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Nos presentes autos de recurso, acordam, em conferência, os Juízes 

da 9" Secção do Tribunal da Relação de Lisboa: 

A "Comissão do Mercado de Valores ~mobiliários"', em PCR* com o 

n." 2712007, pela decisão de fls. 103 1 a 1075, condenou o ~ r ~ . ~  António José da 

Silva Veiga, com os restantes sinais dos autos (cf. fls. 103 I), pela seguinte forma: 

I. Assim, o Conselho Directivo da CMVM delibera aplicar ao 

arguido António José da Silva Veiga: 

a) Participação Qualificada na Estoril Praia: 

I .  Uma coima de € 25.000, nos termos conjugados dos artigos 390. O, n. O 

1,  388.3 n. O 1, alínea a) e 388. 9 n. "3, todos do CdVM, pela infracção dolosa do 

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

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

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

CdVM; 

2. Uma coima de € 25.000, nos termos conjugados dos artigos 390. O, n. O 

1, 388. O, n. O 1, alínea a) e 388.9 n. "3, todos do CdVM pela infracção dolosa do 

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

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

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

CdVM; 

3. Uma coima de t? 25.000, nos termos conjugados dos artigos 390. 9 n. O 

1, 388. O, n. O 1, alínea a) e 388. O, n. "3, todos do CdVM, pela inj?acção dolosa do 

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

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

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

CdVM; 

I Que doravante designaremos por "CMVM". 
2 Processo de contra-ordenação. 

Arguido/a/s. 



4. Uma coima de € 25.000, nos termos conjugados dos artigos 390.4 n. O 

1, 388.O, n." 1, alínea a) e 388.') n03, todos do CdVlM pela infracção dolosa do 

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

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

voto correspondentes ao capital social, em violação do artigo 16. 3 n. O 1, alinea a) 

do CdVM; 

5. Uma coima de € 25.000, nos termos conjugados dos artigos 390. O, n. O 

1, 388.9 n. O 1, alínea a) e 388. O, n. "3, todos do CdVM, pela infracção dolosa do 

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

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

voto correspondentes ao capital social, em violação do artigo 16. 9 n. O 1, alínea a) 

do CdVM; 

6. Uma coima de t? 25.000, nos termos conjugados dos artigos 390. O, n. O 

1, 388.9 n. O 1, alinea a) e 388.3 n. "3, todos do CdVM; pela infracção dolosa do 

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

2004, a sua participação nessa sociedade para valor inferior a metade dos 

direitos de voto correspondentes ao capital social, em violação do artigo 16. 9 n. O 

1, alínea a) do CdVM; 

b) Participação Qualificada na Benfica SAD: 

7. Uma coima de t? 12.500, nos termos conjugados dos artigos 390. O, n. O 

2, a), 388.9 n. O 1, alínea b) e 388. O, n. "3, todos do CdVM e 1 7. O, n. "4 do RGCORD, 

pela infracção negligente do dever de comunicação à C W M  de ter reduzido, em 

12 de Julho de 2007, a sua participação na BenJica SAD para valor inferior a 2% 

dos direitos de voto correspondentes ao capital social, em violação dos artigos 

16.9 n. O 1, alínea a) e n. "2 do CdVM; 

8. Uma coima de t? 12.500, nos termos conjugados dos artigos 390. n. O 

2, a), 388.3 n. O 1, alínea b) e 388.9 n. '3, todos do CdVM e 17.9 n. "4 do RGCORD, 

pela infracção negligente do dever de comunicação à BenJica SAD de ter 

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

inferior a 2% dos direitos de voto correspondentes ao capital social, em violação 

do artigo 16.9 n. O 1, alínea a) e n. "2 do CdVM; 

II. A moldura concursal das coimas aplicáveis, em abstracto, situa-se, 

assim, nos termos do artigo 19. O do Decreto-Lei n. O 433/82, de 27 de Outubro, na 

redacção do Decreto-Lei n. O 244195, de 14 de Setembro, entre €12.500 (doze mil e 

quinhentos euros) e €5.000.000 (cinco milhões de euros). 
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III. A moldura de cdmulo situa-se, assim, nos termos do artigo 19. O do 

Decreto-lei n. O 433/82, de 2 7 de Outubro, na redacção do Decreto-lei n. O 244/95, 

de 14 de Setembro, entre € 25.000 (vinte e cinco mil euros) e € 1 75.000 (cento e 

setenta e cinco mil euros). 

I K  Atentas as circunstáncias, decidiu esta Comissão, nos termos do 

artigo 19. " do Decreto-lei n. " 433/82, de 27 de Outubro, na redacção do Decreto- 

Lei n. " 244/95, de 14 de Setembro, bem como do artigo 414. O, n. " I do CdVM 

proceder ao cúmulo jurídico das duas sanções e condenar o arguido numa coima 

única no montante de € 30.000 (trinta mil euros) de acordo com o disposto no 

artigo 19. " do Decreto-Lei n. " 433/82, de 27 de Outubro, na redacção dada pelo 

Decreto-Lei n." 244/95, de 14 de Setembro, relativamente as infracções 

verijcadas: seis violações, a título doloso, do dever de comunicação relativo a 

participações qualijcadas em sociedade aberta, previsto no art. 16. O, n. "1, a) e 

duas violações, a título negligente, do dever de comunicação relativo a 

participações qualijcadas em sociedade emitente, previsto no art. 16. q n. "I, a) e 

n. "2, todos do CdVM, o que constitui a prática de: 

a) Seis (6) contra-ordenações, a título doloso, puníveis cada uma 

com uma coima de ê 25 000 a € 2 500 000, nos termos conjugados dos artigos 

16. O, n. "I, a), 388. O, n. "I, a) e n. "3 e 390. O, n. "1 do CdVM 

b) Duas (2) contra-ordenações, a titulo negligente, puníveis cada 

uma com uma coima de ê 12 500 a € 1 250 000, nos termos conjugados dos 

artigos 16.9 n. " I ,  a) e n. "2, 388.9 n. O I, b) e n. 3 e 390. O, n. "2, a) do CdVM.". 
* 

Não se conformando com esta decisão, o Arg. interpôs recurso para o 1" 

Juízo de Pequena Instância Criminal de Lisboa. 

Tendo sido realizada audiência de discussão e julgamento, em 12/02/2009, 

foi proferida a sentença de fls. 1232 a 1256, de 25/02/2009, que julgou 

parcialmente procedente o recurso, nos seguintes termos: 



"Atento o exposto. e a luz das normas legais citadas, concede-se parcial 

provimento ao recurso de impugnação judicial interposto por António José da 

Silva Veiga da decisão da CMVM e, em consequência: 

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

a. I.) Uma contra-ordenação, prevista e punida, nos termos conjugados 

dos artigos 16. O1 n. O I ,  alinea a) e n. "2 do CVM 390.4 n. O 2, a), 388. O, n. O I, alinea 

b) e 388. O, n. "3, todos do CVM e 1 7. O, n. "4 do RGIMOS, pela infracção negligente 

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

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

correspondentes ao capital social; 

a.2.) Uma contra-ordenação, prevista e punida, nos termos conjugados 

dos artigos 16. O1 n. O I, alínea a) e n. "2 do CVM 390. O, n. O 2, a), 388. O, n. O 1, alínea 

b) e 388.9 n. "3, todos do CVM e 17. O, n. "4 do RGIMOS, pela infracção negligente 

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

a sua participação naquela sociedade para valor inferior a 2% dos direitos de 

voto correspondentes ao capital social; 

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

b. 1 .  € 25.000,OO (vinte e cinco mil euros), nos termos conjugados dos 

artigos 390.4 n. O 1, 388. O, n. O I ,  alínea a) e 388.4 n. "3, todos do CVM, na sua 

actual redacção, pela infracção dolosa do dever de comunicação a CMVM de ter 

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

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

violação do artigo 16. O, n. O I ,  alinea a) do CVM, na mesma redacção; 

b.2.) € 25.000,OO (vinte e cinco mil euros), nos termos conjugados dos 

artigos 390. O, n. O 1, 388.9 n. O I, alínea a) e 388.4 n. "3, todos do CVM, na sua 

actual redacção, pela infracção dolosa do dever de comunicação à Estoril Praia 

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

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

violação do artigo 16.4 n. O I, alínea a) do CVM, na mesma redacção; 

b.3.) € 25.000,00 (vinte e cinco mil euros), nos termos conjugados dos 

artigos 390.4 n. O 1, 388.9 n. O 1, alinea a) e 388.9 n. "3, todos do CVM, na sua 

actual redacção, pela infracção dolosa do dever de comunicação à CMVM de ter 

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

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

em violação do artigo 16. O, n. O I ,  alínea a) do CVM, na mesma redacção; 
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b.4.) € 25.000,00 (vinte e cinco mil euros), nos termos conjugados dos 

artigos 390.9 n." 1, 388.9 n. " 1, alínea a) e 388.9 n. "3, todos do CVM, na sua 

actual redacção, pela infracção dolosa do dever de comunicação a Estoril Praia 

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

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

social, em violação do artigo 16.9 n. I ,  alínea a) do CVM, na mesma redacção; 

b.5.) € 25.000,OO (vinte e cinco mil euros), nos termos conjugados dos 

artigos 390. O, n." 1, 388.9 n." 1, alínea a) e 388. O, n."3, todos do CVM, na sua 

actual redacção, pela inJi.acção dolosa do dever de comunicação a C W M  de ter 

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

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

violação do artigo 16.9 n. " I, alínea a) do CVM, na mesma redacção; 

b.6.) € 25.000,OO (vinte e cinco mil euros), nos termos conjugados dos 

artigos 390. O, n." 1, 388.9 n." I, alínea a) e 388.9 n. "3, todos do CVM, na sua 

actual redacção, pela injPacção dolosa do dever de comunicação à Estoril Praia 

de ter reduzido, em 21 de Setembro de 2004, a sua participação nessa sociedade 

para valor inferior a metade dos direitos de voto correspondentes ao capital 

social, em violação do artigo 16.9 n. O I, alínea a) do CVM, na mesma redacção; 

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

condenando-se o arguido recorrente na coima única de € 2 7.000,00 (vinte e sete 

mil euros); 

d) Condena-se o arguido recorrente no pagamento das custas 

processuais, fixando-se a taxa de justiça em 4 UC;". 

