CdVM); finalmente, 

porque todos os ilícitos identificados na supervisão correspondem a infracções 

públicas sujeitas a um regime de obrigatoriedade da promoção do processo, 

componente essencial do princípio da legalidade. 

(...) É que - e este aspecto é decisivo sobre a opção do legislador - os 

procedimentos da autoridade de supervisão descritos no art. 360." do CdVM e as 

prerrogativas de autoridade enunciadas no art. 361.", incluindo o poder de exigir 

elementos e informações (art. 361.", n." 2 al. a) do CdVM), estão legalmente 

previstos para dar cumprimento a qualquer um dos objectivos do art. 358." do 

mesmo diploma, como expressamente se afirma no n." 1 do art. 361." do CdVM. O 

que se confirma do ponto de vista sistemático com a associação legal entre 

supervisão, cooperação e instrução dos procedimentos sancionatórios, quer ao nível 

dos processos de contra-ordenação (cfr. arts. 358." al. e), 360.", n." 1, al. e), e n." 2, 

361 .O, n." 1, 373.", 356.", n." 1, c) e 408.", n." 2), quer ao nível das averiguações 

preliminares em crimes contra o mercado (art. 383.O, n." 3 e art. 385.", todos do 

CdVM). 

45. Em suma, os poderes do art. 361.' do CdVM, cujo exercício foi 

questionado na sentença em causa, podem e devem ser exercidos para prosseguir 

qualquer uma das finalidades do art. 358." e estão legalmente vinculados a 

prossecução dessas finalidades (ex vi art. 361 .O, n." 1 do CdVM). O que aponta para 

a possibilidade, no mínimo, de existir uma linha de continuidade entre a supervisão e 

o processo sancionatório subsequente. Entender de forma diferente, como fez o 

Tribunal, significa desconsiderar a decisão do legislador e criar uma solução que este 

não acolheu." 

"92. A utilização em processo contra-ordenacional dos elementos obtidos na 

supervisão está expressamente prevista na lei. Os elementos obtidos ao abrigo do art. 

361.", n."2 al. a), bem corno o relatórios de inspecção e os elementos obtidos em 

diligências de fiscalização (art. 364.", n." 1, al. a) e c) do CdVM), correspondem a 

actos que visam dar cumprimento aos princípios do art. 358." do CdVM, onde se 

inclui a repressão das actuações contrárias a lei ou a regulamento. E para o efeito a 

CMVM não só acompanha e fiscaliza a actividade dos agentes no mercado de 
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valores mobiliários (art. 360.", n."l, al. a) e b) do CdVM), como instrui os processos 

e pune as infracções da sua competência, nos termos e por força da al. e) do mesmo 

artigo 360.", n." 1. Ou seja, o uso de tais elementos em processo de contra-ordenação 

está legitimado pela própria lei que, nesta matéria, nem deixa qualquer margem para 

interpretações divergentes. O Código dos Valores Mobiliários não só o permite 

como, quando tal poderia suscitar dúvidas, afirma expressamente que a existência de 

poderes específicos, como nas averiguações preliminares de crimes contra o 

mercado, não prejudica o exercício de poderes de supervisão (art. 383.", n." 3 do 

CdVM). O próprio Regime Geral das Contra-Ordenações confirma esta possibilidade 

ao dispor que as entidades fiscalizadoras remeterão imediatamente as autoridades 

administrativas competentes a participação e as provas recolhidas (art. 48.", n." 3)." 

4.2. Não utilização de meios enganosos. 

"O Juizo de Pequena Instância Criminal de Lisboa considerou nulas as provas 

em que se fundamentou a decisão de condenação proferida em processo contra- 

ordenacional pela CMVM. Entendeu o tribunal que a arguida não sabia que estava a 

fornecer elementos para um processo contra-ordenacional ein que era arguida, ((como 

foi levada a pensar que os estava a fornecer estritamente para efeitos de supervisão)) 

(p. 14); e considerou ainda que a CMVNI, ao criar a convicção na arguida de que 

estava obrigada a prestar as informações pedidas, usou de meios enganosos para 

((obter a prova junto da arguida e perturbou a liberdade de os seus representantes 

decidirem)), pelo que tais meios são ofensivos da integridade moral das pessoas, 

sendo por isso, ((nulas as provas)). Para fundamentar este entendimento a sentença 

convocou o artigo 126.", n." 1 e 2, al. a) e artigo 122.", ambos do CPP, aplicáveis por 

força do artigo 41.", n." 1 do Regime Geral das Contra-ordenações (RGCO), assim 

como o artigo 32.", números 2 e 8, e artigo 18.", n." 1, ambos da CRP. 

No âmbito do processo contra-ordenacional está seguramente proibido o uso 

de meios enganosos como forma de obter a prova necessária a condenação. Esta 

proibição decorre, como se explica na sentença, a montante, da aplicação subsidiária 

do artigo 126." do CPP, por remissão expressamente prevista no artigo 4.1 .O, n." 1, do 

RGCO, mas igualmente, a jusante, do preceito constitucional onde esta norma 

processual obtém o seu arrimo substancial e valorativo: o artigo 32.", n." 8, da CRP. 

Deste modo, são nulas, não podendo ser utilizadas, as provas obtidas mediante 

ofensa da integridade moral das pessoas, designadamente quando obtidas mediante 

4 7 
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perturbação da liberdade de vontade ou de decisão através do uso de meios 

enganosos. 

Todavia, para que possa qualificar-se a actuação da CMVM, no sentido de 

obter a prova necessária, como enganosa, é pressuposto primário e essencial 

determinar o que deve entender-se por meio enganoso de obtenção da prova. Só 

deste modo, estabelecendo-se um critério delimitativo deste conceito, poderá decidir- 

se se um concreto meio de obtenção de prova foi enganoso ou fraudulento, nos 

termos do artigo 126.O, n." 2, al. a), do CPP. 

Utilizando o critério proposto - a relevância do engano no crime de burla -, 

será necessário que o agente investigador, através dos factos ou actos concludentes, 

crie no arguido uma convicção errónea (I), determinante para a prática do acto de 

prova, que o prejudica a si, ou a terceiro, tratando-se de uma testemunha (2)»21. Isto 

significa que, em primeiro lugar, tem de haver um erro provocado activa e 

dolosamente pelos órgãos de investigação criminal, através de palavras, declarações 

ou actos concludentes, que provocam no agente uma falsa representação da realidade 

(primeiro nexo de causalidade); e, em segundo lugar, que aquele erro tenha sido 

determinante da prestação da prova (em termos de nexo de causalidade). 

Deste modo, é a falsa representação da realidade pelo arguido, induzida pelos 

órgãos de investigação, que o determina a prestar a prova que o incrimina. Esta prova 

é nula e não poderá ser valorada pelo tribunal. A título de exemplo, constituem meios 

enganosos de obtenção de prova, na medida em que determinam o arguido a prestá- 

la, informá-lo falsamente da existência de provas avassaladoras contra si, comunicar- 

lhe falsamente que um seu cúmplice confessou, que há testemunhas presenciais do 

evento, que na cena do crime foram encontradas as suas impressões digitais, ou que o 

inquiridor não tem intenção de valorar as declarações prejudiciais ao interrogado22. 

3. Encontrado um critério operativo para determinar o âmbito e alcance dos 

meios enganosos de obtenção de prova, resta aplicá-lo ao caso concreto. 

Para que se pudesse afirmar - com as devidas adaptações, urna vez que se 

trata de um processo contra-ordenacional - que a CMVM usou de meios enganos de 

prova, seria necessário, em primeiro lugar, que ela tivesse criado a convicção errónea 

na arguida de que lhe poderia exigir informações e que a arguida se encontrava 

obrigada a prestar estas declarações. Ou seja, existiria um erro - isto é, uma 

divergência entre a representação da realidade e a realidade objectiva - se, por 

exemplo, não tendo esse poder, a CMVM fizesse crer a arguida que o tinha e, em 
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consequência da actuação enganosa, a arguida enviasse as informações solicitadas. 

Ora, estamos absolutamente longe de um cenário deste tipo. Com efeito, o regime 

legal de supervisão permite, nos termos dos artigos 358.", n." 1, al. a), 359.", 360.", 

n." 1, al. e) e 361 .O ,  n." 1, al. a), que a CMVM possa exigir as entidades sujeitas à 

supervisão elementos e informações necessários para prevenir ou reprimir as 

actuações contrárias a lei ou a regulamento, designadamente, tendo em vista instruir 

os processos e punir as infracções que sejam da sua competência. 

Deste modo, a CMVM agiu ao abrigo de um quadro legal, também conhecido 

pela arguida, que representa a obrigatoriedade estabelecida legalmente de prestar as 

informações solicitadas. Por isso, o meio através do qual se obtém a prova não só não 

é enganoso, porque inexiste qualquer erro, como antes se encontra previsto na 

própria lei. Ou seja, o erro que a sentença identifica não corresponde ao conceito 

material de meio enganoso de prova que atrás se procurou clarificar. Entendimento 

diverso obrigaria a considerar que o próprio legislador teria induzido ou legitimado o 

recurso a meios enganosos e, como tais, ética e juridicamente insustentáveis. 

