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Acordam, em conferência, na 9" Secção (Criminal) do Tribunal da 

Relação de Lisboa: 

I - Relatório 

1. O Banco Comercial Portupuês, S.A., pessoa colectiva n." 501 525 

882, com sede na Rua D. João I, n." 28,4000-295 Porto, interpôs recurso, de 

impugnação judicial, da decisão proferida pelo Conselho Directivo da 

Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, no âmbito do processo de 

contra-ordenação no 3/2008, que o condenou em: 

- 1 (uma) coima no valor de € 1.000.000 (um milhão de euros) pela 

prática, dolosa, da contra-ordenação p. e p. pelos arts. 310.', 397.O, n.O 2, al. c), 

e 388.", n." 1, al. a), todos do Código dos Valores Mobiliários (CVM) 

[violação do dever de não praticar intermediação financeira excessiva]; 

- 41 (quarenta e uma) coimas no valor de E 60.000 (sessenta mil euros) 

cada, no total de € 2.460.000 (dois milhões e quatrocentos e sessenta mil 

euros), pela prática, dolosa, de 41 (quarenta e uma) contra-ordenações p. e p. 

pelos arts. 309.O, n." 3, 397.", n." 2, al. b), e 388.", n." 1, al. a), todos do CVM 

[violação do dever de evitar conflitos de interesses]; 
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- 57 (cinquenta e sete) coimas no valor de € 35.000 (trinta e cinco mil 

euros) cada, no total de € 1.995.000 (um milhão e novecentos e noventa e 

cinco mil euros), pela prática, dolosa, de 57 (cinquenta e sete) contra- 

ordenações p. e p. pelos arts. 308.O, n." 1, 397.", n." 4, al. a), e 388.", n." 1, al. 

b), todos do CVM [violação do dever de conservadoria]; e 

- 1 (uma) coima no valor de € 200.000 (duzentos mil euros), pela 

prática, negligente, da contra-ordenação p. e p. pelos arts. 7.", n." 1,389.", n." 

3, al. b), 388.", n." 1, al. b), e 402.", n." 1, todos do CVM [dever de prestar 

informaçiio de qualidade à entidade de supervisão], e nos termos do art. 

17.", nP 4, do Decreto-Lei no 433182, de 27 de Outubro. 

e em cúmulo jurídico destas coimas parcelares no pagamento de uma 

coima única, no valor de € 3.000.000 (três milhões de euros), suspensa na 

sua execução pelo valor de € 2.500.000 (dois milhões e quinhentos mil 

euros), pelo prazo de dois anos, e sob três condições cumulativas. 

2. Distribuído o recurso à 1' Secção do 1" Juizo do Tribunal de 

Pequena Instância Criminal de Lisboa foi, em 11 de Março de 2010, 

proferido o despacho judicial que consta de fls. 938 e segs (11722 e segs. 

do processo principal), que aqui se dá por integralmente reproduzido, no 

qual, nomeadamente, se decidiu que: 

"Nas suas alenações de recurso, o arruido, ora recorrente, defende a verificacão 

das semintes auestões prévias: 
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I. Na parte relativa d alegada violação do dever de ndo praticar intermediaçdo 

financeira excessiva (contra-ordenação p. e p. pelos arts. 31 O", 397'j no 2, aL c), e 3883 no 

I, aL a), todos do CVM), sustenta que: 

1.1 - O procedimento contra-ordenacional, nessa parte, encontra-se prescrito; 

(* 9) 

I .  Da prescricão do procedimento na parte relativa ci alepada violacdo do dever 

de ndo praticar intermediacdo financeira excessiva (contra-ordenacdo D. e p. pelos arts. 

31 04 3974 n " 2, 41. c), e 3885 n 1. al. a), todos do CMM): 

A decisão administrativa sob recurso assentou a condenação do arguido, pela 

prática da contra-ordenação p. e p. pelo art. 310' do CVM, em su'mula, nos seguintes 
I 

factos (cfr. fls. 126 a 128 da decisão recorrida, concretamente, os pontos 236 a 247): 

- No período compreendido entre 1999 e 2000 o arguido sofieu uma profunda 

evolução estrutural, tendo incorporado diversas sociedades que havia adquirido, bem 

como realizou sucessivos aumentos de capital; 

- De entre essas mod$cações, cumpre sublinhar a aquisição do Banco Pinto & 

Sotto Mayor e os aumentos de capital realizados por exercício de direitos de preferência e 

por incorporação de reservas em 2001; 

- Paralelamente, foram realizadas duas Campanhas (Campanha 2000 e 

Campanha 2001) com vista a colocação de acçdes e angariação de novos accionistas; 

- O argumentário que foi utilizado para a colocação das acções e angariação de 

clientes no âmbito da Campanha 2000 e da Campanha 2001 contém informação que é 

apresentada de forma pouco clara, informação que é falsa, bem como informação que não 

é objectiva, na medida em que: 

a) Se utiliza um prazo atr'pico (11 meses e 1 dia) para apresentar a evolução da 

cotação do título BCP, de modo a que este parecesse mais favorável; 

b) Foi utilizado um indicador de medida de associação linear entre a 

rendibilidade dos títulos e a rendibilidade do mercado (indicador Beta), para efeito de 
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medir a volatilidade do titulo, quando o referido indicador não é adequado para esses 

efeitos; 

c) São indicados vários "price targets " de analistas financeiros sem fazer menção 

expressa de que se trata de previsões, que existem vários métodos para a sua 

determinaçdo, dos pressupostos com base nos quais foram determinados, bem como das 

datas em que os vários analistasjinanceiros os tinham indicado; 

d) Se verifica a ausência de menção expressa de que rendibilidades passadas não 

são garantia de rendibilidades futuras; 

e) Se indicam factos, nomeadamente relativos aos dividendos distribuídos nos 

exercícios de 1995, 1996, 1997, 1998 e 1999, que, pela forma como foram apresentados, 

poderiam induzir o investidor a concluir que rendibilidades passadas são garantia de 

rendibilidades futuras; 

fl Se verflca a ausência de menção expressa em documentos relativos à 

Campanha 2000 e à Campanha 2001 do risco associado ao valor de uma acção ou ao 

investimento em bolsa; 

Se apresentam previsões de resultados relativos ao exercicio de 2000, feitas por 

diversos analistas: 

i) sem que fosse feita menção expressa de que se tratava de meras previsões; 

ii) sem que feita menção expressa dos pressupostos das mesmas; 

iii) que tinham sido efectuadas antes da realização do aumento de capital 

previsto para 2001; 

iv) que tinham sido ejèctuadas antes da aprovação das contas do exercício de 

2000; 

v) sem que tenham sido indicados os métodos para fazer o cálculo ou previsão 

desses resultados; 

vi) sem que fosse indicada a data em que tinham sido emitidas essas previsões; 

sendo que, no período em que projectava o aumento de capital, o Conselho de 
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Administração do arguido tinha já apurado que a sociedade tinha necessidade de 

aumentar os seus capitais próprios; 

- Tanto a Campanha 2000 como a Campanha 2001 estavam suportadas por uma 

linha de criidito denominada "Vantagem Accionista"; 

- Os critérios de selecção de clientes alvo da Campanha 2000 e da Campanha 

2001 reduziam-se apenas a: 

a) Na detenção de acções emitidas pelo arguido por clientes que tivessem 

aplicações em carteiras de títulos ou fundos de acções; ou 

b) Detenção de depdsitos a prazo ou a fundo cujo somatório seja igual ou superior 

a 1.500 contos (7,482); ou 

c) Saldo médio anual em conta de depósito à ordem superior a 300 contos ( i  

1.498); 

- N&o era utilizado qualquer outro critério de diferenciaço para determinar a 

adequação da Campanha 2000 e da Campanha 2001 face ao perfil de investimento dos 

clientes alvo; 

- Não foram dadas quaisquer instruções aos funcionários quanto à necessidade de 

informar os seus clientes dos riscos associados ao valor de uma acção ou ao investimento 

em bolsa; 

- Em ambas as campanhas foi instituido um sistema de incentivos particularmente 

aliciante para os fincionários das várias entidades que integravam a rede do arguido; 

- Nem os "price targets" prometidos, nem os resultados estimados, que foram 

apresentados durante a Campanha de 2000 e a Campanha 2001 foram atingidos; 

- Com efeito, o titulo do arguido sofleu uma queda abrupta a partir do primeiro 

trimestre de 2002, não tendo atingido os "price target", nem tendo voltado a atingir os 

valores a que as acções foram adquiridas no cfmbito da Campanha 2000 e da Campanha 

2001; 

- Consequentemente, os clientes viram-se a braços com créditos, com prestações 
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que não tinham capacidade para pagar, facto que terá motivado o arguido, pelo menos em 

2004, e relativamente a acções adquiridas na Campanha 2000, a conceder sucessivas 

prorrogações do período de carência, sob pena dos créditos concedidos serem 

incumpridos. 