* 
Voltando a não se conformar, a Arg. interpôs recurso para este Tribunal da 

Relação, nos termos da motivação de fls. 1286 a 1305, concluindo da seguinte 

forma: 

"1. A Sentença é nula, na medida em que é totalmente omissa em relação 

aos elementos probatórios requeridos pelo Arguido (identificados no Art. 14' 

supra); 



4 2. ...; 

3. O procedimento contra-ordenacional relativo as duas contra- 

ordenações imputadas ao Arguido com referéncia a data de 10/04/2003 

(aquisições ocorridas em 03/04/2003), bem como o relativo as duas contra- 

ordenações imputadas ao Arguido com referência a data de 12/08/2003 

(aquisições ocorridas em 05/08/2003), encontram-se prescritos, pelo que deverá 

ser determinado o arquivamento do processo e, consequentemente, ser o Arguido 

absolvido, relativamente a essas contra-ordenações; 

4. O universo de infracções a apurar são 3 (três) contra-ordenações e não 

6 (seis), pois o Art. 16; CVM consagra uma unidade jurídico-normativa 

relativamente ao dever de informação; 

5. A contagem dos dias de atraso deverá ser feita em dias úteis, tal como a 

Autoridade Administrativa fez na Acusação, considerando-se os dias de 

negociação como dias úteis e não como dias corridos; 

6. Para os efeitos do cumprimento dos deveres de comunicação, ao prazo 

geral de 4 dias de negociação deverá somar-se o prazo presuntivo de 2 dias de 

negociação (previsto na alínea a) do n." 3 do Art. 169 CVM), pelo que a 

contagem do primeiro prazo só se inicia decorridos que estejam 2 dias úteis após 

o facto que determina o dever de comunicação (ou seja, o aumento ou a redução 

da participação); 

7. Relativamente a aquisição ocorrida em 03/04/2003, não foi praticada 

qualquer infracção, pois o dever de comunicação foi cumprido pelo Arguido no 

último dia do prazo; 

8. Relativamente a aquisição ocorrida em 05/08/2003, verijlcou-se um 

atraso de 5 dias seguidos e de 3 dias úteis; 

9. Relativamente às alienações ocorridas em 21/09/2004, não foi 

praticada qualquer infracção, pois o dever de comunicação foi cumprido pelo 

Arguido antes do termo do prazo e, caso assim se não entenda - o que não se 

admite, nem concede e se refere por mero dever de patrocínio - o Art. 390" do 

C W  não é aplicável a estas alienações, na medida em que os casos de alienação 

nos termos do Art. 169 n. O 1, CVM apenas estão abrangidos pela previsão do Art. 

4009 alínea a), CVM, donde resultará, nessa hipótese, a prática de contra- 

Esta conclusão tem-se por não escrita, a requerimento do Arg. (cf. fls. 1284). 
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ordenação menos grave (a qual corresponde uma moldura contra-ordenacional 

entre os € 2.500 e os € 250.000 - Art. 3884 n. O 1, alínea c), CVM); 

I O. Todas as imputações feitas ao Arguido, deveriam ter sido feitas a título 

de negligência e nunca a título de dolo; 

I I .  As penas a aplicar deverão ser suspensas na sua execução." 

* 
Respondeu a CMVM, nos termos de fls. 13 10 a 1337, em suma, pugnando 

pela improcedência do recurso e concluindo da seguinte forma: 

Quanto às questões processuais: 

a) O prazo concedido para defesa pela CMVM é razoável, não tendo 

sido violado qualquer direito do arguido - designadamente o seu direito de 

defesa (constitucionalmente garantido), pelo que não existe qualquer nulidade. 

b) A acusação da CMVM é justificada e obedece ao cumprimento do 

princ@io da legalidade e, em particular, ao disposto no art. 2.' e 33.' do 

RGCORD; art. 16.9 n. "1, a), 388. O, n. O I ,  a) e b) e n. "3, 390. O, n. "1 e n. "2, a) e 

408.4 n.Ol do CdVM, que impõem e fundamentam a actuação da CMVM, no 

sentido de deduzir acusação 

Em 3 de Abril de 2003, o arguido, dolosamente, passou a deter 165.000 

acções, correspondentes a mais de 20% dos direitos de voto correspondentes ao 

capital social da Estoril Praia, como dispõe o art. 20. O, n. O I do CdVM, pelo que, 

nos termos do art, 16.' do CdVM, devia ter comunicado tal facto à CMVM e à 

sociedade participada no prazo de quatro dias de negociação após a sua 

ocorrência ou o seu conhecimento, ou seja, até ao dia 9 de Abril. 

a) Todavia, a comunicação à CMVMfoi efectuada em 15 de Abril, ou 

seja, com um atraso de seis (6) dias e a comunicação à Estoril Praia foi efectuada 

em dia posterior a 11 de Abril, ou seja, com um atraso de pelo menos dois (2) 

dias. 



b) Termos em que deve ser mantida a decisão condenatória pela 

violação dos deveres de comunicação a CMVM e a sociedade participada de ter 

ultrapassado participação de 20% dos direitos de voto correspondentes ao 

capital social de sociedade aberta consagrados no artigo 16. "/l/a do CdVM (duas 

contra-ordenações muito graves puníveis com coimas de € 25.000 a € 2.500.000). 

3. " 

Em 5 de Agosto de 2003, dolosamente, o arguido passou a deter 198.899 

acções, correspondentes a mais de 330/ó dos direitos de voto correspondentes ao 

capital social da Estoril Praia, como dispõe o art. 20. O, n. '1 do CdVM, pelo que, 

nos termos do art. 16. O do CdVM, devia ter comunicado tal Jacto a CMVM e a 

sociedade participada no prazo de quatro dias de negociação após a sua 

ocorrência ou o seu conhecimento, ou seja, até ao dia 11 de Agosto. 

a) Todavia, a comunicação à CMVM foi efectuada em 18 de Agosto, 

ou seja, com um atraso de sete (7) dias e a comunicação a Estoril Praia foi 

efectuada em dia posterior a 24 de Setembro, ou seja, com um atraso de pelo 

menos trinta e seis (36) dias. 

b) Termos em que deve ser mantida a decisão condenatória pela 

violação dos deveres de comunicação à CMMM e à sociedade participada de ter 

ultrapassado participação de 33% dos direitos de voto correspondentes ao 

capital social de sociedade aberta consagrados no artigo 16. O/l/a do CdVM (duas 

contra-ordenações muito graves puníveis com coimas de € 25.000 a € 2.500.000). 

4. " 
Em 21 de Setembro de 2004, dolosamente, o arguido passou a deter 

198.899 acções, correspondentes a menos de metade dos direitos de voto 

correspondentes ao capital social da Estoril Praia, como dispõe o art. 20. O, n. '1 

do CdVM, pelo que, nos termos do art. 16. do CdVM, devia ter comunicado tal 

facto a CMVM e a sociedade participada no prazo de quatro dias de negociação 

após a sua ocorrência ou o seu conhecimento, ou seja, até ao dia 2 7 de Setembro. 

a) Todavia, a comunicação à CMVMfoi efectuada em 28 de Setembro 

de 2004, ou seja, com um atraso de um (1) dia e a comunicação à Estoril Praia 

foi efectuada em dia posterior a posterior a 28 de Setembro, ou seja, com um 

atraso de pelo menos um (I) dia. 

b) Termos em que deve ser mantida a decisão condenatória pela 

violação dos deveres de comunicação a CMMM e a sociedade participada de ter 

reduzido a sua participação para valor inferior a metade dos direitos de voto 

8 
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correspondentes ao capital social de sociedade aberta consagrados no artigo 

16. '/]/a do CdVM (duas contra-ordenações muito graves puníveis com coimas de 

Em 12 de Julho de 2007, negligentemente, o arguido passou a deter 

295.000 acções correspondentes a menos de 2% dos direitos de voto 

correspondentes ao capital social da Benfica SAD, como dispõe o art. 20. n. '1 

do CdVM, pelo que, nos termos do art. 16.') n.'1 e 2 do CdVM, devia ter 

comunicado tal facto à CMVM e à sociedade participada no prazo de três dias 

após a sua ocorrência, ou seja, até ao dia 16 de Julho. 

a) Todavia, a comunicação à CMVM não foi efectuada e a 

comunicação a Estoril Praia não foi efectuada. 

b) Termos em que deve ser mantida a decisão condenatória pela 

violação dos deveres de comunicação à C W M  e a sociedade participada de ter 

reduzido a sua participação para valor inferior 2% dos direitos de voto 

correspondentes ao capital social de sociedade aberta, emitente de acções 

admitidas à negociacão em mercado repulamentado situado o u  a funcionar em 

Portugal, consagrados no artigo 16."/1 e 16.'/2 do CdVM (duas contra- 

ordenações graves puniveis com coimas de € 12.500 a € 1.250. OOO).". 