Assim, a sentença do Tribunal de Pequena Instância Criminal de Lisboa não 

pode de modo algum lograr, quanto a este ponto, a nossa concordância por, em 

síntese, duas razões: 

- a primeira, porquanto o método usado pela CMVM corresponde a um meio 

de obtenção de prova admitido e previsto pela própria lei. Uma razão de índole 

aparentemente formal mas de sentido e implicações claramente materiais. Logo 

porque clarifica a fronteira entre a legalidade e a ilegalidade de actuação de um ente 

de direito público. Depois porque ao determinar a legalidade do procedimento, 

possibilita a salvaguarda dos valores e a prossecução dos interesses ao serviço dos 

quais está preordenada a supervisão da CMVM; 

- a segunda, de natureza explicitamente material, prende-se com o que deve 

entender-se por meio enganoso de prova. É necessário que a arguida incorra em erro 

e que esse erro se mostre determinante para a produção de prova. Ora, falha 

imediatamente o primeiro destes dois pressupostos: a arguida não incorre em 

qualquer erro juridicamente relevante nos termos do artigo 126.", n." 2, al. a). E 

muito menos em um erro criado pela CMVM, uma vez que esta entidade se limitou a 

cumprir os deveres legais que sobre ela impendem para que possa funcionar um 

sistema de fiscalização e controlo do mercado de valores mobiliários " (Figueiredo 

Dias e Costa Andrade, loc. cit). 
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Atenta a leitura que faz do artigo 361."/2/a do CdVM, o Tribunal a quo 

decidiu que: 

"( ...) ao invocar reiteradamente normas de supervisão (como vimos, os art." 

359.", n." 1, al. b), e 361.", n. " 1 e n." 2, al. a) do CVM), a CMVM (...)." (3." tj de 

fls. 14 da sentença). 

"Ou seja, a arguida não só não sabia que estava a fornecer elementos para uni 

processo contra-ordenacional em que era arguida, como foi levada a pensar que os 

estava a fornecer estritamente para o efeito da supervisão, o único para o qual, 

efectivamente, tinha esse dever." (4." tj de fls. 14 da sentença). 

"O raciocínio conclusivo a fazer é, então, o seguinte: a utilização desses 

meios enganosos, através dos quais se obteve a prova junto da arguida, perturbou a 

liberdade de os seus representantes decidirem, pelo que são ofensivos da integridade 

moral das pessoas, sendo, por isso, nulas as provas. 

A tal conclusão chegamos, não só por aplicação do disposto no art." 126.", n." 

1 e n." 2, al. a), por força do art." 41.", n." 1, do RGCO, e dos art.' 32.O, n." 2, e 18.", 

n." 1, da CRP, mas também por aplicação do art." 32.", n." 8, da CRP. 

Nos termos do art." 122. " do CPP, ex vi do art. O 41. O, n." 1, do RGCO, as 

nulidades tornam inválido o acto em que se verificam, bem como os que dele 

dependerem e aquelas puderem afectar. 

Assim, sendo nulas as provas em que se fundamenta a decisão condenatória 

da CMVM, tal invalidade afecta também a própria decisão da CMVM e o processado 

subsequente que, sem a decisão condenatória, não teria existido." (3." a 6." tjs de fls. 

15 da sentença). 

Ora, a CMVM exerceu lícitamente a prerrogativa prevista no artigo 36 1 ."/2/a 

do CdVM , e foi isso que disse a arguida (cf. fls. 7,934, 1821 e 2007 dos autos). 

Não há qualquer engano. 

Não há qualquer nulidade de prova porque não foi usado qualquer meio 

enganoso, já que a CMVM agia lícitamente ao abrigo do disposto no artigo 361.On.O 

2 alínea a) do CdVM. 

E como aponta Frederico Costa Pinto, no seu parecer: 

" 88. Quanto aos dois pedidos de informação dirigidos aos bancos, entende o 

Tribunal que a CMVM os deveria informar que os mesmos se destinavam a instruir 

um processo de contra-ordenação identificando a arguida. Um procedimento desta 

natureza não tem qualquer apoio na lei. Se não repare-se: em primeiro lugar, 

5 O 
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nenhuma norma jurídica obriga ou permite que a CMVM identifique junto de um 

banco a quem pede elementos sobre uma entidade supervisionada o concreto 

processo ou finalidade a que os mesmos se destinam. Só tem, na verdade, que 

invocar o título de habilitação legal que lhe permite exercer tal poder. Em segundo 

lugar, se estivermos no âmbito de um processo de supervisão ou fiscalização, o 

mesmo está sujeito a segredo profissional (art. 354.") não podendo ser revelado. Em 

terceiro lugar, se estivermos no âmbito de um processo de contra-ordenação, isso 

significa que esse processo se encontra sujeito a segredo de justiça (art. 371.", n." 2, 

al. a) do Código Penal), pelo que tal revelação está vedada por lei." 

4.3. Princípio da presunção da inocência, direito ao silêncio e direito a 

não au to-inc riminação. 

" Entende o tribunal que «a CMVM não podia ter utilizado como prova para 

fundamentar a sua decisão condenatória, elementos, sejam documentais, sejam 

declarações escritas em nome da sociedade, fornecidos pela própria arguida no 

âmbito do cumprimento de um dever enquanto supervisionada e sob a cominação 

legalmente prevista (embora não expressamente invocada) de que, se o não fizesse, 

incorreria na prática de um crime de desobediência ou em contra-ordenações graves 

ou muito graves também previstas no Código de Valores Mobiliários)). 

Acrescentando que «não fazia sentido que os arguidos apenas tivessem direito ao 

silêncio e a não auto incriminação apenas a partir do momento em que entravam na 

sala de audiências)) . É, então, necessário e fundamental esclarecer a natureza destes 

direitos do arguido, o seu conteúdo, alcance e limites. 

Por sua vez, a lei processual penal contém uma malha desenvolvida e 

articulada de normas através das quais se assegura acolhimento expresso as mais 

significativas exigências do princípio nem0 tenetur, v. g., o já referido direito ao 

silêncio do arguido, tendo o legislador proibido a sua valoração contra o arguido 

tanto nos casos de silêncio total (artigo 343.", n." 1, do CPP), como silêncio parcial 

(artigo 345.", n." 1); e bem assim o dever de esclarecimento ou advertência sobre os 

direitos decorrentes daquele principio (artigos 58.", n." 2, 61.", n." 1, al. h); 141.", n." 

4, al. a), 343.", n." I), contrafacticarnente assegurado pela sanção de proibição de 

valoração prevista no n." 4 do artigo 58.". 
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4. Hoje não é pois tanto o reconhecimento legal e constitucional do princípio 

nem0 tenetur que suscita dificuldades, quanto a determinação exacta do seu conteúdo 

e, sobretudo, do seu alcance - este último directamente relevante para uma correcta 

resolução do conflito patente nos autos. 

De forma a determinar o seu alcance, julgamos ser pressuposto necessário e 

essencial determinar o concreto fundamento constitucional do direito ao silêncio e do 

direito à não auto-incriminação. Há entre a doutrina e a jurisprudência tanto 

germânicas, como portuguesas, alguns desencontros e hesitações quanto à 

identificação da sede jurídico-constitucional da fundamentação do princípio nemo 

tenetur e, consequentemente, dos direitos ao silêncio e a não auto-incriminação 

enquanto seus corolários. 

Para uma primeira corrente, que podemos designar como substantiva, o 

fundamento destes direitos estaria enraizado em alguns direitos fundamentais. Eles 

fundar-se-iam directamente, em suma, na dignidade da pessoa humana proclamada 

no 1." artigo da CRP. Ainda dentro da mesma corrente, outros concebem aqueles 

direitos como reflexo dos direitos a integridade pessoal e ao desenvolvimento da 

personalidade, vertidos nos artigos 25." e 26." da CRP: só quando se reconhece ao 

indivíduo um direito ao silêncio no processo penal se lhe assegura aquela área 

intocável de liberdade humana, em absoluto subtraída a intervenção do poder 

estadual)) 30 

Numa segunda perspectiva, que designaremos de processualista, o direito ao 

silêncio e à não auto-incriminação teriam a sua fonte jurídico-constitucional nas 

garantias processuais reconhecidas ao arguido no texto constitucional, 

designadamente no princípio do processo equitativo e no princípio da presunção de 

inocência, consagrados, designadamente, nos artigos 20.", n." 4, 32.", n." 2 e n." 8 da 

CRP. 

Assim, pois, o princípio nem0 tenetur se ipsum accusare encontra o seu 

fundamento imediato nas garantias processuais que a Constituição impõe, no artigo 

32.", cumprindo-se de igual modo a exigência constitucional de um processo (penal) 

equitativo, prevista no n." 4 do artigo 20." da CRP. É, em suma, nossa convicção que 

o fundamento próximo e imediato daquele princípio processual tem uma natureza 

processual ou adjectiva, assumindo somente de forma mediata e mais afastada uma 

natureza constitucional de ordem material ou substantiva. 
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5. Como já se referiu, na legislação processual penal o direito ao silêncio do 

arguido mereceu consagração expressa no artigo 61 .O, n." 1, al. d): o arguido goza, 

em qualquer fase do processo penal, do direito de «não responder a perguntas feitas, 

por qualquer entidade, sobre os factos que lhe forem imputados e sobre o conteúdo 

das declarações que acerca deles prestar)). 

Este direito é posteriormente reforçado por diversas disposições processuais. 