Em sintese, entende a Ch4Vh4, de acordo com o acervo probatório produzido em 

fase de investigação (cfr. pp. 35 a 37 da decisão), que o arguido, com base em duas 

campanhas assentes em informação "não objectiva, pouco clara e falsa" realizou uma 

acçdo concertada "com vista a induzir clientes a celebrar diversos contratos de aquisição 

de acções próprias", sendo que o próprio arguido financiava a aquisição das suas acções 

pelos seus clientes e as suas próprias acções, cuja aquisiçdo financiava, ficavam detidas 

por si a titulo de penhor, e como forma de garantia do pagamento do mútuo, estando os 

respectivos titulares proibidos de as vender até integral pagamento da dívida. 

Conclui, pois, que, durante as referidas campanhas, realizadas em 2000 e 2001, o 

arguido persuadiu os seus clientes a contrair crédito para compra das suas próprias 

acções, e, com a descida do valor das mesmas, os clientes viram-se a braços com créditos 

que não tinham a possibilidade de pagar. Tais campanhas visavam apenas, segundo a 

CMVM, a colocação em mercado de acções próprias do arguido e a angariação de novos 

accionistas, tendo das mesmas resultado uma afectação da situaçdo patrimonial dos 

clientes que adquiriram acções, contraíram créditos e sujeitaram-se a penhores. E, apesar 

de os contratos de aquisição de acções terem sido celebrados todos entre 26 de Maio de 

2000 e 15 de Outubro de 2001, pelo menos dez estavam, ainda vigentes no ano de 2006. 

Ora, nos termos do disposto no art. 3104 no I ,  do CVM, o intermediário 

jinanceiro deve abster-se de incitar os seus clientes a efectuar operações repetidas sobre 

valores mobiliários ou de as realizar por conta deles, quando tais operações tenham como 

fim principal a cobrança de comissões ou outro objectivo estranho aos interesses dos 

clientes. 
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Segundo o seu no 2, nas operações a que se refere o número anterior inclui-se a 

concessão de crédito para a realização de operações. 

A violação do dever em apreço surge tipflcado, no art. 3974 n02, al. c), do CVM, 

como contra-ordenação muito grave, e, apesar das dijiculdades interpretativas que 

levanta, é de considerar que se trata de um ilícito de perigo abstracto. 

Com efeito, por um lado, a realização do tipo não pressupõe, claramente, a lesão 

do bem jurídico protegido, e, por outro, o perigo não é elemento do tipo, mas motivo da 

proibição (aqui, o perigo presume-se, de forma inilidível). Nas palavras de A. Taipa de 

Carvalho (in "Direito Penal, Parte Geral, Questões Fundamentais, Teoria Geral do 

Crime", 2" Edição, Coimbra Editora, 2008, p. 297). na explicação do que se entende por 
I 

crime de perigo abstracto, o legislador, baseado na elevada perigosidade da conduta, 

demonstrada pela experiência, considera que tal conduta contdm sempre o risco sério de 

poder lesar ou p6r em perigo o importante bem jurídico protegido pelo tipo. 

Numa outra perspectiva, é um delito de mera actividade, pois o respectivo tipo 

fica preenchido pela execução de um determinado comportamento (não sendo exigida a 

produção de um resultado). 

No caso do ilícito contra-ordenacional em apreço, o mesmo visa a tutela dos 

interesses patrimoniais dos investidores (clientes) dos intermediários financeiros, e, ainda, 

indirectamente, a transparência do mercado e do seu funcionamento regular. Mas, 

manifestamente, não constitui seu elemento tlpico a lesão do bem jurídico protegido, ou o 

perigo da sua lesão, pelo que a sua consumação se verijica, simplesmente, com o 

incitamento dos clientes à realização de operações repetidas sobre instrumentos 

Jinanceiros ou com a realização, por conta dos clientes, de tais operações. Na verdade, a 

consumação do ilícito ver flca-se independentemente da realização de quaisquer operações 

concretas que visem n transacção de instrumentos financeiros, e, por conseguinte, é 

independente da produção de qualquer lesão patrimonial do cliente (que, de resto, não 

surge compreendida na previsão nonnativa em causa). 
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Ora, bastando, para o preenchimento e consumação da conduta tlpica, o 

incitamento à execução de operações repetidas sobre valores mobiliários ou a sua 

realização, por conta deles, pelo intermediário financeiro, é inequívoco que, ainda que os 

seus efeitos se tenham prolongado no tempo, ou tido repercussões posteriores no 

património dos clientes (designadamente, a manutenção, em 2006, de alguns - dez - 
contratos de concessão de crédito resultantes das campanhas desenvolvidas em 2000 e 

2001), tais factos não constituem, já, actos de execução da infracção. 

Com efeito, o "churning ", denominação pela qual é doutrinariamente conhecida a 

figura da intermediação financeira excessiva a que alude o art. 31 0' do CVM, ver8ca-se 

quando o broker/ dealer se aproveita do domínio que tenha da carteira de investimentos do 

cliente e, abusando da sua confiança, realiza ou leva-o a realizar operações excessivas no 

seu volume e frequência, com o propósito de multiplicar as suas comissões ou outros 

proventos, e não de prosseguir com honestidade os jns  de investimento do cliente (neste 

sentido, v. José António Veloso, "Churning: Alguns Apontamentos, com uma proposta 

legislativa ", in AA W, Direito dos Valores Mobiliários, Lisboa, Lex, 199 7, pp. 349 e ss.). 

Por isso, e em face da própria natureza de tal prática proibida, a ocorrência de 

dano ou de quaisquer perigos concretos não surge como exigência da verificação da 

mesma prática sendo certo, ainda, que para o preenchimento objectivo da contra- 

ordenação muito grave em apreço se exige o incitamento ti realização de operações 

repetidas e a realização dessas mesmas operaçcies, por conta do cliente, com o propósito 

desonesto já mencionado (muito embora se admita, como se referiu, que o tipo de ilícito em 

causa visa tutelar quer os interesses dos clientes/ investidores, quer a transparência do 

mercado). 

Considerando que, atento o disposto no art. 418O, no 1, do CVM, o procedimento 

pela contra-ordenação em apreço prescreve no prazo de cinco anos, e que a factualidade 

subjacente à mesma, de acordo com a decisão recorrida, se reporta b prática, nos anos de 

2000 e 2001 (entre 31 de Dezembro de 2000 e 31 de Dezembro de 2001), da infracção já 
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referida, é patente que o procedimento, nesta parte, se encontra prescrito. 

Na verdade, conforme resulta do corpo do art. 27' do RGCOC, o prazo de 

prescrição do procedimento começa a correr no dia em que se mostre praticada a contra- 

ordenação. No caso dos autos, a prescrição começou a correr no dia 31 de Dezembro de 

2001. 