* 

Respondeu ainda a E x . ~ . ~  Magistrada do M P ~ ,  nos termos de fls. 1338 a 

1348, concluindo da seguinte forma: 

"1. A sentença ora sob censura não padece de qualquer nulidade; 

2. Os elementos probatórios requeridos pelo arguido foram indeferidos 

pelo despacho constante de fls. 121 2 e 1213, com o qual se conformou e por isso 

transitou em julgado; 

3. O arguido e o seu mandatário foram regularmente notificados da data 

designada para a audiência de julgamento, sendo que as testemunhas por si 

arroladas não o foram porquanto se comprometeu a apresentá-las; 

Ministério Público. 



4. O procedimento contra-ordenacional nGo se encontra prescrito 

relativamente a qualquer das contra-ordenações imputadas ao arguido, 

porquanto o prazo de prescrição é de 5 anos, havendo a considerar que se 

verificaram, quer causas de interrupção, quer de suspensão de tal prazo 

prescricional; 

5. No que respeita as duas contra-ordenações p. e p. pelos artigos 16O, 

nOIJ alinea a) e n02,3900J nOl,  alinea a), 38g0, n03, do C'1 (dever de 

comunicação a CMWvl e a Estoril Praia da alienação ocorrida em 21/09/2004), 

deverá o arguido, ora recorrente, ser absolvido da sua prática, porquanto não 

resultou provado que não cumpriu os deveres de comunicação que sobre si 

impendiam no prazo legal; 

6. O presente recurso circunscreve-se a matéria de direito, pelo que tendo 

em conta os factos dados como provados, designadamente sob os artigos 9 O e 15 O, 

bem andou o Tribunal a quo ao ter considerado que o recorrente agiu 

dolosamente; 

7. Aos factos que, segundo o recorrente, ditariam a suspensão da 

execução das coimas, sobrepõe-se outros que inviabilizam a suspensão da 

execução das coimas, por tal suspensão não alcançar, de modo sujciente e 

adequado, as finalidades da punição.". 
* 

Este recurso foi admitido pelo despacho de fls. 1352. 

O Ex.m." Procurador-Geral Adjunto apôs o seu visto e aderiu a resposta do 

MP na l a  instância. 

A este parecer respondeu o Arg., nos termos de fls. 1371, mantendo a 

posição já assumida no seu recurso. 
* 

Na decisão posta em crise pelo presente recurso, foi fixada a matéria 

de facto da seguinte forma: 
6 6  

4 . .  

a) Factos provados 

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

factualidade: 

1." A Estoril Praia Futebol SAD (Estoril Praia) é uma sociedade 

aberta com o capital social de 2.500.000,OO Euros, representado por 500.000 

acções com o valor nominal de 5 Euros cada, matriculada na Conservatória do 

1 o 
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Registo Comercial de Cascais sob o n. "1 2639, com o n. " de pessoa colectiva 505 

2." A Estoril Praia não possui valores mobiliários admitidos a 

negociação quer em mercado regulamentado quer em mercado não 

regulamentado nacional. 

3. O Desde 2001 a Estoril Praia é uma sociedade aberta, uma vez que 

procedeu a um aumento do capital social mediante oferta pública de subscrição 

cujo prazo decorreu entre os dias 11 e 25 de Junho. 

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

aumento de capital efectuado mediante oferta pública de subscrição cujo prazo 

decorreu entre os dias 1 O e 28 de Março de 2003. 

Aquisição em 3 de Abril de 2003 

5." Na sequência de aumento de capital social da Estoril Praia 

mediante oferta pública de subscrição, o arguido passou a deter, em 3 de Abril de 

2003, 165.000 acções, correspondentes a 33% do capital social e direitos de voto 

da Estoril Praia. 

6." Em 3 de Abril de 2003 o arguido passou a deter acções 

correspondentes a mais de 20% dos direitos de voto relativos ao capital social da 

Estoril Praia. 

7." A comunicação da aquisição das acções à CMVM teve lugar por 

carta remetida à CMVM sob registo de 11 de Abril de 2003 e que deu entrada nos 

serviços daquela em 15 de Abril. 

8. " A comunicação da aquisição das acções à Estoril Praia teve lugar 

por carta remetida àquela entidade, sob registo de I I  de Abril de 2003. 

9. " O arguido agiu consciente e voluntariamente na prática dos supra 

referidos factos, uma vez que sabia que: 

a. Detinha as 165.000 acções da Estoril Praia; 

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

aquisição: 

i. A CMVM 



. . 
11. A sociedade participada. 

Aquisição em 5 de Agosto de 2003 

10." Em 5 de Agosto de 2003, a sociedade Superfute - Sociedade 

Comercial e de mediação desportiva, S.A., da qual o arguido é accionista 

maioritário, adquiriu 33.899 acções representativas de 6,78% dos direitos de 

voto correspondentes ao capital social da Estoril Praia. 

I I. O Em 5 de Agosto de 2003 o arguido passou a deter 198.899 acções 

(33.899 acções mais as 165.000 acções que já detinha), correspondentes a 

39,7798% do capital social da Estoril Praia, do seguinte modo: 

a. a título pessoal, 5.000 acções, correspondentes a I % do capital 

social da Estoril Praia; 

b. através da sociedade Superfute - Sociedade Comercial e de 

Mediação Desportiva, S.A. (Superfute), sociedade por si maioritariamente 

controlada, 33.899 acções, correspondentes a 6,7798% do capital social da 

Estoril Praia; 

C. através da Sport Investrade, Ltd. (Sport Investrade), sociedade por 

si integralmente detida, 160.000 acções, representativas de 32% do capital social 

da Estoril Praia. 

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

acções correspondentes a mais de um terço do capital social e direitos de voto da 

Estoril Praia. 

13." A comunicação da aquisição das 33.899 acções a CMVM apenas 

teve lugar em 18 de Agosto de 2003. 

14. O A comunicação da aquisição de acções à Estoril Praia apenas teve 

lugar em dia posterior a 24 de Setembro de 2003. 

15. O O arguido agiu consciente e voluntariamente na prática dos supra 

referidos factos, uma vez que sabia que: 

a. Detinha 165.000 acções da Estoril Praia; 

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

C. E não quis comunicar até ao dia I I de Agosto de 2003 a referida 

aquisição: 

i. A CMVM; 

ii. A sociedade participada. 

Aquisição em 29 de Outubro de 2003 
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16." Mediante operação realizada,fora de bolsa em 29 de Outubro de 

2003, o arguido adquiriu a Manuel Damásio Soares Garcia 153.237 acções da 

categoria B, representativas de 30,6474% do capital social e dos direitos de voto 

da Estoril Praia. 

17." A partir de 29 de Outubro de 2003 o arguido passou a deter 

352.136 acções (153.237 acções mais as 198.899 acções que já detinha), 

correspondentes a 70,4272% do capital social e dos direitos de voto da Estoril 

Praia, do seguinte modo: 

a. a titulo pessoal, 158.23 7 acções, correspondentes a 31,6474% do 

capital social da Estoril Praia; 

b. através da sociedade Superfute - Sociedade Comercial e de 

Mediação Desportiva, S.A., sociedade por si maioritariamente controlada, 33.899 

acções, correspondentes a 6,7798% do capital social da Estoril Praia; 

C. através da Sport Investrade, Ltd., sociedade por si integralmente 

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

Praia. 

18." Ou seja, a partir de 29 de Outubro de 2003, o arguido passou a 

deter acções correspondentes a mais de dois terços do capital social e dos 

direitos de voto da Estoril Praia. 

19." A comunicação da aquisição das acções à CMYM foi remetida por 

telecópia em 31 de Outubro de 2003, e deu entrada naquela entidade em 3 de 

Novembro de 2003. 

20." A comunicação da aquisição das acções a Estoril Praia teve lugar 

em 3 de Novembro de 2003. 

Oferta PUblica de Aquisição Obrigatória de 16 de Agosto de 2004 

21." No seguimento da Oferta Pública de Aquisição obrigatória que 

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

2004 o arguido adquiriu 50.598 acções, passando a deter 402.734 acções 

representativas de 80,5468% do capital social e dos direitos de voto da Estoril 

Praia. 



Alienações de 21 de Setembro de 2004 

22. O No dia 21 de Setembro de 2004. o arguido vendeu a totalidade das 

208.835 acções da Estovil Praia por si detidas directamente (50.598 acções mais 

as 158.237 que jú detinha), nos seguintes termos: 

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

correspondentes ao capital social da Estoril Praia a sociedade Primera 

Management Limited; 

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

correspondentes ao capital social da Estoril Praia a sociedade KCK 

Developments Limited; 

C. 95.000 acções, representativas de 19% dos direitos de voto 

correspondentes ao capital social da Estoril Praia a sociedade Mexes Marketing 

Limited. 

23. O O arguido continuou, no entanto, a partir de dia 21 de Setembro de 

2004, a deter 193.899 acções, representativas de 38,7798% do capital social e 

dos direitos de voto da Estoril Praia, através das supra referidas sociedades 

Superjiute e Sport Investrade. 

24. O Em 21 de Setembro de 2004, o arguido reduziu a sua participação 

na Estoril Praia para montante inferior a metade do capital social e dos direitos 

de voto. 

25. O A comunicação da alienação das acções à CMVM teve lugar em 28 

de Setembro de 2004. 

26." A comunicação da alienação das acções a Estoril Praia teve lugar 

por carta remetida sob registo de 28 de Setembro de 2007. 