Assim, nos termos dos artigos 141.", n." 4; 143.", n." 2; 144.", n." 1; 343.", n." 1, e 

345.", n." 1, o arguido goza do direito ao silêncio, devendo ser informado, antes de 

qualquer interrogatório, que goza desse direito e devendo ser esclarecido que o seu 

silêncio não pode ser interpretado em seu desfavor e ainda que, caso se disponha a 

prestar declarações, pode recusar a resposta a alguma ou todas as perguntas sem que 

isso o possa desfavorecer. Mais: como refere Maria João Antunes, «o 

comportamento processual do arguido que se traduzir no silêncio quanto aos factos 

que lhe foram imputados e quanto ao conteúdo das declarações que acerca deles 

prestar, não responsabiliza criminalmente este sujeito processual, tendo para o 

tribunal o sentido de uma verdadeira proibição de valoração de prova: o silêncio não 

pode desfavorecer o arguido, seja total (artigo 343.", n." 1) ou parcial (artigo 345.", 

n." 1). Tal significa que o tribunal não o pode valorar contra aquele sujeito 

processual nem no sentido de ele valer como indício ou presunção da 

responsabilidade criminal do arguido, nem como factor de determinação concreta da 

pena)). 

Cumulativamente, o CPP impõe, nos artigos 61 .O, n." 1, al. h), 141 .O, n." 4, 

143.", n." 2, e 343.", n." 2, um dever de esclarecimento sobre o direito ao silêncio as 

autoridades judiciárias e aos órgãos de policia criminal perante os quais o arguido é 

obrigado a comparecer; dever cujo desrespeito, com a revisão de 2007, tem como 

consequência não apenas a proibição de usar as declarações prestadas contra ela 

(como dispunha o anterior n." 4 do artigo 58."), mas uma autêntica proibição de 

valoração de prova, nos termos dos actuais números 2 e 5 do artigo 58.". 

6. Acabado de descrever o regime legal do direito ao silêncio do arguido, 

duas perguntas se impõem. Perguntas de cuja resposta dependerá a correcta solução 

do problema concreto sobre o qual fomos consultados. A primeira relaciona-se com o 

âmbito do direito ao silêncio no quadro do processo penal; a segunda, com o alcance 

com que estes direitos hão-de valer no quadro do direito contraordenacional. 
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Do regime legal que acabamos de descrever parece depreender-se que o 

direito ao silêncio do arguido se aplica sempre que ele seja solicitado a prestar 

declarações em interrogatório realizado pelos órgãos de policia criminal ou por 

autoridades judiciárias, ou em audiência de julgamento perante o juiz de julgamento. 

Coloca-se a questão de saber se este direito também vale perante a prestação de 

informações que lhe sejam solicitadas (fora do quadro de interrogatório) pelas 

autoridades responsáveis por uma investigação criminal; isto é, poderá o arguido 

invocar o direito ao silêncio para recusar o envio de informações solicitadas no 

quadro de uma investigação criminal?" (Figueiredo Dias e Costa Andrade,loc.cit) 

No mesmo sentido, diz Frederico da Costa Pinto,in 1oc.cit: 

"70. Em segundo lugar, o entendimento acolhido pelo Tribunal adultera o 

regime legal do direito ao silêncio, previsto no art. 61.O, n.O 1 al. d) do CPP. Não se 

nega que em processo de contra-ordenação (ou seja, após a imputação da infracção) 

pode existir um direito ao silêncio por parte do arguido, pois esse estatuto formal 

atribuído pelo art. 50.O do RGCords permite invocar o regime do art. 61.' do CPP e o 

conteúdo da al. d) do seu n." 1. A ser assim, o dever de colaboração pode cessar na 

exacta medida - e apenas nessa - em que se reconheça que a omissão de resposta 

corresponde a um direito ao silêncio. O seu conteúdo legal não é, no entanto, aquele 

que o Tribunal afirma. 

71. O direito ao silêncio abrange apenas e só o direito a não responder a 

perguntas ou prestar declarações sobre os factos que lhe são imputados e não abrange 

o direito a recusar a entrega de elementos que estejam em seu poder. Ora, o Tribunal 

tratou todas as diligências realizadas ao abrigo do art. 361.O, n." 2, al. a) do CdVM 

como matéria de prova e, por isso mesmo, declarou que tais elementos constituíam 

provas proibidas. Mas, assim sendo, não estamos perante meras declarações do 

arguido, mas sim perante diligências de prova. E quanto a estas não cabe invocar o 

direito ao silêncio. 

72. Como tive já oportunidade de sustentar noutro local, "quando está já em 

curso um processo de contra-ordenação, deve entender-se, em minha opinião, que 

cessa parcialmente o dever de colaboração do arguido relativamente aos factos que o 

possam responsabilizar, passando a ter direito ao silêncio (isto é, a não prestar 

declarações sobre os factos que o podem responsabilizar), por aplicação subsidiária 

das regras do processo penal (art. 41°, nO1 do Decreto Lei no 433182, de 27 de 

Outubro - Regime Geral das Contra-ordenações e Coimas - e art. 61 O ,  no 1 al. c) do 
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Código de Processo Penal - CPP). O direito ao silêncio não impede, obviamente, a 

colaboração voluntária do arguido que poderá ter, ponderadas as circunstâncias do 

caso, um hipotético valor atenuante da sua responsabilidade, nos termos gerais (art. 

405"). Nem obsta a que a CMVM continue a recolha de prova usando os poderes 

legais de que dispõe para o efeito. Finalmente, deve ainda notar-se que o direito ao 

silêncio, nos estritos limites expostos, não se pode transformar na criação de 

obstáculos a actuação da CMVM que transcendam o seu conteúdo e função, pois 

comportamentos dessa natureza acabam poder gerar responsabilidade criminal a 

titulo de desobediência qualificada (cfr. arts 381" do CdVM de 1999 e art. 348" do 

Código Penal). Por exemplo, o arguido tem o direito ao silêncio relativamente a 

factos que o podem responsabilizar, mas já não pode ocultar ou dissipar factos ou 

elementos relativos a outras pessoas ou relativamente a entidade colectiva a que 

pertence, sob pena de incorrer em crime de desobediência". 

73. É este o exacto conteúdo e alcance do direito ao silêncio, tal corno está 

configurado na nossa lei, e que se deve aplicar em qualquer processo sancionatório 

de direito público: permite que o arguido não preste declarações quando inquirido no 

âmbito de um processo de contra-ordenação, ou seja, que não responda a perguntas 

que lhe são dirigidas, mas não se aplica fora do processo e não permite que o arguido 

frustre a execução de diligências de prova com a recusa de entrega de elementos. Na 

verdade, ao contrário do que sugere a sentença na pag. 15, o visado ou o arguido não 

passam a ter o direito de não responder a um pedido de envio de elementos. Por duas 

razões fundamentais: se não é arguido não tem tal direito, tem um dever de colaborar 

e de entregar os elementos solicitados; se é arguido num processo de contra- 

ordenação e o acto da autoridade de supervisão for visto como uma diligência de 

obtenção de prova, como efectivamente foi, então esse regime e a natureza da 

diligência colocam o visado numa situação de sujeição por força do art. 61.O, n." 3, 

al. d) CPP. Solução que é corroborada expressamente pelo art. 60." do CPP, ao 

ressalvar que o reconhecimento do acervo de direito e deveres ao arguido não 

prejudica a efectivação de diligências probatórias. A própria ressalva contida neste 

preceito e o âmbito do dever descrito no art. 61.", n." 3, al. d) do CPP demonstram 

que no direito ao silêncio não pode estar outra coisa que não seja a possibilidade de 

numa inquirição não responder as perguntas que lhe são formuladas. Só assim os três 

preceitos do CPP têm conteúdo útil sem entrarem em contradição. 
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74. Mais ainda: é que uma entidade sujeita a supervisão da CMVM por actuar 

profissionalmente no mercado de valores mobiliários não está perante um processo 

sancionatório na mesma posição que um cidadão constituído arguido num processo 

criminal. Este não tem em regra um dever de colaboração com a entidade que conduz 

o processo, enquanto o profissional do mercado tem um dever de colaboração com a 

autoridade de supervisão que, como se referiu, é contrapartida do privilégio de 

acesso ao mercado. Por isso mesmo se afirmou que o direito ao silêncio existe apenas 

na exacta medida em que permite alguém não prestar declarações para não ser 

obrigado a exteriorizar uma declaração de culpabilidade. 

80. Ora, aplicar o direito ao silêncio na fase de supervisão restringe sem 

base legal o dever de informar a autoridade de supervisão e de lhe fornecer os 

elementos solicitados (art. 361.", n." 2, al. a) do CdVM) e, além disso, limita o 

alcance de normas de sanção expressas (art. 389.", n." 2, al. c) do CdVM). Uma 

limitação desta natureza e com este alcance só pode ser feita com base em lei 

expressa e não pela aplicação, de legitimidade mais do que duvidosa, de conceitos do 

processo penal aos poderes de supervisão e ao processo de contra-ordenação. 

81 (...) a reconhecer-se um direito ao silêncio do arguido em processo de 

contra-ordenação, ele não pode constituir um obstáculo ao exercício das 

prerrogativas do art. 361.", n." 2, al. a) do CdVM. Isto porque o regime do processo 

penal não pode ser aplicado para adulterar o regime legal da supervisão e do 

processo de contra-ordenação, porque a tal se opõe a autonomia do regime jurídico 

da supervisão consagrado no Código dos Valores Mobiliários; porque tal colide com 

OS arts. 4 1 .O, n." 1, primeira parte, 48.", n." 1 e 3 e 54.", n." 1 do RGCords; porque o 

direito ao silêncio não permite recusar a entrega de elementos fundada em lei 

expressa (como resulta expressamente dos arts. 60." e 61.", n." 3, al. d) do CPP); e, 

finalmente, porque tal entendimento viola o princípio da legalidade (art. 2." e 43." do 

RGCords), traduzindo-se numa criação judicial de Direito, de surpresa e contra 

legem, que restringe normas legais de conduta e normas de sanção criadas pelo 

legislador e impede uma orientação da autoridade administrativa pelo conteúdo da lei 

expressa." 