Estabelece o art. 27'-A do mencionado diploma, quanto às causas da suspensão 

da prescrição: 

ct 1 - A prescrição do procedimento por contra-ordenação suspende-se, para além 

dos casos especialmente previstos na lei, durante o tempo em que o procedimento: 

a) Não puder legalmente iniciar-se ou continuar por falta de autorização legal; 

b) Estiver pendente a partir do envio do processo ao Ministério Público até à sua 

devolução à autoridade administrativa, nos termos do art. 40°; 

c) Estiver pendente a partir da norificação do despacho que procede ao exame 

preliminar do recurso da autoridade administrativa que aplicou a coima, até à decisão 

final do recurso. 

2 - Nos casos previstos nas alineas b) e c) do número anterior, a suspensão não 

pode ultrapassar seis meses)). 

Por sua vez, o art. 28.' do mesmo diploma elenca as causas interruptivas da 

prescrição do procedimento contra-ordenacional nos seguintes termos: 

((1 - A prescrição do procedimento por contra-ordenação interrompe-se: 

a) Com a comunicação ao arguido dos despachos, decisdes ou medidas contra ele 

tomadas ou com qualquer notificação; 

b) Com a realização de quaisquer diligências de prova, designadamente exames e 

buscas, ou com o pedido de auxilio às autoridades policiais ou a qualquer autoridade 

administrativa; 

c) Com a comunicação ao arguido para exercício do direito de audição ou com as 

declarações por ele prestadas no exercicio desse direito, 
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4 Com a decisão da autoridade administrativa que procede à aplicação da coima. 

2 - Nos casos de concurso de infracções, a interrupção da prescrição do 

procedimento criminal determina a interrupção da prescrição do procedimento por contra- 

ordenação. 

3 - A prescrição do procedimento tem sempre lugar quando, desde o seu inicio e 

ressalvado o tempo de suspensão, tiver decorrido o prazo da prescrição acrescido de 

metadeu. 

De acordo com os preceitos legais transcritos, P evidente que, no caso em apreço, 

o prazo prescricional, de cinco anos, se mostrava já atingido (em 31.12.2006) aguando da 

notificação, ao arguido, da nota de ilicituddacusação, ocorrida em 23.01.2008. Ainda que 

assim não tivesse sucedido, e que tal facto tivesse, de acordo com o disposto na al. a) do no 

1 do artigo 28.' do RGCCO, operado a interrupção da prescrição, tendo, desde tal 

momento, começado a correr novo prazo de cinco anos (cf .  artigo 121. O, n. O 2, do Cddigo 

Penal e art. 32' do RGCCO), sempre haveria de se reconhecer o decurso do prazo máximo 

da prescrição previsto no art. 289 no 3, do RGCOC. 

Nesta medida, é inequívoco que a contra-ordenação p. e p. pelos arts. 3100, 3970, 

n02, al. c), e 3880, no I ,  al. a), todos do CVM, imputada ao arguido, se mostra prescrita. 

Em consequência, declaro parcialmente extinto. por prescricão, nos termos 

acabados de referir? o procedimento contra-ordenacional dos presentes autos, instaurado 

contra o recorrente. 

Por conseguinte, fica prejudicado o conhecimento das questões previas pelo 

mesmo suscitadas, na parte relativa à infracção agora declarada prescrita. 

(...) 

Notifique, sendo ainda o arguido/ recorrente para, em quinze dias, declarar se se 

opõe a que a decisão de mérito da impugnação que deduziu seja tomada sem realização da 

audiência de julgamento (sendo certo que, nada dizendo, se considerará a sua não 

oposição), na medida em que, melhor compulsados os autos, se a$gura ao Tribunal que o 
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seu objecto permite ta1 dispensa, e sendo certo que pelo Ministério Público e pela 

C.M. V.M. foi já tomada expressa posição no sentido de autorizarem a prolação da decisão 

por simples despacho." Cfim de íranscriçdo). 

3. A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), 

inconformada com a mencionada decisão, interpôs recurso, - o que ora 

importa ser apreciado - cf. fls. 961 e segs. e 970 e segs. (fls. 11745 e segs. e 

11754 e segs. do processo principal) extraindo da sua motivação as 

seguintes conclusões: 

UZ. O -  O Tribunal a quo entendeu erroneamente que o momento da consumação da 

infracção teria ocorrido em 2000 e 2001 e que, portanto, o procedimento contra- 

ordenacional relativo à intermediação excessiva se encontrava prescrito porquanto: 

a) interpretou e aplicou aos factos o n. 1 do artigo 31 0." do CdVM; e 

b) considerou que as operações de cobrança de crkdito não estão incluídas no 

âmbito dos artigos 31 0. e 397.0/2/c do CdVM. 

2." - O caso dos autos é subsumivel o n." 2 do artigo 31 0. do CdVM, conjugado 

com o artigo 397. W c  do CdVM (e não o artigo 31 0.'/1 do CdVM). 

3. O - As operações de cobrança de crédito são isso mesmo: "operaçbes " incluídas 

no âmbito do artigo 31 0. ?I2 do CdVM. 

4."- As operações de cobrança de crédito constituem um prolongamento natural e 

inevitável do acto inicial de concessão de crédito que integram a própria "operação" de 

concessão de crédito; são a sua execução. 

5." - A intermediação excessiva no dmbito da concessão de crédito para a 

realizaç% de operações sobre valores mobiliários que implique a prática de actos 

homogéneos durante a vigência do contrato (artigo 310.72 do CdVM) é uma infracção 

habitual. 
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6."- Nos termos do artigo l19."/2/b do Código Penal, aplicável ex vi do artigo 32." 

do RGCORD, a prescrição nos crimes habituais só corre desde o dia da prática do último 

acto. 

7." - Comprovadamente, pelo menos, em 2006, ainda existiam contratos de 

concessdo de crédito «vivos», pelos quais o BCP continuava a cobrar juros. Pelo que até 

àquela data nem sequer se iniciou o prazo de contagem de prescrição do procedimento. 

8." - Pelo que o prazo prescricional de 5 anos (artigo 418.V do CdVM) sd se 

cumprirá em 30/12/2011; o prazo prescricional máximo de 8 anos (artigos 418.W do 

CdVM e 27. '-A12 e 28.73 do RGCORD) estb pois longe de se esgotar - o procedimento 

I contra-ordenacional por esta infracção apenas prescrever& em 30/12/2014. 

9. O -  O entendimento contrário implica aceitar uma situação gravemente iniqua: o 

BCP apesar de, comprovadamente, ter continuado a receber os benefícios correspondentes 

à lesão do bem jurídico, repetidos e actualizados, até pelo menos 2006, teria beneficiado 

da contagem do prazo de prescrição desde 2000 e 2001. O BCP ficaria impunemente com 

«o melhor de dois mundos))." Ifim de transcriçlio). 

4. Respondeu o Ministério Público, junto do Tribunal de Pequena 

Instância Criminal, cf. fls. 993 e segs. (fls. 11782 e segs. do processo 

principal) nos seguintes termos: 

"0 M. " juiz a quo, na sequência de promoção do MP, declarou prescrita a contra- 

ordenação de intermediação jlnanceira excessiva, imputada ao arguido em sede de decisão 

final do supervisor, com o argumento (em resumo), de que os factos respectivos se 

reportam a 2000 e 2001, pelo que inexoravelmente ocorreu a prescrição. 

A C W M ,  inconformada, pugna em sentido contrário, ajlrmando que na verdade 

os factos em causa são subsumíveis ao n. O 2 do art. 31 0. O do CdVM e não ao n. O 1 desta, 

pelo que o MP e o despacho judicial em crise teriam errado nesta qualiJicação. 

Mais diz o supervisor que o art. 310. O n. O 2 do CdVM contém um tipo aberto e que 
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a ilicitude material decorrente da concessão de crédito se protrai no tempo, até, pelo 

menos, 2006, sendo indissociável do tipo legal, pelo que o prazo de prescrição não teria 

ainda sido atingido. 