27. O O arguido agiu consciente e voluntariamente na pratica dos supra 

referidos factos, uma vez que sabia que: 

a. Detinha 402.734 acções da Estoril Praia; 

b. Alienou 208.835 acções no dia 21 de Setembro de 2004. 

C. E não quis comunicar até ao dia 27 de Setembro de 2004 a 

referida alienação: 

i. A' CMVM; 

ii. A' sociedade participada. 

Participação Qualificada na Sport Lisboa e Benfica SAD 

28. O A Sport Lisboa e Benfica SAD (Benfica SAD) é, desde 3 de Maio de 

2001, uma sociedade aberta. 
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29." A Benfica SAD é, desde 22 de Maio de 2007, uma sociedade 

emitente, com acções admitidas a negociação no mercado regulamentado 

Eurolist by Euronext, com o capital social de € 75.000.000,00 representado por 

15.000.001 acções com o valor nominal de €5 cada. 

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

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

Banco Português de Negócios (BPN), à qual está associada uma conta de títulos 

com o mesmo número. 

32. O Em 16 de Dezembro de 2004, a Benflca SAD comunicou, por fax, 

ao BPN, que havia solicitado ao Banco Espírito Santo de Investimento, SA (BESI) 

a transferência de 510.000 acções da Benfica SAD para a conta do Banco 

Português de Negócios acima referida. 

33." O fax enviado pela Benjca SAD informava igualmente que as 

referidas 51 0.000 acções estavam penhoradas a Ordem do Serviço de Finanças 

de Lisboa 8. 

34." A referida penhora sobre as 510.000 acções foi decidida por 

despacho de 29 de Setembro de 2003. 

35. O Em 22 de Dezembro de 2004, o BESI comunicou, por fax, ao BPN, 

que havia procedido à transferência de 51 0.000 acções da Benfica SAD para 

serem depositados na conta acima referida junto do BPN 

36. " Em 22 de Dezembro de 2004, foi transferido para a conta de títulos 

n. O 13526768.10.001 do BPN um lote de 51 0.000 acções da Ben$ca SAD. 

37." Por oJicio datado de 4 de Janeiro de 2005, o Serviço de Finanças 

de Lisboa 8 informou o BPN que incidia sobre as 510.000 acções da Benjica SAD 

uma penhora à ordem desse Serviço de Finanças. 

38." Em 22 de Junho de 2006 foram comunicadas presencialmente ao 

BPN as seguintes penhoras, de acordo com Auto elaborado pelo Serviço de 

Finanças de Cascais-I: 



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

capital social da Benfica SAD, relativas a dívidas de IVA do arguido; 

b. Pelas 12h30m, a penhora de 242.607 acções representativas do 

capital social da BenJica SAD, relativas a dividas de IRS do arguido; 

39." O BPN foi, em 1 de Junho de 2007, notflcado pelo Serviço de 

Finanças de Lisboa 8, para efectuar a venda de 50.000 acções da Sport Lisboa e 

Benfica em lotes de 10.000 acções, ao melhor preço. 

40." As rejèridas ordens de venda foram executadas pelo BPN nos dias 

12, 13, 14, 15 e 18 de Junho de 2007. 

41." Assim, em 11 de Junho de 2007, o arguido detinha 51 0.000 acções, 

representativas de 3,4000% dos direitos de voto correspondentes ao capital 

social da BenJica SAD. 

42." Em 18 de Junho de 2007, o arguido detinha 460.000 acções, 

representativas de 3,0667% do capital social e dos direitos de voto da Benfica 

SAD. 

43." Em 26 de Junho de 2007, o BPN foi notiJicado pelo Serviço de 

Finanças de Cascais-1 para proceder Li venda de 460.000 acções da sport Lisboa 

e BenJica, em lotes diários de 15.000 acções, ao melhor preço. 

44." A referida ordem começou a ser executada pelo BPN em 28 de 

Junho de 2007. 

45." Em I I de Julho de 2007 o arguido detinha 31 0.000 acções 

representativas de 2,0667% do capital social e direitos de voto da Benfica SAD. 

46. " Em 12 de Julho de 2007 o arguido passou a deter 295.000 acções 

representativas de 1,9667% do capital social e direitos de voto da Benfica SAD. 

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

representativas de menos de 2% do capital social e direitos de voto da Benfica 

SA D. 

48. " O arguido não comunicou à CMVM a alienação das 15.000 acções 

que teve lugar em 12 de Julho de 2007. 

49." O arguido não comunicou à BenJica SAD a alienação das 15.000 

acções que teve lugar em 12 de Julho de 2007; 

50. " Da listagem de processos de contra-ordenação da CMVM consta que 

no âmbito do processo de contra-ordenação n." 46/2003, o arguido foi, por 

decisão proferida em 04 de Março de 2004 e não impugnada, condenado em 

sanção de admoestação por incumprimento do dever, previsto no artigo 16. q 
16 
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números 1 e 2, de comunicar à C W M  e a uma sociedade participada a aquisição 

de uma participação num valor superior a 20% dos respectivos direitos de voto e 

capital social. 

b) Factos não provados 

Único - O arguido não actuou, relativamente aos.factos referidos em 28. O 

a 49."com o cuidado e a diligéncia de que era capaz.". 
X 

Cumpre decidir. 

É pacífica a jurisprudência do S T J ~  no sentido de que o âmbito do recurso 

se define pelas conclusões que o recorrente extrai da respectiva motivação, sem 

prejuízo, contudo, das questões do conhecimento oficioso. 

Da leitura dessas conclusões, afigura-se-nos que as questões fundamentais 

suscitadas no recurso são as seguintes: 

I - A sentença é nula, nos termos do disposto no art."120°/2-d) do CPP, 

porque é omissa quanto aos elementos probatórios requeridos pelo Arg.; 

I1 - O procedimento contra-ordenacional relativo às aquisições ocorridas 

em 03/04/2003 e 05/08/2003 encontra-se prescrito; 

I11 - Apesar de cada aquisição dever ser informada a mais do que uma 

entidade, neste caso à CMVM e a sociedade participada, a falta de cumprimento 

desses deveres só constitui uma contra-ordenação relativamente a cada aquisição; 

IV - Para os efeitos do cumprimento dos deveres de comunicação, ao prazo 

geral de 4 dias de negociação deverá somar-se o prazo presuntivo de 2 dias de 

negociação (previsto no art." 1ó0/3-a), CVM), pelo que a contagem do primeiro 

prazo só se inicia decorridos que estejam 2 dias úteis após o facto que determina o 

dever de comunicação (ou seja, o aumento ou a redução da participação); 

V - O art." 390" do CMV não é aplicável as alienações ocorridas em 

21/09/2004, na medida em que os casos de alienação nos termos do art." 16'11 do 

CVM apenas estão abrangidos pela previsão do art." 400°/a) do CVM, donde 

Supremo Tribunal de Justiça. 



resultará, nessa hipótese, a prática de contra-ordenação menos grave (a qual 

corresponde uma moldura contra-ordenacional entre os € 2.500 e os € 250.000 - 

art." 388"Il-c) do CVM); 

VI - Todas as imputações feitas ao Arguido, deveriam ter sido feitas a 

título de negligência e nunca a título de dolo; 

VI1 - As penas a aplicar deverão ser suspensas na sua execução. 
* 

Em tudo aquilo que diz respeito a aplicação de contra-ordenações por parte 

da CMVM, o art." 407" do CVM' ". . . remete, subsidiariamente, para o disposto 

no Decreto-Lei n. '433/82, de27de Outubro, isto é, para o regime geral do ilicito 

de mera ordenação social. 

Neste contexto, importa tomar em consideração os artigos 32. e 41. O do 

Decreto-Lei n0433/82, de 27 de Outubro, que Jixam, por sua vez, o direito 

subsidiário do regime geral do ilícito de mera ordenação social e, por 

consequência, num segundo grau, o direito subsidiário que será aplicável pela 

CMVM no âmbito da sua actividade sancionatória contra-ordenacional sempre 

que nada disponha em termos contrários ao nivel do Código ... dos Valores 

Mobiliários ou do próprio regime geral do ilícito de mera ordenação social. 

Por outras palavras, sempre que se tratar da aplicação de sanções contra- 

ordenacionais por parte da CMVM o direito por esta entidade aplicável obedece 

ao seguinte esquema: 

a) Em primeiro lugar, há que averiguar se a matéria em causa encontra 

tratamento especvco no Código ... dos Valores Mobiliários, caso em que se 

deverá aplicar a solução resultante deste diploma legal; 

b) Em segundo lugar, em tudo aquilo que não encontrar solução contrária 

no Código ... dos Valores Mobiliários, haverá que aplicar o disposto no regime 

geral do ilícito de mera ordenação social; 

c) Em terceiro lugar, por último, caso a matéria não seja disciplinada pelo 

regime geral do ilicito de mera ordenação social, então haverá que distinguir 

duas situações quanto a aplicação do direito subsidiário: 

(i) Por um lado, os aspectos de natureza procedimental das contra- 

ordenações, incluindo o processo respeitante a aplicação das coimas e das 

sanções acessórias, rege-se pelas normas do Código de Processo Penal (...); 

7 Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo DL 48612006, de 1311 1. 
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(ii) Por outro lado, aos aspectos de natureza material referentes hfixação 

do regime substantivo das contra-ordenações. é aplicável o regime resultante do 

Código Penal (...)."'. 
* 

Isto posto, nos termos do disposto no art." 75'11 do RGCO~, o Tribunal da 

Relação só conhece da matéria de direito, salvo quando se verifique qualquer dos 

vícios mencionados no artigo 410'12 do CPP", que são de conhecimento 

oficioso" e hão-de resultar do próprio texto da decisão recorrida, por si só ou 

conjugada com as regras da experiência. 