4.4. O momento da constituição de arguido no processo contra- 

ordenacional. 
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"Por fim, somos ainda questionados sobre o momento de constituição de 

arguido no processo contra-ordenacional. Concretamente, a questão colocada é a de 

saber se a CMVM, para poder integrar os elementos recolhidos pela super visão 

como meios de prova num processo de contra-ordenação, tem, em primeiro lugar, 

que constituir, na fase de supervisão, a entidade supervisionada como arguida e só 

depois solicitar tais elementos. 

De tudo quanto se expôs facilmente se concluirá que discordamos de um 

entendimento que determine a constituição de arguido no dominio da supervisão por 

forma a que este pudesse fazer valer o seu direito ao silêncio, pois este foi um dos 

domínios em que a lei quis expressamente prever a sua restrição. 

A nossa discordância apoia-se nos seguintes argumentos: 

a) Não há nenhuma regra específica que imponha a constituição de arguido 

no âmbito de uma supervisão, nem poderia haver, dada a sua natureza de vigilância e 

fiscalização das obrigações legais dos supervisionados que, nos termos da lei, estão 

obrigados a colaborar com a entidade que os regula. 

b) Admitir nesta fase prévia a constituição de arguido para que ele pudesse 

invocar o direito ao silêncio seria, por outro lado, negar a supervisão, fazendo valer 

de forma absoluta aquele direito e anulando as funções que ao Estado cabe cumprir, 

em clara violação do princípio da proporcionalidade constitucionalmente exigido; 

c) Por fim, a constituição de arguido naqueles termos não tem fundamento 

legal, de acordo com as regras processuais estabelecidas. Toma-se, pois, necessária 

ainda uma palavra sobre o regime da constituição de arguido no âmbito contra- 

ordenacional. 

2. O processo contra-ordenacional não tem a estrutura faseada que se 

reconhece ao processo penal, dividido em inquérito, instrução (enquanto fase 

facultativa) e julgamento, correspondendo o dominio de cada uma delas a entidades 

judiciárias distintas: respectivamente, Ministério Público, Juiz de Instrução e Juiz de 

Julgamento. 

Diferentemente, o processo administrativo de carácter sancionatório referente 

as contra-ordenações é, neste sentido, uno e comandado por uma única entidade: em 

regra, um ente administrativo. Inicia-se oficiosamente, nos termos do artigo 54." do 

RGCO, mediante participação das autoridades policiais ou fiscalizadoras ou ainda 

mediante denúncia particular, competindo a autoridade administrativa proceder a sua 

investigação e instrução e por fim aplicar uma coiina. A inesma autoridade - o ente 
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administrativo - cabe investigar, instruir e aplicar a coima, sendo caso disso. 

Todavia, dado o seu carácter sancionatório e em obediência ao princípio da 

Legalidade, o legislador contra-ordenacional remete, nos termos do artigo 41." do 

RGCO e com as necessárias adaptações, para os preceitos reguladores do processo 

criminal. 

Com efeito, nas disposições processuais contra-ordenacionais do CdVM nada 

se diz sobre a constituição de arguido. Somos por isso remetidos para o RGCO que 

apenas refere, segundo o disposto no artigo 50.", que não é permitida a aplicação de 

uma coima ou de uma sanção acessória sem antes se ter assegurado ao arguido a 

possibilidade de, num prazo razoável, se pronunciar sobre a contra-ordenação que lhe 

é imputada e sobre a sanção ou sanções em que incorre. A interpretação deste artigo 

pressupõe a comunicação ao arguido dos factos de que é acusado. Ora, a 

comunicação desta acusação há-de implicar a correspectiva constituição de arguido. 

Neste sentido se deve interpretar também o artigo 57.", n." 1, do CPP, aplicável com 

as necessárias adaptações: nos termos deste preceito, assume a qualidade de arguido 

aquele contra quem for deduzida acusação ou requerida instrução num processo 

penal. 

Assim, transposta esta norma para o domínio contra-ordenacional, ela tem de 

significar que a dedução de uma acusação deve ser notificada ao acusado, impondo- 

se nesse momento a sua constituição como arguido. Deste modo, carece não só de 

sentido material mas, sobretudo, de fundamento legal o entendimento segundo o qual 

a constituição de arguido deve ocorrer na fase de supervisão, por forma a que os 

elementos recolhidos na supervisão possam ser usados". (Figueiredo Dias e Costa 

Andrade, loc. cit). 

4.5. Âmbito do segredo profissional oponivel a CMVM. 

"Ainda em relação ao artigo 361.On.O 2 alínea a) do CdVM, diz o Tribunal 

recorrido que só determina o levantamento do segredo profissional em sede de 

supervisão que incida sobre a entidade cujo levantamento de segredo é pretendido 

(cf. os 3 últimos 8s de fls. 16 e 1 .O a 6." 8s de fls. 17). 

Desde logo, não está aqui em causa qualquer levantamento de segredo. 

No âmbito do CdVM, o legislador estatuiu: 

- no artigo 304.On.O 4 do CdVM, que "Os intermediários financeiros estão 

sujeitos ao dever de segredo profissional nos termos previstos para o segredo 

5 8 
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bancário, sem prejuízo das excepções previstas na lei, nomeadamente o cumprimento 

do disposto no artigo 382.O."; 

- nestes termos, o CdVM remete para os artigos 78." a 84." do RGICSF; 

O artigo 78." n." 1 do RGICSF estatui que "Os membros dos órgãos de 

administração ou de fiscalização das instituições de crédito, os seus empregados, 

mandatários, comitidos e outras pessoas que lhes prestem serviços a título 

permanente ou ocasional não podem revelar ou utilizar informações sobre factos ou 

elementos respeitantes a vida da instituição ou as relações desta com os seus clientes 

cujo conhecimento lhes advenha exclusivamente do exercício das suas funções ou da 

prestação dos seus serviços.", sendo que o artigo 79." n." 2 alína b) do mesmo 

RGICSF dispõe que os factos e elementos cobertos pelo dever de segredo só podem 

ser revelados (...) a CMVM, no âmbito das suas atribuições (como, aliás, o próprio 

Tribunal a quo refere na sentença - cf. o 5.0 9 de fls. 16). 

Trata-se de uma excepção ao dever de segredo (cf. a epígrafe do artigo 79." 

n."l do RGICSF), pois relativamente aos intermediários financeiros (como é o caso 

da arguida) no RGICSF resulta expresso que, em relação a CMVM, não há segredo. 

O artigo 361.On.O 2 alínea a) do CdVM vem dispor o mesmo em geral, em 

relação a todas as entidades sujeitas a supervisão da CMVM (cf. o artigo 359.On.Ol 

do CdVM): para responder a pedidos de informação da CMVM, não há segredo. 

Não se trata, portanto, aqui, de qualquer levantamento de segredo. 

Trata-se da inexistência de dever de segredo, porque o legislador o limitou. 

Trata-se, aliás, de situação perfeitamente análoga a de autorização do 

cliente,caso em que os factos ou elementos das relações do cliente com a instituição 

podem ser revelados (cf. o artigo 79.On.O 1 do RGICSF) - é uma excepção ao dever 

de segredo, não há dever de segredo. 

Portanto, na realidade, a tese do Tribunal levaria a de que, mesmo com 

autorização do sujeito cujo segredo é tutelado, não pode haver prestação de 

informação (isto porque o consentimento do titular e o envio a CMVM são para a lei 

exactamente a mesma coisa, ou seja, excepções ao segredo profissional). 

O segredo profissional é consagrado por norma legal que lhe define o 

conteúdo e os limites. 

É o mesmo legislador que, ao consagrar o segredo, diz que a CMVM está fora 

dos seus limites. 
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Logo, e mais uma vez, por esta via, não há segredo profissional, pelo que não 

há que aplicar o artigo 42.On.O 1 do RGCO. 

O artigo 361.On.O 2 alínea a) do CdVM determina a ininvocabilidade de 

segredo profissional em relação a qualquer pedido da CMVM, seja em que sede for, 

de elementos do próprio ou de terceiros. 

O artigo 361." n.' 2 alínea a) do CdVM não faz qualquer distinção. Pelo que 

ao aplicador do Direito, mesmo sendo órgão de soberania, não cumpre distinguir. 

O Tribunal a quo insurge-se contra a utilização do vocábulo jurisdição (cf. a 

nota de pé de página 8, a fls. 9 da sentença); todavia, constata-se que aquela não é, ao 

invés do que o Tribunal recorrido pretende, privativa do artigo 202." da Constituição 

(função jurisdicional), significando "Faculdade de aplicar leis e de conhecer e punir 

as infracções delas; competência; alçada; influência; poder." 

Pelo que é normal que a utilização da expressão sempre que se pretende 

referir o leque de entidades sujeitas a supervisão de um regulador. Já o Código de 

Mercado de Valores Mobiliários de 1991 (artigo 13.") delimitava o âmbito da 

jurisdição da CMVM. 

Todavia, há várias situações em que a supervisão da CMVM exige a reunião 

de informações e elementos em relação a estes podendo reuni-los, senão com a 

colaboração dos seus supervisionados, maxime os intermediários financeiros de que 

esses investidores não qualificados são clientes. 