O MP ofereceu o seu parecer, constante de jls. I1 197, que no essencial mantém e 

para o qual remete. 

Como assim, ainda se dirá. 

É indubitável que a questão da prescrição do procedimento se discute em torno da 

natureza juridica da norma que introduz no ordenamento jurídico o ilícito de 

intermediação excessiva. Considerando-se que se trata de um ilícito de resultado ou de 

perigo abstracto, chegar-se-á a diferentes conclusões sobre o momento da consumação do 

ilicito e sobre o início dos prazos prescricionais. 

Antes, porém, não deixará de se obtemperar, que se o supervisor entende que os 

factos em causa se subsumem ao n. O 2 do art. 31 0.' CdVM, deveria ter feito a rigorosa 

qualijcação em sede acusatória; sendo o direito das contra-ordenações direito penal 

secundário, a peça processual pela qual se imputam formalmente os factos ao arguido 

deve, tal como se exige para a acusação no processo penal (al. c) do n. O 3 do art. 283.' 

CPP), conter "a indicação das disposições leais aplicáveis", com o grau de precisão 

próprio da ciência jurídica em ambiente normativo codificado. 

O que se discute agora, é saber o alcance a valor da expressão "concessão de 

crédito para a realização de operações" (n. O 2 da n.c.). 

A CMVMpropõe uma interpretação desta expressão com o alcance de abranger 

as cobranças de juros que se prolongam no tempo, uma vez que a norma em causa é um 

tipo aberto, em que os chamados elementos de valoração global do facto são decisivos 

para avaliação da total ilicitude da conduta. 

São considerandos especialmente apelativos no caso concreto, com indubitável 

"eco" na realidade operativa destes casos, vendo-se que na decisão do supervisor se 

consideram estes factos, vide artgs. 243 e S. da mesma fls.9068), cabendo todavia ter 
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presente que a chamada ilicitude material, não fará normalmente parte do tipo do crime, 

sendo antes um dos barómetros da medida da pena, vide art. 71. O n. O 2, al. a) do CP. 

Dir-se-ia que o legislador quis esclarecer, ao introduzir o n." 2 do art. 310." 

CdVM, na interpretação que fazemos, que um acto preparatório ou instrumental da 

intermediação excessiva, como seja a concessão de crédito, é já elevado ao núcleo de 

valores protegidos pela norma, não estando nós seguros de que a interpretação defendida 

pela C W M  não contenda com o principio da tipicidade. E este afnal o problema que se 

aponta i7 teoria dos tipos abertos. 

Porém, V. " Exas., Exmos. Srs. juizes desembargadores, melhor dirão!" (fim de 

transcriç80). 

5. Respondeu também o arguido Banco Comercial Português, S.A, 
' 

cf. fls. 1003 e segs. (fls. 11787 e segs. do processo principal) formulando as 

seguintes conclusões: 

"&TIO E ESFERA DE PROTECCÃO DO REGIME DA PROIBICÃO DA INTERMEDIACÃO 

EXCESSIVA 

1. O que caracteriza a intermediação excessiva, prevista no artigo 310." do 

CdVM, é a seguinte ideia: uma operação que, em si mesma, até pode ser útil e conveniente 

para o cliente, que até pode corresponder aos seus interesses, pode, contudo, devido a uma 

injustifichel frequência (((repetição))) a cuja realização determinado cliente é incitado, ou 

que se executa por conta dele, acabar por contender com os interesses desse mesmo 

cliente. 

2. Ora, este raciocínio vale quer para o n." I,  quer para o n. " 2, do artigo 310." 

do CdVM não s6 porque em termos teleoldgicos aquela é a essência e a ratio da proibição 

da intermediação excessiva, permitindo autonomizar a mesma face à obrigação de o 

intermediário financeiro actuar em conformidade com os legítimos interesses do cliente 
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(obrigação essa prevista no artigo 304.4 n."s 1 e 2, do CdVM), mas também porque em 

termos literais, o n. " 2 do artigo 31 0. do CdVM, remete expressamente para o n. " 1. 

O COMPORTAMENTO T&O DE INTERMEDIACÃO EXCESSIVA 

3. O artigo 310." do CdYM revela quais os comportamentos tbicos de 

intermediação excessiva, ou seja, - enquanto norma material de conduta - estabelece qual 

o dever, e quais os contornos espec@cos desse mesmo dever, que deve ser cumprido pelo 

intermediário Fnanceiro. 

4. Nesta medida, prevê aquele preceito dois comportamentos tbicos: (i) o 

incitamento do cliente à pratica de operações repetidas sobre instrumentos financeiros, 

quando tais operações tenham como jim principal a cobrança de comissões ou outro 

objectivo estranho aos interesses do cliente; e (ii) a realização de operações por conta do 

cliente, com aqueles mesmos_fins. 

5. Por sua vez, o n. " 2 do artigo 31 0. " do CdVM, remete exwessamente para o 

referido n." I e, em consequência, remete expressamente para a descrição do 

comportamento tipico aiprevisto. 

6. Ou seja, o o." 2 do artigo 310." do CdVM, limita-se a determinar @or 

remissão expressa e directa!) que o comportamento tipico de intermediação excessiva que 

consiste no incitamento à realização repetida de operações (previsão do n. " I), também se 

encontra preenchido quando a operação a cuja realização repetida o cliente d incitado 

seja uma operação de concessão de crédito. 

7. Como não poderia deixar de ser, neste caso, a acção típica de 

intermediação excessiva continua a ser o ((incitamento)) de operações repetidas, embora se 

esclareça que a operação a cuja realização repetida o cliente é incitado possa ser uma 

operação de concessão de crédito. 

A PRESCRICÃO - A  INFRQCCÃO DE PERIGO ABSTRACTO 
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8. E correcto e verdadeiro - tal como dflendido pelo Ministério Público, no 

seu Parecer de 11s. 11 197 a 11 231, e pelo Tribunal a quo na sua Decisão agora recorrida - 
que a infracção de intermediação excessiva é uma infracção de Derino abstracto. 

9. De facto, o tipo previsto no artigo 310. O do CdVM consagra, na sua 

dimensão objectiva, duas acções tbicas alternativas. Ou seja, descreve aquelas duas 

acções proibidas já referidas, que se presumem (em abstracto) perigosas, e cuja realização 

implica o preenchimento do tipo contra-ordenacional, independentemente de qualquer 

experiência concreta de dano ou perigo para o bem jurídico. 

10. No caso dos presentes autos - e conforme resulta inclusive da Decisão Jnal 

da C W M  apresentada nesta Resposta - a accão t í~ ica  que assume relevância fteórica e 

hivotética) é a accão de incitamento, sendo certo que a violação do dever de não incitar 

clientes para certos efeitos, dá-se precisamente com o incitamento, e é nesse oreciso 

instante. em aue o cliente 4 incitado, aue o facto t í~ ico  se consuma (tratando-se, como se 

viu, de uma infracção de perigo abstracto). 

11. A realização efectiva de operações repetidas sobre valores mobiliários (no 
seguimento do incitamento), bem como as suas vicissitudes (cobrança efectiva de 

comissdes, cobrança efectiva de juros, entre outras) é irrelevante para fleito de 

preenchimento - consumação - da infracção de intermediação excessiva. 

12. Deste modo, conclui-se que a alegada (e inexistente) infracção de 

intermediação excessiva ter-se-ia consumado durante os anos de 2000 e 2001, durante os 

quais, alegadamente, de acordo com a Decisão da CMVM, o Arguido teria incitado os seus 

clientes à realização de operações, pelo que, em 23 de Janeiro de 2008 - data da 

not$cação ao BCP da Nota de Ilicitude dos presentes autos - o presente procedimento já 

se encontraria prescrito. 