Não vislumbramos a verificação de qualquer desses vícios no presente 

caso. 

Para que exista o vício da insuficiência para a decisão da matéria de 

facto provada, que não se confunde com a insuficiência da prova para a decisão 

de facto, é necessário que a matéria de facto fixada se apresente insuficiente para a 

decisão sobre o preenchimento dos elementos objectivos e subjectivos dos tipos 

legais de contra-ordenação verificáveis e dos demais requisitos necessários à 

decisão de direito e seja de concluir que o tribunal a quo podia ter alargado a sua 

investigação a outro circunstancialismo fáctico suporte bastante dessa decisãoI2. 

Paulo Otero, in "Alguns Problemas do Direito Administrativo do Mercado de Valores 
Mobiliários", Direito dos Valores Mobiliários, Vol. I, Coimbra Editora, 1999, pp. 270 e 271. Este 
estudo foi escrito ainda por referência ao Cbdigo do Mercado dos Valores Mobiliários, aprovado 
pelo DL 142-A191, de 10104, mas mantCm plena actualidade substancial, pelo que procedemos a 
actualização do mesmo por referência ao actual CVM. 
9 Regime Geral das Contra-Ordenações, constante do DL 433182, de 2711 0, que entrou em vigor 
em 0111 111982, com as alterações introduzidas pelo DL 32312001, de 1711 2 (que entrou em vigor 
em 0110 112002 e que converteu para euros os valores expressos em escudos). 
' O  Código de Processo Penal. 
I I Cf. Ac. do STJ de 19/10/1995, in DR 13Crie  A, de 12/28/1995, que fixou jurisprudência no 
sentido de que é oficioso o conhecimento, pelo tribunal de recurso, dos vícios indicados no citado 
art.' 4 10."/2 CPP. 
12 Cf. Ac. do STJ de 20/10/1999, tirado no Proc. n.' 1452/98-3a Secção, q u e  traduz jurisprudência 
pacífica. 
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"Está-se na presença da insujiciéncia da matéria de jacto para a decisão 

de direito quando os jactos colhidos, após o julgamento, não consentem, quer na 

sua objectividade quer na sua subjectividade, o ilícito dado como pr~vado . " '~ .  

Não ocorre esse vício quando o tribunal investigou tudo o que podia e devia 

investigar. E o princípio da investigação oficiosa no processo penal, conferido ao 

tribunal pelos artos 323OIa) e 340'11, ambos do CPP, tem os seus limites na lei e 

está condicionado pelo princípio da necessidade, dado que só os meios de prova 

cujo conhecimento se afigure necessário para habilitarem o julgador a uma decisão 

justa, devem ser produzidos por determinação do tribunal na fase de julgamento, 

ou a requerimento dos sujeitos processuais. 

Sendo sindicável a aplicação prática deste princípio da necessidade, como a 

sentença recorrida, não vemos qual o interesse que podia ter a prova requerida pelo 

Arg., pelo que entendemos que agiu bem o tribunal recorrido ao indeferir a 

produção de tal prova. 

Se essa prova se mostrasse fundamental para decidir alguma questão 

fundamental no caso concreto, a sua ausência poderia configurar uma 

insuficiência, mas não é o caso. 

Por outro lado, entende o Recorrente que, por isso, a sentença é nula, nos 

termos do art.' 120'12-d) do CPP. 

É de rejeitar sem mais a existência dessa nulidade, uma vez que ela se 

refere ao inquérito ou à instrução, o que não é o caso. 

De qualquer forma, a ter existido qualquer nulidade, ela deveria ter então 

sido arguida, cabendo recurso da decisão que dela conhe~esse '~.  Ou seja, o Arg. 

deveria ter arguido a nulidade do despacho que negou a produção da prova que 

requereu (o de fls. 1212 e 1213) e recorrido do despacho que julgasse 

improcedente a existência de tal nulidade. Não o tendo feito e tratando-se de 

nulidade sanável, não pode vir agora arguir tal nulidade. 

Não vislumbramos outras insuficiências. 

l3 Cf. Ac. do STJ de 25/03/1998, in BMJ 4751502, com anotaçiío de que se trata de jurisprudência 
abundante e pacífica. 
l 4  Neste sentido se pronunciou Manuel Joaquim Brhs, in, "As medidas de coacção no Cbdigo de 
Processo Penal Revisto", CJ, 2007, IV, a p. 6 .  Embora o tenha feito a propbsito da nulidade que 
resulta da falta de fundamentação do despacho que aplica uma medida de coacção (art." 194'14 do 
CPP), as consideraç6es expendidas têm plena aplicaçiío aos casos de nulidade que niío o previsto 
no art.' 379'12 do CPP. Por isso o citamos: "A cominação de nulidade para a inobservância desta 
norma tem desde logo a consequéncia de que não se possa recorrer da respectiva decisão, pois a 
nulidade tem de ser arguida perante o tribunal que proferiu a decisão, não podendo sê-10 em 
recurso, por inexistir, nesta fase, uma norma como a do art. 3799 n02. Recurso só haverá da 
decisão que se pronuncie sobre a arguição da nulidade.". 
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". . . há contradição insanável da fundamentação quando, fazendo um 

raciocínio lógico, for de concluir que a fundamentação leva precisamente a uma 

decisão contrária àquela que foi tomada ou, quando, de harmonia com o mesmo 

raciocínio, se concluir que a decisão não é esclarecedora, face à colisão entre os 

fundamentos invocados; há contradição entre os fundamentos e a decisão quando 

haja oposição entre o que ficou provado e o que é referido como fundamento da 

decisão tomada; e há contradição entre os factos quando os provados e os não 

provados se contradigam entre si ou por forma a excluírem-se mutuamente."15. 

Não vislumbramos na decisão recorrida qualquer destas contradições. 

Erro notório na apreciação da prova é a "...falha grosseira e osiensiva 

da análise da prova, perceptível pelo cidadão comum, denunciadora de que se 

como provados factos inconciliáveis entre si, isio é, que o que se teve como 

provado ou não provado está em desconformidade com o que realmente se 

provou ou não provou, seja, que foram provados factos incompatíveis entre si ou 

as conclusões são ilógicas ou inaceitáveis ou que se retirou de um facto dado 

como provado uma conclusão logicamente inaceitável. 

Ou, dito de outro modo, há um tal erro quando um homem médio, perante 

o que consta do texto da decisão recorrida, por si só ou conjugada com o senso 

comum, facilmente se dá conta de que o tribunal violou as regras da experiência 

ou se baseou em juizos ilógicos, arbitrários ou mesmo contraditórios ou se 

desrespeitaram regras sobre o valor da prova vinculada ou das leges ar ti^."'^. 
Tal erro, previsto no art. 410°/2-c) do CPP, tem que resultar do próprio 

texto da decisão recorrida por si só ou conjugada com as regras da experiência 

comumI7. 

1s Simas Santos e Leal-Henriques, in "Recursos em Processo Penal, 7a edição, 2008, p. 75. 
l6 De novo Simas Santos e Leal-Hemiques, in "Recursos em Processo Penal, 7" edição, 2008, p. 
77. 
" Assim o Ac. do STJ de 19/12/1990, proc. 4 13271/3 ." Secção: " I - Como resulta expressis verbis 
do art. 4 10. O do C. P.Pena1, os vícios nele referidos têm que resultar da própria decisão recorrida, 
na sua globalidade, mas sem recurso a quaisquer elementos que lhe sejam externos, 
designadamente declarações ou depoimentos exarados no processo durante o inquérito ou a 
instrução ou até mesmo no julgamento c..). l V  E portanto inoperante alegar o que os declarantes 
afirmaram no inquérito, na instrução ou no julgamento em motivação de  recursos interpostos". 
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Ora, analisando a decisão recorrida, logo se vê que não resulta do seu teor 

a existência desse tipo de erro, uma vez que da fundamentação não se evidencia 

que a consideração de qualquer facto como provado tenha violado as regras da 

experiência ou se tenha baseado em juízos ilógicos, arbitrários ou contraditórios. 
rk 

É ainda de conhecimento oficioso, e foi suscitada, a questão da nulidade da 

sentença, nos termos do disposto nos artos 410°/3 e 379"/1/2 do CPP, pelo que a 

passamos a analisar. 

A sentença proferida em recurso de uma decisão administrativa no âmbito 

do processo de contra-ordenação deve ser fundamentada nos termos do disposto 

no art." 374' do CPP, por remissão do art." 41°/1 do RGCO'~ .  

O art." 374'12 do CPP determina que, na sentença, ao relatório se segue a 

fundamentação que consta da enumeração dos factos provados e não provados, 

bem como de uma exposição tanto quanto possível completa, ainda que concisa, 

dos motivos, de facto e de direito, que fundamentam a decisão, com indicação e 

exame crítico das provas que serviram para formar a convicção do tribunal. 

A redacção deste preceito inculca a ideia, que a obediência a regras de 

bom senso, clareza e precisão apoiam, de que a fundamentação da decisão se 

repartirá pela enumeração dos factos provados, depois dos não provados e, 

seguidamente, pela exposição dos motivos de facto e de direito que fundamentam 

a decisão com o exame crítico das provas. 