Mais diz o Tribunal a quo que vale, nos processos de contra-ordenação da 

CMVM, o disposto no artigo 42.On.O 1 in fine do RGCO, que dispõe que não é 

permitida a utilização de provas que impliquem a violação de segredo profissional. 

Ora, essa disposição pressupõe a existência e violação de segredo 

profissional. 

Tal não ocorreu nos presentes autos: interpretado o artigo 361 .On.O 2alínea a) 

do CdVM como determinando a inexistência de segredo quanto a todos os elementos 

e informações que a CMVM solicite às entidades supervisionadas, então não há nos 

autos qualquer elemento sujeito a segredo. 

O artigo 361 ."n.O 2 alínea a) do CdVM (conjugado com os artigos 304.On.O 4 

do CdVM e 78." e 79.' do RGICSF) delimita o âmbito do segredo profissional -pelo 

que os eleineiltos de prova através da resposta aos pedidos da CMVM previstos 

naquela norma não implica qualquer violação de segredo. 
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Não é aplicável o disposto no artigo 42."n."l in fine do RGCO porque não 

consta dos autos qualquer elemento sujeito a segredo. (das alegações da Recorrente 

CMVM). 

4.6. Utilização dos elementos recolhidos na supervisão. 

O Tribunal recorrido entende que a CMVM só pode pedir informações no 

âmbito da supervisão, com o sentido estrito que o Tribunal recorrido lhe atribui, i.&, 

sem incluir o processamento de contra-ordenações. 

Mas, se dessa supervisão resultam indícios de infracção, nomeadamente se os 

documentos recolhidos na supervisão provam a prática de infracções, esperar-se-ia 

então que pudessem esses elementos ser utilizados para instruir o processo 

sancionatório. 

Com efeito, mesmo tendo o Tribunal julgado inadmissível que a CMVM 

solicitasse informações a entidade supervisionada depois da supervisão, na sequência 

da qual foram apurados os indícios de contra-ordenações (tese que o Tribunal parecia 

disposto a ensaiar - cf. o 8." 8 de fls. 8 da sentença, em que se lê "( ...) sendo certo 

que a maior parte dos pedidos foram feitos depois de o Conselho Directivo da 

CMVM ter deliberado, em 21/08/2003, apurar a responsabilidade contraordenacional 

da referida sociedade." e o 2." 8 de fls. 14 da sentença, em que se lê "( ...) ao solicitar 

elementos e informações, num momento em que já estava, desde 21/08/2003, 

decidido o objectivo de apurar a responsabilidade contraordenacional da arguida (...), 

a autoridade administrativa invocou normas de supervisão (...) -, mas a que não deu 

depois eco),surge como verdadeira surpresa que também não permita a utilização no 

processo de contra-ordenação de elementos recolhidos na supervisão, i.e., antes de 

qualquer análise da CMVM, i.e., manifestamente antes de existir qualquer indício de 

contra-ordenação. 

O Tribunal a quo diz que os elementos recolhidos pela CMVM em sede de 

supervisão não podem ser usados em processo de contra-ordenação, porque isso 

constituiria instrução do processo fora dos autos de contra-ordenação, o que é ilegal 

(1 .O de fls. 10 e 6." 4 de fls. 12 da sentença). 

Ora o artigo 54." n."l do RGCO dispõe que o processo iniciar-se-á 

oficiosamente, mediante participação das autoridades policiais ou fiscalizadoras ou 

ainda mediante denúncia particular. 
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O artigo 48.On.O 3 do RGCO dispõe que "As autoridades policiais e agentes de 

fiscalização remeterão imediatamente as autoridades administrativas as provas 

recolhidas. " 

Ora, no caso, a autoridade fiscalizadora é a própria CMVM, como já supra se 

referiu: 

- No âmbito das suas atribuições de supervisão, a CMVM (...) acompanha a 

actividade das entidades sujeitas a sua supervisão (artigo 360.On.Ol alínea a) do 

CdVM); e fá-lo de modo contínuo, ainda que não exista qualquer suspeita de 

irregularidade (artigo 362.' do CdVM); 

- "No âmbito das suas atribuições de supervisão, a CMVM pode adoptar, 

além de outros previstos na lei, os seguintes procedimentos: (...) Fiscalizar o 

cumprimento da lei e dos regulamentos;" (artigo 360.' n." 1 alínea b) do CdVM); 

- "No exercício de poderes de fiscalização, a CMVM: a) Efectua as 

inspecções que entenda necessárias as entidades sujeitas a sua supervisão; b) Realiza 

inquéritos para averiguação de infracções de qualquer natureza cometidas no âmbito 

do mercado de instrumentos financeiros ou que afectem o seu normal 

funcionamento; c) Executa as diligências necessárias ao cumprimento dos princípios 

referidos no artigo 358.' [cuja al. e] dispõe "A supervisão desenvolvida pela CMVM 

obedece aos seguintes princípios: (...) prevenção e repressão das actuações contrárias 

a lei ou a regulamento], nomeadamente perante as operações descritas no artigo 

3 1 1 .O." (artigo 364.'n."l do CdVM). 

A CMVM e,  portanto, simultaneamente o agente de fiscalização e a 

autoridade administrativa (competente) referidos no artigo 48.On.O 3 do RGCO. 

A CMVM, em função do exercício dos seus poderes de supervisão, que 

incluem a fiscalização, obtem conhecimento próprio de contra-ordenações. 

E, no exercício desses poderes de supervisão/fiscalização, recolhe 

documentos e outros elementos. 

Repare-se que a tese do Tribunal tornaria inútil o próprio artigo 48.On.O 3 do 

RGCO, pois este manda remeter a participação e as provas. 

Ora, se o Tribunal não admite a prova antes da constituição de arguido pela 

entidade competente para o processo de contra-ordenação, o artigo 48.'n."3 do 

RGCO teria de ser dado como não escrito e valer como impondo a (mera) denúncia, 

mas não a remessa das provas. 
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Com efeito, aplicando a tese do Tribunal a situação em que a entidade 

competente para a fiscalização é uma, e a competente para o processamento das 

contra-ordenações (identificadas no âmbito da fiscalização) é outra, então o resultado 

é o de que a autoridade de fiscalização não pode remeter as provas que reuniu a 

entidade competente para processar as contra-ordenações. 

Acresce que esta tese do Tribunal recorrido contraria frontalmente a 

finalidade do conjunto normativo ora sob análise, já que a concentração das 

competências de fiscalização e de contra-ordenação na mesma entidade foi a vontade 

do legislador como o foi a ligação entre o exercício da supervisão/fiscalização do 

cumprimento das normas, por um lado, e a punição de incumprimentos detectados, 

por outro. 

Ora ,é por isso que o legislador: 

"- atribui a CMVM a competência de supervisão continua (artigos 360."/l/a e 

362." do CdVM) das entidades que supervisiona (elencadas no artigo 359."/1 do 

CdVM); 

- atribui também a CMVM a competência para fiscalizar o cumprimento das 

normas a que essas entidades se encontram sujeitas (artigos 360."/l/b e 364." do 

CdVM); 

- atribui ainda a CMVM competência para punir as infracções que detecte 

(artigo 360."/l/e e 408." e ss. do CdVM); e 

- qualifica a fiscalização e o processamento de contra-ordenações como 

procedimentos de supervisão (artigo 360."/l/b e e) do CdVM). 

O legislador faz esta ligação porque quer que a CMVM use, para efeitos de 

punição, os elementos que recolhe no âmbito de outros procedimentos de supervisão, 

nomeadamente na supervisão continua e na fiscalização. 

E os direitos dos arguidos em processo de contra-ordenação têm de ser lidos 

no contexto deste sistema normativo. 

Aliás, a ligação entre a supervisão, a fiscalização e a punição de infracções 

não constitui sequer especialidade do mercado de valores mobiliários, antes sendo 

comum v.g. aos demais reguladores do sector financeiro, como o Banco de Portugal 

e o Instituto de Seguros de Portugal. 

E cremos que o que se tem de reconhecer é que, pela persistência com que o 

tem feito, o legislador parece mesmo pretender que o processamento de contra- 

ordenações integre a actividade de supervisão dos reguladores. 
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Pelo que as provas recolhidas pela CMVM, agente de fiscalização, no 

exercício dos seus poderes de fiscalização, podem (mais - têm de, atento o princípio 

da oficiosidade fixado no artigo 54.On.Ol do RGCO) ser utilizadas também pela 

CMVM, no processarnento das contra-ordenações para que é competente. 

A decisão recorrida viola o artigo 54." n." 1 do RGCO, que dispõe que o 

processo iniciar-se-á oficiosamente, mediante participação das autoridades policiais 

ou fiscalizadoras ou ainda mediante denúncia particular." (das alegações da CMVM). 

E ainda , como Frederico Costa Pinto refere no seu parecer: 

"92. A utilização em processo contra-ordenacional dos elementos obtidos na 

supervisão está expressamente prevista na lei. Os elementos obtidos ao abrigo do art. 