A PRESCRICÃO - A COBRA NCA DE JUROS 

Em primeiro lugar, 
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13. Não é verdade que o Tribunal a quo apenas tomou como objecto de análise 

o disposto no artigo 310.", n." 1, do CdVM. não tendo tomado em consideração o disposto 

no artigo 3 10. O, n. " 2, do CdVM. 

14. O Tribunal a quo refere-se, expressamente, ao artigo 31 0.4 n. " 2, do CdVM; 

ainda que as razões invocadas para fundamentar a declaração de prescrição sejam válidas 

para toda e qualquer situação que possa caber no artigo 310." do CdVM, 

independentemente do respectivo segmento normativo aplicado. 

Em segundo lugar, 

15. Não é verdade que baste uma Única concessão de crédito isolada, com 

determinação de juros periódicos e que não corresponda aos interesses do cliente, para 

que exista intermediação excessiva. 

16. Por um lado, recorrendo ao elemento literal e sistemático da inter~retacão, 

verifica-se que tal entendimento não é minimamente justificado, pois a previsão do artigo 

3IO.q n." 2, do CdVM, determina, de forma expressa, que o seu escopo de aplicação está 

directamente associado 2s ctoperações a que se refere o número anterioru (nomeadamente, 

ds operações para cuja realização repetida, em função de objectivos estranhos ao seu 

interesse, o cliente é incitado). 

17. Por outro lado, recorrendo ao elemento teleoló~ico da inter~retacão, 

também se verifica que tal entendimento é infundado, e isto porque a celebração de um 

contrato de crédito isolado que, em si mesmo, e por força da remuneração periódica 

acordada, vise objectivos estranhos aos interesses do cliente (o que nunca aconteceu no 

caso dos presentes autos!), já é ilegítimo por força do disposto no artigo 304.O, n."s 1 e 2, 

do CdVM. Pelo que a aplicação do artigo 31 0."do CdVMseria redundante. 

Em terceiro lugar, 

18. O eventual esforço Jnanceiro do cliente - através do pagamento de juros - 

não faz parte da descrição tllpica da infracção em causa, sendo portanto irrelevante para 

efeitos de preenchimento (consumação) do tipo relevante. 
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19. Acresce que, no caso dos presentes autos, a intermediação excessiva não 

traduz uma infracção habitual e isto porque, entre o mais, invariavelmente, as infracções 

habituais têm a seguinte característica: a reiteração que caracteriza a "habitualidade" é 

sempre típica, ou seja, trata-se sempre da reiteração de actos que vêm descritos 

(tipifcados) no tipo penal ou contra-ordenacional em causa. 

20. Neste caso, o que a CMVM propõe é algo de totalmente distinto e 

inadmissível, a saber: embora o acto típico de intermediação excessiva seja o 

«incitamento» para a repetida «concessão de crédito)), a CMVM pretende integrar na 

multiplicidade de actos que integra a (alegada) infracção habitual, um acto que não é 

típico (a cobrança de juros)! 

Em quarto lugar, 

21. No caso dos presentes autos, a intermediação excessiva não pode traduzir 

uma infracção habitual, porque a infracção habitual implica a reiteração de actos 

homogéneos. Ora, entre o acto de concessão de crédito e o acto de cobrança de juros não 

existe qualquer homogeneidade! 

22. Não é possivel- sob pena de atropelo dos mais básicos princípios jurídicos 

- afirmar que o acto de criação da obrigação de juros (que é também um acto muito mais 

amplo, pois envolve, entre o mais, a atribuição de liquidez imediata ao cliente, a criação 

da obrigação de entrega e devolução do capital, bem como outras obrigações acessbrias) é 

idéntico ao acto de cumprimento dessa mesma obrigação. 

23. A intermediação excessiva, enquanto infracção de perigo abstracto, é uma 

infracção instantânea que se consuma no momento em que o comportamento perigoso é 

adoptado (ou seja, no momento em que o cliente é incitado a realizar operações com certas 

características ou no momento em que tais operações são realizadas por sua conta). 

24. Sucede, porém, que perante esta objecção - que é inultrapassdvel! - a 

CMVM veio dejender na sua Decisão Jinal, um entendimento sobre o conceito de 

homogeneidade que se revela manijestamente absurdo, uma vez que considera que essa 
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homogeneidade poderia resultar, não do facto de o intermediário financeiro ter incitado 

um cliente a realizar operações idênticas fiomogéneas), mas antes do facto de haver 

homogeneidade de operaçaes realizadas por diversos clientes a recomendação do 

intermediário financeiro. 

25. Esta leitura do artigo 310.Odo C N M  é tão inusitada e infundada, em nosso 

juizo, que em vão se procurará um único ordenamento jurídico em que se entenda nesses 

termos a prática da intermediação excessiva. 

26. Só quando a repetição se refere a operações de um mesmo cliente é que a 

excessiva quantidade pode repercutir-se negativamente na conveniência das operações, 

tomadas no seu conjunto, à luz dos interesses desse cliente: sd nesses casos, a 
1 

intermediação pode tornar-se excessiva. 

Em quinto lugar, 

27. A solução defendida pela decisão recorrida não implica que se admita ((que 

o legislador deixou de fora a regulação da maior parte da intermediaçãoJnanceirau. De 

facto, uma análise dogmaticamente fundada não v& no artigo 310. O do CdVM uma situação 

em que se ((deixa de fora» uma determinada realidade. Ao invés, uma análise 

dogmaticamente fundada vé no artigo 310." do CdVM uma situação de antecipação da 

tutela do bem jurídico, com as consequências necessárias que isso acarreta ao nível da 

prescrição. 

Em sexto lugar, 

28. Para efeitos de qualijlcação como facto típico de uma contra-ordenaçdo, o 

que interessa, essencialmente, é a descrição que se encontra prevista no tipo. neste caso, 

na norma de conduta do artigo 310.' do CdVM, e isto, independentemente das relações 

funcionais que tal conduta possa estabelecer com outras. 

29. Ora, conforme também anteriormente demonstrado, a cobrança de juros 

não se integra no comportamento tipijicado no artigo 310." do CdVM, donde são 

irrelevantes as relações funcionais que a mesma apresente com a concessdo de crédito. 
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30. Prova disso é que um intermediário jinanceiro é evidentemente livre de 

ceder os créditos que tenha concedido para a realização de operações sobre valores 

mobiliários, sem que, obviamente, a detenção, gestão e cobrança desse crédito, constitua 

para o adquirente o exercício de uma actividade de intermediação jinanceira. 

A PRESCRICÃO - O EYCESSO INTENSIVO 

31. O incitamento à realização repetida de operações sobre instrumentos 

financeiros (incluindo a concessão de crédito para a realização de operações), que 

constitui um dos elementos do tipo, tem necessariamente de se verificar em relacão a cada 

um dos clientes aue se considerasse ter sido vítima dessa vrática. 

32. Ora, a CMVM não provou, nem sequer alegou, ter tal facto acontecido 

quanto a nenhum cliente, nomeadamente quanto a qualquer um dos 56 do Quadro do 

Anexo 1, da Decisão. 

33. Aliás, a CMVM até ajirma nada ter a opor à alegação da existência de um 

consenso generalizado no sentido de que o título BCP apresentava perspectivas sólidas de 

valorizaçao @onto 500. da Decisão jinal). 

34. Sendo que, em qualquer caso, é certo que a ilicitude do comportamento de 

intermediação excessiva decorre do modo como o intermediário organiza a relação 

negocia1 com o cliente. Ou seja, o excesso próprio do Churning é, pois, um excesso 

intensivo, centrado na relação entre o intermediário e cada cliente singular, podendo, no 

entanto, multiplicar-se num universo mais ou menos vasto de clientes. 