Necessário e imprescindível é que o tribunal indique os fundamentos 

suficientes para que, através das regras da ciência, da lógica e da experiência se 

possa controlar a razoabilidade da convicção sobre o julgamento do facto provado 

ou não provado'9. 

18 Nesse sentido cf. Simas Santos e Lopes de Sousa, in "Contra-ordenações - Anotações ao 
Regime Geral", Vislis Editores, 4" ed., 2007, p. 527 e 528. 
19 Relativamente A fundamentação de facto, cf. a jurisprudência plasmada no Ac. STJ de 
1711 111999, relatado pelo Sr. Conselheiro Martins Ramires, in CJSTJ, 111, p. 200 e ss., do qual 
citamos: "O entendimento do STJ sobre o cumprimento deste preceito encontra-se sedimentado: 
trata-se de exposição tanto quanto possível completa, mas concisa, dos motivos de facto e 
indicação das provas que serviram para formar a convicção do Tribunal, sem necessidade de 
esgotar todas as induções ou critérios de valoração das provas e contraprovas, mas permitindo 
verificar que a decisão seguiu um processo lógico e racional na apreciação da prova, não sendo 
ilógica, arbitrária contraditória ou violadora das regras da experiéncia comum ... .". 

Tambdm neste sentido, ver Maria do Carmo Silva Dias, in "Particularidades da Prova em 
Processo Penal. Algumas Questões Ligadas à Prova Pericial", Revista do CEJ, 2" Semestre de 
2005, pp. 178 e ss., bem como a doutrina e a jurisprudência constitucional citadas. No mesmo 
sentido, cf. Sergio Gonçalves Poças, in "Da sentença penal - Fundamentação de facto", revista 
"Julgar", n.' 3, Coimbra Editora, p. 21 e ss.. 
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No cumprimento desse dever, a decisão recorrida fundamentou da a sua 

decisão de facto seguinte forma: 

"O tribunal alicerçou a sua convicção na análise critica e conjugada da 

globalidade da prova produzida, apreciada à luz das regras da experiência. 

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

designadamente: 

- Convocatória para Assembleia-Geral emitida pela Estoril Praia - 

Futebol SAD, de .folhas 21 3, donde se retiram os elementos dados por provados 

em 1.'; 

- Documentos da CMVM de folhas 33 7 a 342 para prova do facto 

referido em 2. O; 

- Anúncio de lançamento de o$rta pública de subscrição de 10.942 

acções correspondentes a 5% do capital social da Estoril Praia, SAD, folhas 371 

a 3 73, donde se retirou os actos dados por provados em 3. O; 

- Anúncio de prorrogação do prazo de subscrição da OPS de um 

máximo de 218,150 acções da Estoril Praia, SAD, de folhas 323 a 326, para 

prova do facto referido em 4. O; 

- Comunicado relativo a participações qualijcadas, datado de 9 de 

Abril de 2003 e comunicado em 14 de Abril à CMVM, donde se retira, além do 

Jose I. M. Rainho, in "Decisão da materia de facto - exame crítico das provas", Revista do 
CEJ, 1' Semestre de 2006, pp. 145 e ss., afirma: "Em que consiste portanto a especiJicação dos 
fundamentos que foram decisivos para a formação da convicção? Consiste simplesmente na 
indicação das razões fundamentais, retiradas a partir das provas segundo a análise que delasfez 
o julgador, que levaram o tribunal a assumir como real certo facto. Ou, se se quiser, consiste em 
dizer por que motivo ou razão as provas produzidas se revelam crediveis e decisivas ou não 
credíveis ou não decisivas. No primeiro caso o tribunal explica por que julgou provado o facto; 
no segundo explica por que não julgou provado o facto. ... a motivação não tem porque ser 
extensa, de modo a sign~ficar tudo o que foi probatoriamente percepcionado pelo julgador. Pelo 
contrário, deve ser concisa, como é próprio do que é instrumental, conquanto não possa deixar de 
ser completa. ". 

O acórdão do Tribunal Constitucional de 17/01/2007, in DR, 2a Série, n." 39, de 23/02/2007, 
que decidiu, alkm do mais, "Não julgar inconstitucional a norma dos artigos 374. O, n.O2, e 379.: 
n." I ,  alínea a), do Código de Processo Penal, interpretados no sentido de que não é sempre 
necessária menção espec$ca na sentença do contetido dos depoimentos da arguida e das 
testemunhas de defesa.". 
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mais, u purticipação detida pelo recorrente, de folhas 327 e 328, para prova dos 

fuctos 5. O e 6. O; 

Comunicação emitida pelo recorrente ù CMVM quanto a 

purticipação na referida sociedade e sua constituição e envelope pelo qual foi 

remetido aquela entidade, com a respectiva data de registo, a folhas 348 e 349, 

pura prova dos factos 7. O e 9. O, a) e b) -i); 

Comunicação emitida pelo recorrente a Estoril Praia SAD quanto 

a participação na referida sociedade e sua constituição e envelope pelo qual foi 

remetido aquela entidade, com a respectiva data de registo, a folhas 439 e 440, 

para prova dos factos 8.9 facto 9. O b) ii); 

- Comunicação do arguido à CMVM, datada de 12 de Agosto de 

2003, dirigida à C W M  e recebida por esta em 18 de Agosto de 2003, atinente a 

aquisição de participações sociais, em 5 de Agosto de 2003, da Estoril Praia pela 

Superfute, SA, da qual o recorrente era, a data accionista maioritário, de folhas 

350a352,paraprovados factos 10.9 ]]."a),  b) e c), 12.4 13.9 15."a), b) e c) i); 

- Comunicação dirigida pelo arguido a Estoril Praia, SA, datada de 

23 de Setembro e remetida aquela entidade por carta sob registo de 24 de 

Setembro de 2003, atinente a aquisição de participações sociais pela Supefute, 

acima mencionada, de folhas 43 7 e 438, para prova dos factos 14.4 15.4 c)-ii); 

- Comunicado emitido pela Estoril Praia, SAD, em 3 de Novembro 

de 2003, quanto à aquisição das acções detidas por Manuel Damásio Garcia 

naquela sociedade pelo arguido, em 29 de Outubro de 2003, folhas 331 e 332, 

para prova dos factos 16.3 1 7. O 18. 

- Comunicação dirigida pelo arguido à CMVM, por telecópia, donde 

consta o carimbo de entrada naquela entidade, quanto à aquisição de tais acções, 

de folhas 355 e 356, para prova do facto 19. O; 

- Comunicação dirigida pelo arguido a Estoril Praia, SAD, quanto a 

aquisição de tais acções, de folhas 428 a 434, para prova do facto 20. O; 

- Informação emitida pelo arguido quanto à Oferta Pública de 

Aquisição obrigatória que lançou sobre a totalidade do capital social da Estoril 

Praia, em 16 de Agosto de 2004, de folhas 333 e 334, para prova do facto 2 I. O; 

- Informação emitida pela Estoril Praia, SAD, quanto à aquisição 

pela sociedade KCK. Ld., em 21 de Setembro de 2004, de 90.000 acções do 

capital social daquela sociedade, ao arguido recorrente, a folhas 335 e 336, para 
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prova facto 22. O, conjugada com os documentos de folhas 333 a 334, também 

para prova dos factos 23. O e 24. O; 

- Comunicação dirigida pelo arguido à CMVM quanto à alienação 

das mencionadas acções, remetida por telecópia de 28 de Setembro de 2004 

folhas 333 a 336; 364 e 365)factos 23.9 24. O e 25. O; 

- Comunicação dirigida pelo arguido à Estoril Praia SAD quanto à 

alienação das mencionadas acções à KCK. Ld., remetida por correio sob registo 

de 28 de Setembro de 2004, de folhas 394 a 396, quanto aos factos 26. O e 27.'; 

- Anúncio de lançamento de oferta pública de distribuição de um 

máximo de 14.800.001 acções, a emitir no âmbito do aumento de capital social da 

BenJica, SAD de folhas 471 a 476, para prova do facto 28.9 conjugado com a 

informação constante do sistema de difusão da CMVM, de folhas 477 a 478, para 

prova do facto 29. O; 

- Documento de folhas 452 para prova das participações detidas 

pelo arguido recorrente, nos moldes dados por provados em 30. O; 

Comunicação emitida pelo BPN a CMVM, de folhas 462 e 463, 

para prova da titularidade da conta bancária nos termos dados por provados em 

31. O e bem assim dos factos 45." a 48.3 conjugada, quanto a estes, com a 

documentação emitida pela DGI à qual infra se aludirá. 

- Comunicação da BenJica, SA D ao BPN, de folhas 769, para prova 

dos.factos 32. O e 33. O; 

- Comunicação/informação emitida pela DGI, de folhas 864 a 883, 

para prova do facto 34. O; 

- Comunicação do BESI ao BPN, relativa à transferência de 51 0.000 

acções da Benfica SAD, de folhas 770, para prova do facto 35. O; 

- Comunicação do BPN à CMVM relativa à participação do 

arguido/recorrente na Benfica, SAD, de folhas 767, para prova do facto 36.3 

conjugada com o ojicio de 4 de Janeiro de 2005, dos Serviços de Finanças, de 

folhas 771, para prova do facto 37.3 e com os autos de penhora de folhas 772 e 



- / / 3 ,  para prova do jacto 38." a), e de folhas 774 e 775, para prova do facto 38." 

b) ; 

- Documentação emitida pela DGI e pelo BPN, de folhas 463; 864 a 

883, para prova do facto 3 9. O; 

- Comunicação dirigida pelo BPN a DGI - SF de Lisboa - 8, 

reportando a venda das acções penhoradas, de folhas 881, nos moldes dados por 

provados em 40. O e 42. O; 

- Documento de folhas 452, conjugado com o Relatório e Contas 

(2004/2005) da Benjca, SAD, de folhas 889 a 891, para prova do facto 41. O; 

- Informação prestada pela DGI - SF de Lisboa - 8, relativa a 

penhora e consequente venda das acções penhoradas, de folhas 734 a 743 e 744 a 

754, donde se extrai os factos dados por provados em 43." e 44.4 nos moldes aí 

enunciados; 

- Comunicação da Benjca, SAD a CMVM; na sequência de 

solicitação desta, informando, em 26 de Outubro de 2007, não ter recebido 

qualquer comunicação do arguido/recorrente quanto a aquisição ou alienação de 

participações sociais, de folhas 851 -852 e 863, para prova do facto 49. O. 