361.", n."2 al. a), bem corno o relatórios de inspecção e os elementos obtidos em 

diligências de fiscalização (art. 364.", n." 1, al. a) e c) do CdVM), correspondem a 

actos que visam dar cumprimento aos princípios do art. 358.' do CdVM, onde se 

inclui a repressão das actuações contrárias a lei ou a regulamento. E para o efeito a 

CMVM não só acompanha e fiscaliza a actividade dos agentes no mercado de 

valores mobiliários (art. 360.", n.'l, al. a) e b) do CdVM), como instrui os processos 

e pune as infracções da sua competência, nos termos e por força da al. e) do mesmo 

artigo 360.', n." 1. Ou seja, o uso de tais elementos em processo de contra-ordenação 

está legitimado pela própria lei que, nesta matéria, nem deixa qualquer margem para 

interpretações divergentes. O Código dos Valores Mobiliários não só o permite 

corno, quando tal poderia suscitar dúvidas, afirma expressamente que a existência de 

poderes específicos, como nas averiguações preliminares de crimes contra o 

mercado, não prejudica o exercício de poderes de supervisão (art. 383.", n." 3 do 

CdVM). O próprio Regime Geral das Contra-ordenações confirma esta possibilidade 

ao dispor que as entidades fiscalizadoras remeterão imediatamente as autoridades 

administrativas competentes a participação e as provas recolhidas (art. 48.", n." 3). 

93. E não podia, aliás, ser de outro modo, quer pelas características do 

modelo de supervisão que o legislador adoptou, quer por confronto sistemático e 

lógico com soluções alternativas. E que a CMVM tem competências de supervisão e 

competências sancionatórias exclusivas sobre as entidades sujeitas a sua supervisão, 

pelo que se não puder exercer umas ou outras em articulação cria-se um vazio 

contrário a decisão do legislador. E tal vazio é tanto mais absurdo quanto nada na lei 

permite obstar ao uso de tais elementos como prova. A proibição do uso seria mesmo 

algo de iníquo e contraditório, porque acabaria por criar uma zona franca de 
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responsabilidade: qualquer elemento entregue a supervisão que viesse mais tarde a 

ser relacionado com uma infracção não poderia ser usado corno prova. Como não há 

processo sancionatório sem prova, as competências contra-ordenacionais das 

autoridades de supervisão ficariam inutilizadas através duma espécie de imunidade 

antecipada conseguida na fase de supervisão. Ou seja, o cumprimento da lei (na fase 

de supervisão) acabaria por impedir o cumprimento da lei (na fase sancionatória). 

Nenhum sistema jurídico racional subsistiria com uma antinomia desta natureza." 

4.7. Dever de colaboração das entidades supervisionadas 

Finalmente, o Tribunal recorrido vem dizer que a entidade supervisionada 

tem direito a não responder aos pedidos de esclarecimentos ou elementos que a 

CMVM lhe dirija no âmbito de um processo de contra-ordenação (cf. os 3." e 8." ijs 

de fls. 12 e o 1 .O § de fls. 14 da sentença). 

Como o Tribunal recorrido bem refere (cf. fls. 6 a 8 da sentença), as provas 

integradas no processo de contra-ordenação a margem identificado foram entregues a 

CMVM pela arguida. 

Foi a arguida quem prestou todos os elementos a CMVM.A arguida nunca 

recusou a prestação de qualquer elemento. 

Para esta conduta terá contribuído o facto de, nos termos do artigo 359." n."3 

do CdVM, estar sujeita a um dever de colaboração com a CMVM (como o Tribunal 

recorrido refere no 2." § de fls. 9 da sentença, mas invocando outra base legal). 

A CMVM não concorda com a análise do Tribunal a quo, nos termos da qual 

a não resposta aos pedidos da CMVM determinaria a aplicação dos artigos 38 1 ."n."l 

e 399.On.O~ 1 e 2 do CdVM e 348." do Código Penal (cf, o último 5 de fls. 8, o 1." 4 
defls.9,06." ijdefls. 12eo3.O ijdefls. 14dasentença). 

É que não se vislumbra que os oficios que constam dos autos e são referidos 

na sentença (fls. 6 a 8), em que a CMVM solicita informação sem a indicação de 

qualquer consequência para a não prestação da mesma, possam ser subsumidos aos 

conceitos de ordem (que é um acto administrativo, que tem de ser precedido do 

procedimento próprio) ou de mandado legítimo, que constituem pressuposto típico 

exigido por aquelas normas. 

Com efeito, a ordem é um acto administrativo, pelo que tein de respeitar o 

CPA, no caso (i) a competência exclusiva do Conselho Directivo da CMVM (cf. o 
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artigo 9." do Estatuto da CMVM), (ii) a audiência prévia do interessado (artigos 

100." e ss. do CPA) e (iii) o dever de fundamentação (artigo 123." do CPA). 

A CMVM não emitiu, no caso, qualquer ordem ou mandado legítimo, 

limitando-se, sim, a solicitar a colaboração do supervisionado. 

Daí que a CMVM não invoque as normas referidas na sentença (como o 

Tribunal reconhece - cf. o 6." tj de fls. 12) -, nem, em rigor, qualquer consequência 

para a não resposta aos seus pedidos. 

Assim, a decisão do Tribunal a quo viola, no entender da CMVM, o correcto 

entendimento dos artigos 381." e 399." do CdVM e 348." do Código Penal. 

Sobre a sujeição da entidade supervisionada a este dever de colaboração, há 

desde logo que salientar que está estatuído sem a limitação que o Tribunal recorrido 

lhe introduz. 

Pelo que entendemos que a interpretação do Tribunal a quo viola o correcto 

entendimento do artigo 359."n.O3 do CdVM. 

Acresce que o artigo 7.On.O 1 do CdVM dispõe que a informação prestada a 

CMVM tem de ser completa, verdadeira, actual, clara, objectiva e lícita. 

Com efeito, só informação que cumpra estes requisitos de qualidade pode 

servir ao exercício da supervisão pela CMVM. 

Ora, o Tribunal a quo, ao entender licito que as entidades supervisionadas não 

respondam aos pedidos de informação da CMVM, em nome de um direito ao 

silêncio, está implicitamente a reconhecer a licitude da prestação de informação 

incompleta, ou mesmo inverídica, a CMVM. 

Sempre que lhe convier, a entidade pode violar o artigo 7.On.O 1 do CdVM. 

Pelo que entendemos que a interpretação do Tribunal recorrido viola também 

esta norma. 

A CNVM, conhecendo factos que constituem contra-ordenação e a respectiva 

prova no exercício da sua actividade de supervisão, é obrigada a promover o 

processo de contra-ordenação (art0s 43" e 54" no 1 do RGCORD), sob pena mesmo 

de cometer o crime de denegação de justiça p. e p. pelo art0 369' no 1 do Código 

Penal. 

Os destinatários dessa supervisão sabem qual pode ser o destino desses 

elementos, uma vez que estão a ser entregues à autoridade de supervisão para todos 

os efeitos legais. 
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Donde decorre que a solicitação de elementos ao abrigo do disposto no art0 

361" n02 alínea a) do Código dos de Valores Mobiliários não é nem pode ser 

considerada enganosa, porquanto os supervisionados A ser aceite a tese do Tribunal 

"a quo", conduziria ao resultado, totalmente inaceitável, segundo o qual as entidades 

sujeitas a supervisão da CNVM conseguiriam obter uma espécie de "imunidade" ou 

de "amnistia" imprópria, por acto seu, pois bastar-lhes-ia enviar a mesma 

documentos e prova de factos que constituem contra-ordenação ao abrigo da norma 

de supervisão para terem a garantia de que tais elementos não seriam usados contra si 

em sede de processo contra-ordenacional, 

Segundo esta interpretação legal, a nosso ver errónea, feita pelo Tribunal 

recorrido, a própria lei disponibilizaria aos visados um momento específico pelo qual 

podiam inutilizar a prova e dessa forma obstar ao apuramento da verdade material. 

Acresce que a decisão recorrida contraria e por esse motivo viola o princípio 

constitucional constante do art0 101" da nossa Lei Fundamental, que dispõe que "o 

sistema financeiro é estruturado por lei, de modo a garantir a formação, a captação e 

a segurança das poupanças, bem como a aplicação dos meios financeiros necessários 

ao desenvolvimento económico e social". 

Daqui se deve inferir, para além do mais, o dever de colaboração com a 

CNVM previsto no art0 359" no 1 do Código dos Valores Mobiliários e que o 

processamento das contra-ordenações seja considerado um procedimento de 

supervisão, no âmbito do qual a CNVM pode solicitar informações as entidades que 

supervisiona, não podendo estas opor segredo profissional, nos termos do disposto 

nos art0s 304" no 4, 358", 360" no 1, 361 no 2, todos do Código dos Valores 

Mobiliários, e art0 4" no 1 do Estatuto da CMVM. 

O Tribunal recorrido violou aindaas normas contidas nos art0s 4S0, 50" e 5 1" 

da Directiva no 2004/39/CE, que regulam a designação das autoridades competentes, 

os poderes a conferir as autoridades competentes e as sanções administrativas. 

Como refere Frederico Costa Pinto, 1oc.cit: 

"53. (. . .) é possível concluir que a lei portuguesa é clara e inequívoca quanto 

a consagração de deveres de colaboração das entidades supervisionadas (art. 359.", 

n." 3 do CdVM), a que ao exercício de poderes de autoridade consagrados no art. 

361 .O, n." 2, al. a) estas entidades não podem opor o segredo profissional e que esse 

regime de "transparência absoluta" é contrapartida do privilégio de acesso 

profissional ao mercado, com paralelo noutros ordenamentos jurídicos. O facto de 
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existir em abstracto tutela sancionatória para garantir este regime de transparência 

absoluta e a efectividade dos poderes da autoridade de supervisão em nada colide 

com a concreta posição jurídica dos visados ao ponto de converter os elementos 

fornecidos numa prova proibida. O que significa que, também neste ponto, não 

podem merecer concordância as soluções e os fundamentos invocados na sentença 

em causa (pag. 9 e 12)." 