35. Deste modo, no que diz respeito ao problema da prescrição, tendo em conta 

que a CMVM não procedeu à análise - sequer mínima - das contas dos Clientes referidos 

na Decisão, no sentido de ver@car se houve, ou não, algum excesso de intermediação, 

então, conclui-se que os únicos factos com os quais a CMVMpoderá litigar são aqueles 

que foram praticados pelo BCP, durante o período de tempo em que decorreram as 

Campanhas Accionistas 2000 e 2001, e que estão dados como provados @ela CMVM, 

embora mal!) nos presentes autos. 
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36. Ora, ainda que esses factos fossem verdadeiros e incorporassem alguma 

censura contra-ordenacional (o que não se aceita e frontalmente rejeita), a eventual 

responsabilidade daí resultante já estaria há muito prescrita. 

NESTES TERMOS DEVE O PRESENTE RECURSO SER CONSIDERADO IMPROCEDENTE, 

MANTENDO-SE INTEGRALMENTE A DECISÃO ORA RECORRIDA, NOS TERMOS MELHOR 

FUNDAMENTADOS NESSA MESMA DECISÃO, NA PRESENTE RESPOSTA E TAMBÉM NO PARECER DO 

M l ~ l s T ~ o  P ~ ~ B L I C O  DE FLS. 11.197 A 11.231, ASSIM SE FAZENDO JUSTIÇA!" Ifim de 

transcriçao). 

6. Foi proferido despacho judicial admitindo o recurso, como se 

alcança de fls. 1057 (fls, 11841 do processo principal), a subir de imediato 

e em separado, com efeito devolutivo, prosseguindo no Tribunal a quo o 

recurso de impugnação judicial para apreciação autónoma das demais 

questões nele em apreço. 

7. O Exmo. Procurador-Geral Adjunto nesta RelaçBo apôs o seu 

66visto" e consignou nada mais se lhe oferecer acrescentar à resposta do 

MOP" de 1' instância, pelo que não careceu ser  dado cumprimento ao 

preceituado no art. 417.' n." 2 do C.P.Pena1. 

8. Juntou a CMVM aos presentes autos os pareceres dos Senhores 

Professores Jorge de Figueiredo Dias e Manuel da Costa Andrade e do 

Senhor Dr. Frederico da Costa Pinto que constam de fls. 1102 e segs, 1109 

e segs. e 1174 e segs. 
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O Banco Comercial Português, $.A,, notificado da junção daqueles 

pareceres, veio, nos termos e para os efeitos previstos no artigo 165.", n." 

2, do CPP, por referência ao n." 3, da mesma disposição legal, apresentar 

a resposta que consta de fls. 1236 e segs. 

Juntou também o Banco Comercial Português, S.A. aos presentes 

autos certidão do parecer do Senhor Professor Augusto Silva Dias, que 

consta de fls. 1283 e segs., e já anteriormente havia sido admitido, como 

resulta de fls. 1358 e segs. 

9. Efectuado o exame preliminar foi considerado não haver 

razões para a rejeição do recurso. 

10. Colhidos os vistos legais, cumpre agora apreciar e decidir. 

I1 - Fundamentação 

1. Delimitação do objecto do recurso 

Atendendo ao disposto no noo 1 do art. 75." do Dec. Lei n." 433182 de 

27110, que aprovou o Regime Geral das Contra-Ordenações (alterado pelos 

Dec. Leis 356189, de 17110, e 244195, de 1419, e pela Lei 10912001, de 24/12), 

em matéria contra-ordenacional o Tribunal da Relação apenas conhece da 

matéria de direito, sem prejuízo do conhecimento de certos vícios ou 
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nulidades de conhecimento oficioso, designadamente, os indicados no art. 

4 10." n.Os 2 e 3 do CPP. 

Há, ainda, que ter em atenção que o objecto do recurso é fixado pelas 

conclusões retiradas da respectiva motivação, conforme jurisprudência do 

Supremo Tribunal de Justiça. 

Mediante o presente recurso o recorrente submete apenas à 

consideração deste Tribunal Superior a questão de sofrer a decisão recorrida 

de erro de direito na interpretação das normas aplicáveis in casu e que 

levaram a declarar verificada a prescrição que ora importa apreciar e que 

entende não se ter ainda operado. 

2. Cumpre, agora, apreciar e decidir se in casu ocorreu a 

prescrição do procedimento contra-ordenacional relativamente à 

intermediação excessiva. 

A objecção do ora recorrido BCP de  que o procedimento 

contra-ordenacional pela prática de intermediação excessiva há muito 

estaria prescrito, opõe a ora recorrente CMVM que a infracção em 

causa constitui uma infracção habitual, isto é, uma infracção em que 

«existe um momento de consumaçdio, mas que é actualizado em cada novo acto 

praticado que, por si, actualiza a ilicitude material do facto e acrescenta 

danosidade ao acontecimentou. A habitualidade residiria, pois, na 

reiteração de actos homogéneos e essa homogeneidade emanaria, no 

caso concreto, de diversos factores, com particular destaque para a 
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cobrança de juros. Dado que o Banco cobrou juros pelo crédito 

concedido até 29 de Dezembro de 2006, conclui a ora recorrente que o 

prazo de prescrição do procedimento contra-ordenacional(5 anos) não 

se encontra ainda extinto, só se  vindo a verificar, quanto muito, e m  30 

de Dezembro de 20 1 1. 

Recorde-se, antes de mais, que a CMVM, de acordo com o acervo 

probatório produzido na fase de investigaqão, entende que o arguido BCP, 

com base em duas c a m w ,  realizadas em 2000 e 2001, assentes em 

infoxmação "não objectiva, pouco clara e falsa" realizou uma acção 

concertada "com vista a induzir clientes a celebrar diversos contratos de 

aquisição de acções própriasJJ, sendo que o próprio arguido financiava a I. 
aquisição das suas acções pelos seus clientes e as suas próprias acções, cuja 

aquisição financiava, ficavam detidas por si a título de penhor, e como forma 

de garantia do pagamento do mútuo, estando os respectivos titulares proibidos 

de as vender até integral pagamento da dívida. Acresce que, segundo a 

CMVM, o BCP, que, durante as referidas campanhas, persuadiu os seus 

clientes a contrair crédito para compra das suas próprias acções, e, com a 

descida do valor das mesmas, os clientes viram-se a braços com créditos que 

não tinham a possibilidade de pagar. Tais campanhas visaram apenas, segundo 

a CMVM, a colocação em mercado de acções próprias do banco e a 

angariação de novos accionistas, tendo das mesmas resultado uma afectação 

da situação patrimonial dos clientes que adquiriram acções, contraíram 

créditos e sujeitaram-se a penhores. E, apesar de os contratos de aquisição de 
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acções terem sido celebrados todos entre 26 de Maio de 2000 e 15 de Outubro 

de 2001, pelo menos dez estavam, ainda vigentes no ano de 2006. 

Lembre-se ainda que a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários 

(CMVM), criada pelo Decreto-Lei n." 142-AI91 no âmbito do Código de 

Valores Mobiliários, tem como principais incumbências a regulamentação, 

supervisão, fiscalização e promoção dos mercados de valores mobiliários. 