- Listagem de processos contra-ordenacionais da CMVM, de folhas 

381, para prova do antecedente contra-ordenacional registado relativamente ao 

arguido/recorrente; 

No que respeita ao facto não provado, a decisão resulta da total ausência 

de prova sobre o mesmo, sendo que, tendo as acções sido alienadas por 

circunstância alheia a vontade do arguido, não pode extrair-se dos factos 

objectivos dados por provados que, não tendo comunicado as alienação coerciva 

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

dever legal que sobre si impendia.". 

Esta fundamentação é clara e incontroversa, sendo perfeitamente 

perceptível o caminho lógico que o tribunal recorrido percorreu para fixar a 

matéria de facto, pelo que não se verifica a alegada nulidade da decisão. 
* 

Uma vez que entendemos que se não verificam quaisquer dos vícios 

referidos no disposto no art." 410°/2/3 do CPP e este tribunal, para além disso, só 

conhece de direito, consideramos definitivamente fixada a matéria de facto. 

Analisemos agora as restantes questões suscitadas pelo Recorrente. 
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I1 - Entende o Recorrente que procedimento contra-ordenacional relativo 

às aquisições ocorridas em 03/04/2003 e 05/08/2003 se encontra prescrito, por já 

haverem decorrido mais de 5 anos após a consumação das mesmas. 

Da matéria de facto apurada, resulta que as referidas contra-ordenações se 

con~umararn~~,  respectivamente, em 10/04/2003 e 12/08/2003. 

O prazo de prescrição do procedimento por contra-ordenações do CVM, 

nos termos do disposto no seu art." 418'11, é de 5 anos. 

Não regulando o CVM a matéria da suspensão e interrupção da prescrição, 

há, nos termos já supra expostos, que recorrer o disposto no RGCO. 

Assim, o prazo máximo de suspensão do prazo de prescrição é, no presente 

caso, de 6 meses ( art." 27"-AI1-c)/2 do RGCO) e a prescrição tem sempre lugar, 

apesar de o seu prazo se mostrar interrompido, quando tiver decorrido o prazo 

acrescido de metade (art." 28'11-d)/3 do RGCO). 

Como se afirma na resposta da CMVM, com a concordância do MP, houve 

causas de suspensão e interrupção da prescrição: 

- Em 11/12/2007, o Arg. foi notificado da acusação contra ele deduzida 

pela CMVM, o que constitui facto interruptivo (art." 28'/1-c) do RGCO); 

- Em 19/02/2008, o Arg. foi notificado da decisão da CMVM que o 

condenou pelas contra-ordenações aqui em causa, o que constitui facto interruptivo 

(art." 28'11 -a) e d) do RGCO); 

- Em 03/10/2008, o Arg. foi notificado do despacho preliminar do recurso 

de fls. 12 12 e 12 13, o que constitui facto suspensivo (art." 27O-Aíl -c) do RGCO). 

Somando o prazo de prescrição de 5 anos, com metade deste, 2 anos e 6 

meses de interrupção, e com 6 meses de suspensão, a prescrição ocorre , em 

qualquer dos casos, após o decurso de 8 anos e, no presente caso, dadas a 

interrupção de 11/12/2007 e a suspensão de 03/10/2008, só pode ocorrer após o 

decurso desse prazo. 

20 Nos termos do disposto nos art.' 5' do RGCO e 388'13 do CVM. 



Ora tendo-se as contra-ordenações consumado em 10/04/2003, 12/08/2003 

e 28/09/2004, forçoso é concluir que a prescrição da mais antiga só ocorrera em 

10/04/2011, pelo que se não verifica neste momento qualquer prescrição. 

* 

I11 - Entende o Recorrente que apesar de cada aquisição dever ser 

informada a mais do que uma entidade, neste caso a CMVM e a sociedade 

participada, a falta de cumprimento desses deveres só constitui uma contra- 

ordenação relativamente a cada aquisição. 

Subscrevemos inteiramente as considerações tecidas a este propósito pela 

decisão recorrida: "... Transpondo tais noções para o caso em apreço, dir-se-á, 

desde logo, que não obstante o conceito legal de "dever de comunicação" ser 

passível de inculcar a ideia de unidade de obrigação legal, certo é que a norma 

contém, em si, vários deveres de comunicação, desde logo, à CMVM e à 

sociedade participada. 

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

integridade e actualidade de informação prestada à supervisão, o dever de 

comunicação a sociedade participada destina-se a proteger o interesse dos 

restantes participantes e accionistas e dos órgãos sociais dessa sociedade e, nos 

termos do art. 1 7. O do CVM, permitir a divulgação das participações qualij?cadas. 

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

sujeito receptor da aludida comunicação e que o arguido/recorrente, em ambos 

os casos, incumpriu, livre, deliberada e conscientemente. .. . ". 
Acresce que, além de uma pluralidade de deveres violados, existe uma 

pluralidade de juízos de censura que se reportam a uma pluralidade de resoluções 

autónomas de não cumprimento, porque o Arg., relativamente a cada transacção de 

acções, podia ter decidido não fazer só uma das comunicações mas decidiu não 

fazer arnbas. A decisão de cumprir ou não cumprir cada uma das obrigações de 

informação é completamente autónoma a auto-subsistente. 

Consideramos, assim, que o Recorrente cometeu uma contra-ordenação por 

cada um dos deveres de informação que omitiu, isto é, cometeu duas contra- 

ordenações por cada transacção, pelo que é improcedente, nesta parte, o recurso. 
* 

IV - Entende o Recorrente que, para os efeitos do cumprimento dos deveres 

de comunicação, ao prazo geral de 4 dias de negociação deverá somar-se o prazo 

presuntivo de 2 dias de negociação (previsto no art. 16'13-a) do CVM), pelo que a 
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contagem do primeiro prazo só se inicia decorridos que estejam 2 dias úteis após o 

facto que determina o dever de comunicação (ou seja, o aumento ou a redução da 

participação). 

E, nessa parte assiste razão ao Recorrente, como aliás reconhecem a 

CMVM, na sua resposta ao recurso (cf. pontos 67 e 70), e o MP, na sua resposta ao 

recurso (Sa  conclusão). Na verdade, a nos termos do disposto no art.' 16'11 e 3-a) 

do C V M ~ ' ,  o Recorrente estava obrigado a enviar as informações em causa no 

prazo de 4 dias de negociação, após o dia da ocorrência do facto ou do seu 

conhecimento, sendo que este se presume no prazo de 2 dias de negociação após a 

ocorrência. 

Uma vez que não se deu como provada a data em que o Recorrente teve 

efectivo conhecimento das ocorrências em causa, tem que se presumir que o teve 

no segundo dia de negociação após a ocorrência, somando-se este com prazo de 4 

dias para fazer chegar a informação, pelo que tinha os prazos de 6 dias de 

negociação. 

Entende também o Recorrente que o que conta para o cumprimento é a data 

em que as cartas com as informações em causa foram depositadas no correio e não 

as datas em que foram recebidas, mas não lhe assiste razão, porque, nos termos do 

disposto no art." 388014~~ do CVM, "Se a lei ou o regulamento exigirem que dever 

seja cumprido num determinado prazo considera-se que existe incumprimento logo 

que o prazo fixado tenha sido ultrapassado.", o que afasta essa possibilidade, ou 

seja, o que conta para efeitos de cumprimento é a data em que a informação é 

recebida pelo seu destinatário. 

Assim sendo, há que concluir: 

- que os prazos para as informações da ocorrência de 03/04/2003 serem 

recebidas pelos seus destinatários terminaram em 1 1/04/2003. Uma vez que a 

CMVM recebeu essa informação em 15/04/2003, o Recorrente omitiu o dever 

respectivo. Uma vez que a carta com a informação foi enviada a sociedade 

2 1 Na sua redacção actual, por ser a mais favorável, como bem considerou a sentenGa recorrida. 
* ' ~ a  actual redacção. Na anterior essa norma encontrava-se no n." 3 do mesmo art.". 



participada em 11/04/2003, só podia ter chegado depois dessa data, pelo que o 

Recorrente omitiu o dever respectivo; 

- que os prazos para as informações da ocorrência de 05/08/2003 serem 

recebidas pelos seus destinatários terminaram em 13/08/2003. Uma vez que a 

CMVM recebeu a carta com essa informação em 18/08/2003 e a sociedade 

participada recebeu a carta com essa informação após 24/09/2003, o Recorrente 

omitiu os deveres respectivos; 

- que os prazos para as informações da ocorrência de 21/09/2004 serem 

recebidas pelos seus destinatários terminaram em 29/09/2004. Uma vez que a 

CMVM recebeu a carta com essa informação em 28/09/2004, há que considerar 

que o Recorrente cumpriu atempadamente o respectivo dever. Uma vez só está 

provado que o Recorrente enviou a carta com a informação a sociedade participada 

em 28/09/2004~~ e não a data em que tal carta foi recebida, existindo a 

possibilidade razoável de a carta ter sido recebida no dia seguinte, não está 

provado que o Recorrente não tenha cumprido tempestivamente o seu dever. 