4.8. Da declaração de nulidade da prova. 

Em consequência deste entendimento, o Tribunal a quo desconsiderou em 

absoluto toda a prova integrada no presente processo de contra-ordenação. 

E isto não obstante o artigo 72.On.O 2 do RGCO lhe atribuir a competência de 

determinar o âmbito da prova a produzir, e o artigo 4.16.On.O 4 do CdVM dispor que o 

tribunal decide com base na prova realizada na audiência, bem como na prova 

produzida na fase administrativa do processo de contra-ordenação. 

Ainda assim, o Tribunal nada considerou da prova reunida nos autos, 

produzida na fase administrativa do processo. 

Diz a propósito Frederico Lacerda da Costa Pinto, 1oc.cit : 

127. Resulta do art. 122." do CPP que as nulidades têm um efeito negativo 

sequencial (ou derivado), mas que esse efeito só se produz em certas condições: "as 

nulidades tornam inválido o acto em que se verijicarem, como os que deles 

dependerem e aquelas puderem afectar': como refere aquele preceito. Ou seja, a lei 

consagra um efeito-àdistáncia da nulidade, admitindo que o vicio de um acto (neste 

caso de um meio de prova) se projecta noutro acto posterior. Mas tal sequência não 

é absoluta, nem é cega: tem de existir uma relação de dependência material entre o 

acto primário e o acto secundário e tem de existir uma vulnerabilidade deste em 

relação aquele. Como refere PAULO PINTO DE ALBUQUERQUE, "a prova 

proibida contamina a restante prova se houver um nexo de dependência 

cronológica, lógica e valorativa entre a prova proibida e a restante provaV39. Mas a 

esta exigência positiva, que em si mesma representa a existência de limites legais ao 

efeito sequencial das nulidades, o n." 3 do art. 122." do CPP cria uma imposição 

para o julgador no sentido de aproveitar "todos os actos que ainda puderem ser 

salvos daquela': Ou seja, entre nós o efeito à distância tem limites claros e é 

completado com um dever de aproveitamento dos actos processuais. O Tribunal não 

ponderou nem um, nem o outro. 
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128. Da análise doutrinária e jurisprudencial, podemos afirmar que a prova 

proibida afecta sequencialmente as demais provas obtidas posteriormente com base 

nela. Mas esse efeito tem limites (veja-se o citado Ac. do TC n. O 198/2004, de 24 de 

Março), de entre os quais (são aliás vários) se podem destacar os seguintes: 

129. Primeiro, só afecta a prova posterior e dependente, não afecta a prova 

anterior e autónoma. Assim, toda a prova integrada no processo e todos os actos 

praticados antes da resposta da arguida aos oficias da CMVM tinha de ser 

imunizada do efeito à distância. 

130. Segundo, não se aplica aos actos autónomos dependentes de uma 

vontade livre. A decisão do Tribunal neste plano suscita dois problemas: por um 

lado, (I) declarou a "invalidade da decisão condenatória" (pag. 17 da sentença) 

quando na verdade tal acto foi normativamente convertido em acusação, por força 

dum acto autónomo do Ministério Público, que se traduziu na apresentação dos 

autos ao juiz (art. 62. O, n. O I do RGCords). Portanto, o Tribunal declarou a nulidade 

de uma decisão que a lei converteu num acto autónomo, por mediação da decisão de 

um outro sujeito processual. Mas, por outro lado, (2) o efeito sequencial da nulidade 

nunca poderia estender-se às declarações do representante da arguida em 

julgamento e às declarações das diversas testemunhas ouvidas, nem a qualquer 

outro acto de junção e documentos. Se o Tribunal cumpriu o formalismo processual 

(como refere a pag. 2 da sentença), começou por confrontar o arguido com os factos 

e as infracções da acusação, que sobre as mesmas se pronunciou ou invocou o 

silêncio. E durante a audiência cumpriu seguramente os princbios da imediação e 

do contraditório (arts 355. O e 327. O) quanto à prova documental constante dos autos. 

Da sentença não consta referência a estes últimos aspectos, mas eles são decisivos 

para ponderar a extensão do efeito à distância: é que se a arguida reconheceu ou 

admitiu os factos narrados no inicio da audiência, se houve contraditório e 

imediação quanto aos meios de prova, o Tribunal não os poderia incluir no efeito 

sequencial da nulidade porque isso resultaria de uma prova autónoma. E o 

esclarecimento deste aspecto seria na verdade imperativo, perante o comando 

normativo do art. 122. O, n. O 3 e o dever de aproveitamento dos actos processuais. 

Esta limitação é ainda confirmada pelo limite ao efeito-&-distância que se segue. 

131. Em terceiro lugar, o efeito-à-distância da prova proibida não afecta a 

'Tprova coisflcada persistentef', isto é, materializada em objectos. Noutros termos, 

afecta a prova, enquanto meio de demonstração dos factos, mas não afecta os factos 
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131. Em terceiro lugar, o efeito-à-distância da prova proibida não afecta a 

'jprova coisificada persistente", isto é, materializada em objectos. Noutros termos, 

afecta aprova, enquanto meio de demonstração dos factos, mas não afecta os factos 

em si mesmo, como já reconheceu o Tribunal Constitucional no acórdão citado. 

Assim sendo, mais uma razão para saber se a factualidade foi ou não admitida pelo 

representante legal da arguida no inicio da audiência. 

132. Em quarto lugar, o efeito à distância pode ser limitado pelo curso da 

investigação (descoberta inevitável), na exacta medida em que a inevitabilidade da 

descoberta evidencia que o resultado obtido nem era completamente dependente da 

prova primária que é considerada proibida. Ora, por um lado, a sentença declara 

(pag. 10) que após a informação a arguida a CMVM poderia continuar a exigir os 

elementos em causa. Por outro lado, mesmo sendo informado da existéncia de um 

processo em curso e do (alegado) direito ao siléncio, o então arguido podia recusar- 

se a prestar declarações mas não poderia recusar a entrega de elementos, por força 

do art. 61. O, n.O 3, al. d) CPP. O que vale por dizer que, mesmo que fosse concedido 

o direito ao silêncio ao arguido, o resultado para o processo seria o mesmo: os 

elementos tinham de ser entregues e ser integrados no processo. Assim sendo, a 

conclusão só pode ser uma: o resultado probatório obtido, podendo ser atingido por 

outras vias, está imune ao efeito-à-distância das provas proibidas pois não revela 

uma dependência real em relação ao acto questionado. 

133. Em suma, se parte da prova era proibida o Tribunal deveria declarar a 

inadmissibilidade do seu uso -(...) como impõe o art. 338. O do CPP (...) - em vez de 

se limitar a declarar a invalidade da decisão condenatoria da CMVM, que à data 

tinha sido normativamente convertida em acusação. E, por isso, teria de fazer o 

julgamento e decidir com base na prova que poderia usar, naquela que poderia 

requer ao abrigo do art. 340. O e aquela que havia sido produzida em audiéncia. " 

5. Assim, e concluindo: 

"A regulação do mercado de valores mobiliários, concretizada num regime de 

supervisão das entidades admitidas ao mercado, impôs-se e justifica-se como forma 

de prevenção dos novos riscos a que investidores, empresas e mesmo os sistemas 

econórnicos se encontram sujeitos. 

As entidades reguladoras, e, neste contexto, a CMVM, têm por finalidade 

garantir a idoneidade dos agentes econórnicos e, por esta via, assegurar a 
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regularidade do seus comportamentos por forma a promover uma adequada 

informação do mercado e dos investidores, acautelar a integridade do mercado e 

prover pela justiça e equidade nas relações que nele se estabelecem, reforçando a 

confiança dos investidores. 

Para a prossecução destes fins, cabe a CMVM a supervisão deste mercado, 

isto é, genericamente, exercer o controlo, a vigilância, o acompanhamento, a 

fiscalização e a prevenção e repressão das actividades realizadas pelos agentes 

supervisionados. 

A CMVM é uma pessoa colectiva de direito público, dotada de autonomia 

administrativa e financeira e entre as atribuições que o seu Estatuto lhe imputa 

compreende-se o exercício das funções de supervisão nos termos do CdVM, que, por 

sua vez, lhe impõe o exercício desta mesma função no artigo 353.". 

A supervisão exercida pela CMVM está sujeita aos "princípios" previstos no 

artigo 358." do CdVM, entre os quais se conta a prevenção e repressão das actuações 

contrárias a lei ou a regulamento (al. e)). Como meio de concretizar esta finalidade, o 

artigo 360." do mesmo diploma prevê, entre os procedimentos de supervisão, a 

instrução dos processos e a punição das infracções que sejam da sua competência (al. 

e)). Sendo, nos termos do artigo 408." deste Código, o processamento das contra- 

ordenações e a aplicação da respectiva coima e das sanções acessórias da 

competência do Conselho Directivo da CMVM. 

Este regime é facilmente justificável e compreensível a partir da natureza das 

sanções em causa, uma vez que se trata de direito sancionatório de natureza 

administrativa, destinado a prevenir e reprimir condutas axiologicamente neutras que 

adquirem o seu desvalor ético-social a partir da própria proibição legal e que têm por 

função assegurar a estabilidade e regular funcionamento dos sectores econórnicos e 

sociais." ( Figueiredo Dias e Costa Andrade,"conclusões", loc.cit.) 