Como se consagrou no acórdão deste Tribunal da Relação de Lisboa, 

de 30 de Outubro de 2008, proferido no proc. 2140108-9 e consultável in 

www.jusnet.pt, "A supervisão, enquanto actividade constante de acompanhamento do 

mercado, integra, por seu turno, quatro segmentos que se podem autonomizar em funçdo 

do seu objecto: a supervisão organizativa, a supervisão prudencial, a supervisdo 

comportamental e a vertente sancionatória. A supervisão organizativa incide 

fitndamentalmente 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. O e 248. O do C d V . ,  

garantir os padrões legais da qualidade de informação a disponibilizar aos investidores e 

aos mercados (art. 7. do CdKM) e o cumprimento dos deveres legais dos intermedidrios 

financeiros para com os investidores (v.g. arts 309. O e ss e 312. e ss CdVM), exige um 

acompanhamento regular das actividades e operações (v.g. arts 360. O, 3 11. O, 321. O e ss e 

108. O e ss do CdVM) e uma vigilância continuada e em tempo real do funcionamento dos 

mercados (por exemplo, arts. 310.O e 362." do CdVM). A dimensão sancionatória da 

supervisão consiste no dever de identificar as infracções cometidas e, em função disso, 
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instruir e decidir os processos da sua competéncia (art. 360.4 n. O 1, al. e), 382. O e ss e 408. O 

e ss do CdVIY), participando as demais infracções a outras entidades (art. 364. n. O 2 do 

CdVM). Todos os deveres legais e regulamentares, de fonte nacional ou comunitária, no 

bmbito 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. O 

a 400. O 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 408.4 n. O 1, 383.4 384. O e 

386." do CdVM)." (...) "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 

4 exacto apresentar os reguladores independentes como "os garantes das regras". @m de 

transcriçõo). 

Portanto, esta entidade administrativa, que é a CMVM, tem a 

obrigação de zelar pelo bom funcionamento dos mercados, nomeadamente no 

que concerne h sua transparência, sem a qual não existiria confiança por parte 

dos agentes económicas. 

Para que tal aconteça, é imperativo que as entidades bancárias, em que 

se inclui o BCP, cumpram com rigor as suas obrigações, no que toca à 

prestação de informação quer à CMVM quer ainda aos seus clientes e ao 

público a quem se dirige nas suas campanhas de oferta de novos 

investimentos, mormente de aplicações financeiras, contando-se nestas a 

aquisição de acções, incluindo das do próprio banco, e conexa concessão de 
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crédito. Informação que deve ser "completa, verdadeira, actual, clara, 

objectiva e lícita''(cf. art. 7." nP 1 e 389.' n.' 1 al. a) do CVM). 

O intermediário financeiro deve actuar no interesse e por conta dos 

seus clientes, sendo na esfera destes que se repercutem as consequências - 
positivas e negativas - das operações de subscrição ou transacção de valores 

mobiliários. Daí que seja obrigado a prestar todas as informações necessárias 

à tomada de uma decisão consciente e esclarecida por parte do cliente, sendo 

que essa informação dever6 tanto mais detalhada quanto menor for o 

conhecimento e experiência do cliente (neste sentido, vd. ac. TRL de 3 de 

Maio de 201 1, proferido no proc. 14612002 e consultável in www.jusnet.pt). 

Neste âmbito a CMVM regulamenta e supervisiona as actividades de 

todos os agentes que intervêm directa ou indirectamente nos mercados de 

valores mobiliários e ocorre tanto ao nível do mercado primário, onde se 

verifica a emissão dos vários títulos, como do mercado secundário, onde se 

verifica a livre troca entre títulos emitidos anteriormente, relativamente aos 

quais, a lei da oferta e da procura dos mercados vai estabelecendo uma 

determinada cotação. 

Como decorre das próprias normas, o bem jurídico tutelado seja pelo 

tipo que interdita a intermediação excessiva (art. 3 10' do CVM) seja pelo 

dever de prestação de informação qualitativa, subjacente a todo o direito dos 

valores mobiliários é a "c. .) segurança do investimento e a confiança no mercado c..)" 
as quais são "condições essenciais ao regular funcionamento deste pois dela depende a 

decisão do investidor no sentido de aplicar, neste mercado, as suas poupanças" (c f. Sofia 
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Nascimento Rodrigues in A Protecção dos Investidores em Valores 

Mobiliários, Coimbra, Almedina, 2001, pág. 26). 

Aliás, os mercados e o sistema financeiro são valores que, pela sua 

importância, revestem dignidade e protecção constitucional, como decorre do 

disposto nos art.s 8 1" e 101" da CFW. 

No art. 8 1 ." al. f), da CFW, prevê-se o funcionamento eficiente dos 

mercados e nesse contexto, designadamente, a repressão de práticas lesivas do 

interesse geral como incumbências prioritárias do Estado; por seu turno, o art0 

101°, da CRP, obriga a que o sistema financeiro seja 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. 

Esta norma, do art. 8 1 .O, da CRP, como se expendeu no acórdão deste 

Tribunal da Relação de Lisboa de 6 de Abril de 201 1, proferido no proc. 

1724109 e consultável in www.jusnet.pt, "comporta uma abrangente e forte 

intervenção da entidade reguladora (CMVM) em matéria de supervisão das entidades 

financeiras, o que inteiramente se compreende e se justifca, basta atentarmos na génese 

da actual crise financeira mundial, para concluirmos que talvez se justifique o reforço de 

poderes das entidades supervisaras ou pelo menos atribuir maior eficácia prática às suas 

decisões, dotando os ordenamentos jurídicos de leis claras e libertas de mecanismos ínvios, 

que permitem o obscurecimento da verdade económica". 

Por seu turno, como referem os Pr0f.s Gomes Canotilho e Vital 

Moreira, in Constituição da República Portuguesa Anotada, Volume I, 

Coimbra Editora, 2007, pág. 1082, o art. 10 1°, al. f) da CRI? "constitui uma 
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amplissima credencial constitucional para a intervenção, regulação e supervisão pública 

das actividades jnanceiras, com as necessárias limitações restrições da liberdade 

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

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

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

somente valores constitucionais ligados à estabilidade $nanceira e ao desenvolvimenro 

económico e social mas também a protecção dos direitos dos aforradores e investidores e 

clientes das instituições_linanceiras, a começar pelo seu direito de propriedade." 

Por outro lado, como expendeu Paulo Câmara in Manual de Direito 

I dos Valores Imobiliários, Almedina, 2009, fls. 731., "c..) a maximização de 

informação constitui uma trave mestra do sistema de governação dos emitentes. c..) As 

regras sobre informação procuram servir uma quádrupla funçao: prosseguir objectivos de 

protecção dos investidores, de robustecimento da governação, de defesa do mercado e de 

prevenção de ilicitos". c..) "Os deveres de informação dos emitentes de valores mobiliários 

representam a pedra angular do sistema juridico-mobiliário ", 

No Direito das Contra-Ordenações ao invés do que é corrente no 

direito criminal, existe em regra a separação entre a enunciação das normas de 

dever, das normas de conexão e das normas de sanção, com constante recurso 

a remissões. É justamente o que se verifica no CVM, no tocante A interdição e 

punição da intermediação excessiva. 

Nos termos do disposto no art. 310°, no 1, do CVM, "o  intermediário 

Jnanceiro deve abster-se de incitar os seus clientes a e@ctuar operações repetidas sobre 

valores mobiliários ou de as realizar por conta deles, quando tais operações tenham como 

Jim principal a cobrança de comissões ou outro objectivo estranho aos interesses dos 

clientes. " 
Segundo o seu no 2, "nas operações a que se refere o número anterior inclui-se 
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a concess8o de crkdito para a realização de operações". 

A violação do dever em apreço surge tipificado, no art. 397.O, no0 2, al. 

c), do CVM, como contra-ordenação muito grave, e, apesar das dificuldades 

interpretativas que levanta, também se afigura a este Tribunal ad quem que é 

de considerar que a intermediação financeira excessiva - também conhecida e 

designada como "churningU' -, se trata de um ilícito de perigo abstracto. 

Com efeito, como se expendeu e bem na decisão recorrida, 'Ipor um 

lado, a realização do tipo não pressupõe, claramente, a lesão do bem juridico protegido, e, 

por outro, o perigo não é elemento do tipo, mas motivo da proibição (aqui, o perigo 

presume-se, de forma inilidivel). 

Nas palavras de A. Taipa de Carvalho (in "Direito Penal, Parte Geral, Questões 

Fundamentais, Teoria Geral do Crime", 2" Edição, Coimbra Editora, 2008, p. 297), na 

explicação do que se entende por crime de perigo abstracto, o legislador, baseado na 

elevada perigosidade da conduta, demonstrada pela experiência, considera que tal conduta 

contém sempre o risco sério de poder lesar ou pôr em perigo o importante bem juridico 

protegido pelo tipo. 