Por isso, são de manter as condenações pelas 4 contra-ordenações relativas 

às transacções de 03/04/2003 e de 05/08/2003, mas de revogar as relativas a 

transacção de 2 1 /09/2004. 

Esta conclusão implica que se refaça o cúmulo jurídico das coimas a aplicar 

ao Recorrente. 

Tal cúmulo efectua-se nos termos do disposto no art." 19" do RGCO. 

Todas as coimas parcelares foram fixadas na decisão recorrida nos limites 

legais mínimos. 

Por outro lado, a coima única foi fixada na mesma decisão em medida 

muito próxima do mínimo legal. 

Apesar de nos parecer que esta foi fixada em medida demasiado próxima 

do mínimo, entendemos que, uma vez que tal medida não foi posta em causa no 

recurso, devemos, ao refazer o cúmulo, manter a proporção em que foi fixada a 

anterior, apesar de no âmbito do CVM não haver a proibição da reformatio in pejus 

(art." 41 6'18 do CVM). 

Nestes termos fixaremos a coima única no montante de E: 26.000,OO. 
* 

23 Trata-se de lapso evidente a referência à data de 28/09/2007 feita, tanto da decisão da CMVM 
como na sentença recorrida, o que resulta inequivocamente do aviso de recepção de fls. 396. 
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V - Entende o Recorrente que o art." 390' do CMV não é aplicável as 

alienações ocorridas em 21/09/2004, na medida em que os casos de alienação nos 

termos do art. 16O/1 do CVM apenas estão abrangidos pela previsão do art. 400°/a) 

do CVM. 

A apreciação de tal questão está prejudicada, uma vez que chegámos a 

conclusão que o Recorrente não praticou as contra-ordenações por que vinha 

condenado relativamente a esta ocorrência. 
* 

VI - Entende o Recorrente que todas as imputações que lhe foram feitas, 

deveriam ter sido feitas a título de negligência e nunca a título de dolo. 

Uma vez que, nos termos supra referidos, considerámos que a matéria de 

facto está definitivamente fixada pelo tribunal recorrido e este tribunal só conhece 

de direito, tendo em conta que se provou que o Recorrente, relativamente a 

transacções de 03/04/2003 e 05/08/2003, agiu consciente e voluntariamente, 

sabendo que passou a deter as referidas participações e não querendo fazer as 

comunicações a que estava obrigado nos prazos respectivos, não pode deixar de se 

concluir, nos termos do disposto no art." 14' do CP, que agiu com dolo. 
* 

VI1 - Vejamos se, como o Recorrente entende, deve ser suspensa a 

execução da coima em que foi condenado. 

Nos termos do disposto no art." 415'11 do CVM, a CMVM pode 

suspender, total ou parcialmente, a execução da sanção. 

O CVM não tem normas que regulem as condições em que a execução das 

coimas pode ser suspensa. O RGCO não tem qualquer norma relativa à suspensão 

da execução das penas que, aliás, não prevê. Por isso, nos termos já supra 

referidos, há que recorrer às normas pertinentes do CP, ou seja o art." 50". 

Quando a isso, seguimos a lição do Prof. Figueiredo Dias, in "Direito 

Penal Português - As Consequências Jurídicas do Crime", AequitasEditorial 

Notícias, 1993, pp. 342 e ss.: ". . . Pressuposto material de aplicação do instituto é que 

o tribunal, atendendo à personalidade do agente e às circunstâncias do facto, conclua por 
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um prognostico favorávei reiativamente ao comportamento do delinquente: que a 

simples censura do facto e a ameaça da pena - acompanhadas ou não da imposição de 

deveres e (ou) regras de conduta (art. O 49. '-1) - ((bastarão para afastar o delinquente da 

criminalidade)) (ar t .  O 4 8 .  ' -1 ) .  Para a formulação de um tal juizo - ao qual não pode 

bastar nunca a consideração ou só da personalidade, ou só das circunstâncias do facto - 

, o tribunal atenderá especialmente às condições de vida do agente e a sua conduta 

anterior e posterior ao facto. 

A lei torna deste modo claro que, na formulação do aludido prognóstico, o 

tribunal reporta-se ao momento da decisão, não ao momento da prática do facto. Por 

isso, crimes posteriores aquele que constitui objecto do processo, eventualmente 

cometidos pejo agente. podem e devem ser tomados em consideração e influenciar 

negativamente a prognose. Como positivamente a podem influenciar circunstâncias 

posteriores ao facto, ainda mesmo quando elas tenham sido já tomadas em consideração 

- na medida possível: supra j 355 ss. - em sede de medida da pena: com isto não deve 

dizer-se violada a proibição de dupla valoração. Não pode deixar de ser valorada para 

este efeito, v. g., a circunstância de o condenado por um crime relacionado com o 

consumo de álcool ou de estupefacientes se ter submetido com êxito posteriormente ao 

crime, mas anteriormente à condenação, a uma cura de desintoxicação (cf: de resto os 

arts. 4L0e ss. do DL n. ' 15/9.1. de JAN22). 

j 519 Afinalidade político-crim inal que a lei visa com o instituto da suspensão 

é clara e terminante: o afastamento do delinquente, no futuro, da prática de novos crimes 

e não qualquer ((correcção)), ((melhora)) ou - ainda menos - ((metanoia)) das concepções 

daquele sobre a vida e o mundo. E em suma, como se exprime ZipJ uma questão de 

((legalidade)) e não de ((moralidade)) que aqui está em causa. Ou, como porventura será 

preferível dizer, decisivo é aqui o ((conteúdo mínimo)) da ideia de socialização, traduzida 

na ((prevenção da reincidência)). 

Por isso, um prognóstico favorável fundante da suspensão não está excluído - 
embora se devam colocar-lhe exigências acrescidas - mesmo relativamente a 

agentes por convicção ou por decisão de consciência (nos casos, naturalmente. em 

que também estes últimos sejam puníveis). Mas já o está decerto naqueles outros casos 

em que o comportamento posterior ao crime, mas anterior a condenação, conduziria 

obrigatoriamente, se ocorresse durante o período de suspensão, a revogação desta (art. 

51.'-1 e infra j 546). Por outro lado, a existência de condenação ou condenações 

anteriores não é impeditiva a priori da concessão da suspensão: mas compreende-se 

que o prognóstico favorável se torne, nestes casos, bem mais dificil e questionável - 
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mesmo que os crimes em causa sejam de diferente natureza - e se exija para a concessão 

uma particular fundamentação (fimdamentação, aliás, sempre necessária: inpa $ 523). 

,f 520 Apesar da conclusão do tribunal por um prognóstico favorável - à 

luz, consequentemente, de considerações exclusivas de prevenção especial de 

socialização -, a suspensão da execução da prisão não deverá ser decretada se a 

ela se opuserem ((as necessidades de reprovação e prevenção do crime)) (art. 

48.'-2 in fine). Já determinámos (supra $ 502) que estão aqui em questão não 

quaisquer considerações de culpa, mas exclusivamente considerações de 

prevenção geral sob a forma de exigências mínimas e irrenunciáveis de defesa do 

ordenamento jurídico. Só por estas exigências se limita - mas por elas se limita 

sempre - o valor da socialização em liberdade que ilumina o instituto ora em 

análise. . . .". 
Verificamos que a única condenação anterior do Recorrente por ilícito 

relativo ao Mercado de Valores Mobiliários se refere a um ilícito do mesmo tipo 

dos aqui em causa. Nessa condenação, que é de 04/03/2004, foi condenado em 

pena de admoestação. 

Tendo em conta a referida lição, atentas as circunstâncias dos factos; as 

formas que assumiram as infracções, isto é, em qualquer dos casos não se tratou 

de não comunicação, mas de comunicação tardia, e o não apuramento de que as 

suas condutas tenham produzido prejuízos concretos, entendemos que ainda é 

possível fazer um prognóstico favorável relativamente ao comportamento futuro 

do Recorrente, no sentido de que a simples censura dos factos e a ameaça da pena 

são suficientes para afastar o Recorrente da prática deste tipo de ilícitos. 

Por isso, suspenderemos a execução da coima, por um período de 5 anos. 
* 

Nestes termos e nos mais de direito aplicáveis, julgamos parcialmente 

procedente o recurso e, consequentemente: 

a) Absolvemos o Recorrente das contra-ordenações porque 

vinha condenado, relativamente à transacção de 21/09/2004; 



b) Confirmamos a condenação do Recorrente pelas quatro (4) 

contra-ordenações relativas as transacções de 03/04/2003 e 

05/08/2003; 

c) Fazendo o cúmulo juridico das penas parcelares confirmadas 

em b), condenamos o Recorrente na coima única de 

€26.000,00 (vinte e seis mil euros); 

d) Suspendemos a execução da coima aplicada em c), pelo 

período de cinco (5) anos; 

e) Condenamos o Recorrente nas custas, fixando a taxa de 

justiça no mínimo legal. 
* 

Notifique. 

Comunique de imediato a CMVM (art." 422'12 do CVM). 

D.N.. 
***** 

Elaborado em computador e integralmente revisto pelo relator (art." 94"/2 do CPP). 

***** 
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