"Os elementos recolhidos pela CMVM junto de entidade sujeita a sua 

supervisão ou enviados a CMVM por entidade sujeita a sua supervisão em resposta a 

solicitações da CMVM, ao abrigo dos artigos 361 .O, n." 2, al. a), 360." e 359.", n." 3 

do CdVM, podem e devem ser integrados e utilizados como prova em processo de 

contra-ordenação da competência da CMVM." (Frederico Costa 

Pinto,conclusões,loc.cit) 

"Assim, não tem razão a sentença do Juízo de Pequena Instância Criminal de 

Lisboa quando entende que a supervisão da CMVM e o processamento de contra- 
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ordenações pela CMVM são coisas diferentes, não se integrando o último na 

primeira: o regime legal da supervisão compreende no seu âmbito a instrução e o 

processamento das contra-ordenações previstas neste diploma (artigos 358.", a1 e), 

360.", al. e) e 408.", n." l), sendo que a sua exclusão corresponde a uma 

interpretação contrária a lei; por outro lado, para que possa ser efectivada, a 

supervisão tem de abranger a possibilidade de estes ilícitos administrativos serem 

sancionados pela entidade reguladora (cf. 364.", al. b), do CdVM). 

O regime legal de supervisão admite que a CMVM possa solicitar as 

entidades supervisionadas informações, ainda que estas informações se destinem a 

instruir um processo contra-ordenacional, nos termos do artigo 361.". Deste modo, 

não há assento legal, no CdVM, para se afirmar, como parece ser o entendimento do 

Juízo de Pequena Instância Criminal de Lisboa, a inaplicabilidade do disposto na 

alínea a) do n." 2 do artigo 361 .O em sede de processamento de contra-ordenações. 

As disposições processuais relativas a prova admissível em processo penal, 

prevista nos artigos 125." e 126." do CPP, valem por via do artigo 41." do RGCO no 

âmbito do processo contra-ordenacional. Assim sendo, também no processo contra- 

ordenacional estão proibidos os métodos de prova previstos no artigo 126." daquele 

Código, disposição fundamentada constitucionalmente no n." 8 do artigo 32." da 

CRP. 

Discordamos ainda de um entendimento que determine a constituição de 

arguido no domínio da supervisão como condição para que este possa fazer valer o 

seu direito ao silêncio, pois este foi justamente um dos domínios em que a lei quis 

expressamente prever a sua restrição. 

Tendo em conta que o processo administrativo de carácter sancionatório, 

diferentemente do processo penal, é uno e comandado por uma única entidade que, 

em regra, tem natureza administrativa e a quem cabe investigar, instruir e aplicar a 

coima, sendo caso disso. Nos termos dos artigos 41." do RGCO, 57." e 58." do CPP 

impõe-se como regra a constituição de arguido aquando da notificação da acusação 

por parte da CMVM. 

Deste modo, carece não só de sentido material, mas sobretudo de fun- 

damento legal o entendimento segundo o qual a constituição de arguido deve ocorrer 

na fase de supervisão, por forma a que os elementos recolhidos na supervisão possam 

ser usados como elementos probatórios num processo contra-ordenacional." 

(Figueiredo Dias e Costa Andrade, loc cit.). 

72 
Rua do Arsenal. Letra G - 1100-038 LISBOA - Telef 21 322 29 00 - Fax: 1 SECRETARIA JUDICIAL - 21 322 29 92 

REP. ADMINISTRATIVA - 21 347 98 44 



TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE LISBOA 

"O direito do arguido ao silêncio não tem de ser comunicado pela CMVM as 

entidades sujeitas a sua supervisão para permitir uma decisão dos visados no sentido 

de não fornecer os elementos requeridos. O direito do arguido ao silêncio inclui 

apenas a possibilidade de este não prestar declarações quando inquirido. O direito do 

arguido ao silêncio não permite que o mesmo obste a diligências de obtenção da 

prova, como resulta claramente do dever de sujeição previsto nos arts 60." e 61 .O, n." 

3, al. d) do CPP . 
Os deveres legais das entidades sujeitas a supervisão de colaborarem com a 

CMVM e de prestarem informação verdadeira e completa (ao mercado e à autoridade 

de supervisão) não podem ser limitados ou excluídos pela existência genérica de um 

direito do arguido ao silêncio e a não auto-incriminação, ao ponto de não se informar 

ou de se poder prestar informações falsas. O direito ao silêncio do arguido apenas 

legitima que o mesmo não preste declarações sobre os factos quando inquirido sobre 

OS mesmos. 

O princípio da presunção de inocência dos arguidos e o princípio in dubio pro 

reo não constituem um obstáculo legal a obtenção e uso destes elementos como meio 

de prova nos processos de contra-ordenação da competência da CMVM . 
Quando a CMVM obtém elementos exercendo os seus poderes legais de 

supervisão junto de entidades que têm um o dever de colaboração enquanto 

profissionais do mercado, sem que estes possam opor o segredo profissional por 

determinação da lei, não estamos perante provas ilegais ou proibidas. Tal facto não 

constitui um "meio enganoso de obtenção da prova" nem violação de segredo 

bancário. As exigências legais para determinar o efeito à distância das provas 

proibidas (art. 122.", n." 1 do CPP), os limites a esse efeito reconhecidos pela lei, 

pela doutrina e pelo Tribunal Constitucional e o dever legal de aproveitamento de 

actos processuais (art. 122.", n." 3 do CPP) impõem que se aproveite a prova 

autónoma e não dependente da prova proibida. Uma prova proibida que afecte 

integralmente um processo tem de ser declarada no início da audiência (art. 338." do 

CPP) e não no final da mesma, depois de o arguido ter sido confrontado com os 

factos e se ter produzido prova autónoma em relação aquela cuja legalidade foi 

questionada" (Frederico da Costa Pinto,loc cit.). 
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"Entre os métodos proibidos de prova, o artigo 126.", n." 2, al. a) inclui os 

meios enganosos de obtenção da prova, que a referida sentença considera, da nossa 

perspectiva erradamente, terem sido usados pela CMVM na instrução do processo 

contra-ordenacional. 

O conceito legal de meio enganoso de prova assenta em dois pressupostos: 

em primeiro lugar, é necessário que o agente investigador através dos factos ou actos 

concludentes crie no arguido uma convicção errónea e, em segundo lugar, que esse 

erro ou engano seja a causa da prestação de prova por parte do arguido. Deste modo, 

uma actuação que cumpra o disposto quanto ao modo de obter elementos probatórios 

não preenche o primeiro daqueles pressupostos, ainda que o arguido desconheça ou 

interprete erradamente esse regime legal. 

Ou seja, o regime legal de supervisão previsto no Código de Valores 

Mobiliários permite e prevê que a CMVM possa exigir as entidades sujeitas a sua 

supervisão elementos e informações que considere necessários a prossecução das 

atribuições que a lei lhe atribui, designadamente, tendo em vista prevenir ou reprimir 

actuações contrárias a lei ou regulamento: artigos 358.", n." 1, al. a); 359."; 360.0, n." 

1, al. e). Quadro legal, este, que era, ou devia ser, do conhecimento da arguida. 

A CMVM não fez uso de meios enganosos por duas razões: o método usado 

pela CMVM corresponde a um meio de obtenção de prova admitido e previsto pelo 

próprio CdVM; não se verifica, no caso concreto, o engano pressuposto pelo artigo 

126.", n." 2, al. a), do CPP, pois a arguida não incorre em qualquer erro 

juridicamente relevante criado pela CMVM, que em nada perturbou o esclarecimento 

e a liberdade de decisão de vontade da arguida. 

É também nossa convicção que a actuação da CMVM observa o quadro legal 

e constitucional vigente em matéria de direitos do arguido, designadamente, do 

direito ao silêncio e a não auto-incriminação, enquanto expoentes máximos do 

princípio nemo tenetur se ipsum accusare. 

O direito ao silêncio e o direito a não auto-incriminação têm uma matriz 

constitucional processualista, assente no processo equitativo previsto no n." 4 do 

artigo 20." da CRP e nas garantias processuais reconhecidas ao arguido pelo artigo 

32." do texto constitucional. 

Conclui-se ainda que o regime legal do direito ao silêncio, assim como a sua 

vigência alargada e a possibilidade da sua restrição legal valem também no processo 

contra-ordenacional, de acordo com o disposto no n." 10, do artigo 32." da CRP. 
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O regime previsto no CdVM corresponde justamente a uma restrição 

legalmente prevista e constitucionalmente admitida do direito ao silêncio e do direito 

a auto-incriminação, enquanto expressões do princípio nemum tenetur se ipsum 

accusare. Esta restrição respeita os dois requisitos que considerámos necessários a 

sua integridade constitucional." ( Figueiredo Dias e Manuel Andrade,loc.cit.). 

6. Não existe qualquer nulidade na forma de obtenção da prova efectuada pela 

CMVM, pelo que e pelo exposto, será concedido provimento ao recurso interposto 

pela CMVM, revogando-se a decisão recorrida, considerando-se válida a prova 

declarada nula, por inexistência de qualquer nulidade, devolvendo-se os autos 

processo ao Tribunal a quo, nos termos do disposto no art.O 75.O no 2 a1.b) do 

RGCO que deverá prosseguir com os autos, proferindo-se decisão de mérito sobre o 

recurso de impugnação judicial. 

VI1 - Termos em que concedendo provimento ao recurso interposto pela 

CMVM, se revoga a decisão recorrida, devendo o Tribunal proceder ( leia-se, 

concluir) ao julgamento da causa, considerando válida toda a prova recolhida 

no processo de contra-ordenação, e decidindo em conformidade. 

Sem custas. 

(Ac6rdão elaborado e revisto pelo relator-vd.art." 94." n." 2 

Lisboa, Q, 
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