Numa outra perspectiva, é um delito de mera actividade, pois o respectivo tipo 

fica preenchido pela execução de um determinado comportamento (não sendo exigida a 

produção de um resultado). 

No caso do ilícito contra-ordenacional em apreço, o mesmo visa a tutela dos 

interesses patrimoniais dos investidores (clientes) dos intermediários financeiros, e, ainda, 

indirectamente, a transparência do mercado e do seu funcionamento regular. Mas, 

Churning: "The excessive buying and selling of a client's stocks by a trader to generate large commission 

fees". "An unethical practice employed by some brokers to increase their cornmissions by excessively trading 

in a client's account." 
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manifestamente, não constitui seu elemento tlpico a lesão do bem jurídico protegido, ou o 

perigo da sua lesão, pelo que a sua consumação se verfica, simplesmente, com o 

incitamento dos clientes à realização de operações repetidas sobre instrumentos 

financeiros ou com a realização, por conta dos clientes, de tais operações. Na verdade, a 

consumação do ilícito verifica-se independentemente da realização de quaisquer operações 

concretas que visem a transacção de instrumentos financeiros, e, por conseguinte, é 

independente da produção de qualquer lesão patrimonial do cliente (que, de resto, não 

surge compreendida na previsão normativa em causa). 

Ora, bastando, para o preenchimento e consumação da conduta tlTpica, o 

incitamento à execução de operações repetidas sobre valores mobiliários ou a sua 

realização, por conta deles, pelo intermediário jinanceiro, é inequivoco que, ainda que os 

seus efeitos tenham se tenham prolongado no tempo, ou tido repercussões posteriores no 

património dos clientes (designadamente, a manutenção, em 2006, de alguns - dez - 
contratos de concessão de crédito resultantes das campanhas desenvolvidas em 2000 e 

2001), tais factos não constituem, já, actos de execuçdo da infracção. 

Com efeito, o "churning I', denominação pela qual é doutrinariamente conhecida a 

Pgura da intermediação financeira excessiva a que alude o ar?. 31 0' do CVM, verijica-se 

quando o broker/dealer se aproveita do domínio que tenha da carteira de investimentos do 

cliente e, abusando da sua conjiança, realiza ou leva-o a realizar operações excessivas no 

seu volume e frequência, com o propósito de multiplicar as suas comissões ou outros 

proventos, e não de prosseguir com honestidade os $ns de investimento do cliente (neste 

sentido, v. José Antdnio Veloso, "Churning: Alguns Apontamentos, com uma proposta 

legislativa ", in AA W, Direito dos Valores Mobiliários, Lisboa, Lex, 1997, pp. 349 e ss.). 

Por isso, e em face da própria natureza de tal prútica proibida, a ocorrência de 

dano ou de quaisquer perigos concretos não surge como exigência da verijicação da 

mesma prática sendo certo, ainda, que para o preenchimento objectivo da contra- 

ordenação muito grave em apreço se exige o incitamento à realização de operações 
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repetidas e a realização dessas mesmas operações, por conta do cliente, com o propósito 

desonesto já mencionado (muito embora se admita, como se referiu, que o tipo de ilicito em 

causa visa tutelar quer os interesses dos clientes/ investidores, quer a transparência do 

mercado)." Ifim de transcriçdo). 

Em suma: Em face do raciocínio e interpretação do Tribunal a quo, 

que temos vindo reproduzir, e que plenamente corroboramos, a tese do 

recorrente não nos merece acolhimento, pois de acordo com a posição que 

tomámos acerca da natureza do tipo contra-ordenacional de interme- 

diação excessiva (ilícito de perigo abstracto / delito de mera actividade e não 

de resultado), a consumação deste verifica-se uma vez incumprido o 

dever de se abster de incitar clientes a efectuar operações repetidas sobre 

instrumentos financeiros com o intuito principal de cobrar comissões ou 

atingir outro objectivo estranho aos interesses do cliente. Dado que a 

violação do dever de não incitar se dá precisamente com o incitamento, é 

nesse preciso instante que o facto típico se consuma, não persistindo no 

tempo, para lá desse limite, como defende a CMVM. 

Assim, considerou, e bem, o Tribunal a quo que, "atento o disposto no art. 

41g0, no 1, do CVM, o procedimento pela contra-ordenação em apreço prescreve no prazo 

de cinco anos, e que a factualidade subjacente à mesma, de acordo com a decisão recorrida, 

se reporta h prática, nos anos de 2000 e 2001 (entre 31 de Dezembro de 2000 e 31 de 

Dezembro de 2001), da infracção já referida, é patente que o procedimento, nesta parte, se 

encontra prescrito." logo acrescentando, com toda a pertinência: "Na verdade, 

conforme resulta do corpo do ar?. 27' do RGCOC, o prazo de prescrição do procedimento 

começa a correr no dia em que se mostre praticada a contra-ordenação. No caso dos 
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autos, aprescrição começou a correr no dia 31 de Dezembro de 2001." 

Estabelece o art. 27'-A do RGCOC, quanto às causas da suspensão da 

prescrição: 

«I - A prescrição do procedimento por contra-ordenação suspende-se, para além 

dos casos especialmente previstos na lei, durante o tempo em que o procedimento: 

a) Não puder legalmente iniciar-se ou continuar por falta de autorização legal; 

b) Estiver pendente a partir do envio do processo ao Ministério Público atb à sua 

devolução à autoridade administrativa, nos termos do art. 40: 

c) Estiver pendente a partir da notficação do despacho que procede ao exame 

preliminar do recurso da autoridade administrativa que aplicou a coima, até à decisão 

Jinal do recurso. 

2 - Nos casos previstos nas alíneas b) e c) do número anterior, a suspensão não 

pode ultrapassar seis meses)). 

Por sua vez, o art. 28.0 do mesmo diploma elenca as causas 

interruptivas da prescrição do procedimento contra-ordenacional nos seguintes 

termos: 

cr 1 - A prescrição do procedimento por contra-ordenação interrompe-se: 

a) Com a comunicação ao arguido dos despachos, decisões ou medidas contra ele 

tomadas ou com qualquer not$cação; 

b) Com a realização de quaisquer diligências de prova, designadamente exames e 

buscas, ou com o pedido de auxílio às autoridades policiais ou a qualquer autoridade 

administrativa; 

c) Com a comunicação ao arguido para exercício do direito de audição ou com as 

declarações por ele prestadas no exercício desse direito; 
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d) Com a decisão da autoridade administrativa que procede à aplicação da coima. 

2 - Nos casos de concurso de infracções, a interrupção da prescrição do 

procedimento criminal determina a interrupção da prescrição do procedimento por contra- 

ordenação. 

3 - A prescrição do procedimento tem sempre lugar quando, desde o seu início e 

ressalvado o tempo de suspensão, tiver decorrido o prazo da prescrição acrescido de 

metadeu. 

De acordo com os preceitos legais transcritos, é evidente que, no caso 

em apreço, o prazo prescricional, de cinco anos, se mostrava já atingido (em 

3 1 de Dezembro de 2006) aquando da notificação, ao arguido, da nota de 

ilicitude/acusação, ocorrida em 23 de Janeiro de.01.2008. 

E, como lucidamente mais se adiantou na decisão ora sob recurso, 

"ainda que assim não tivesse sucedido, e que tal facto tivesse, de acordo com o disposto na 

al. a) do no 1 do artigo 28. O do RGCCO, operado a interrupção da prescrição, tendo, desde 

tal momento, começado a correr novo prazo de cinco anos (cfr. artigo 121.4 n.O 2, do 

Código Penal e ar?. 32' do RGCCO), sempre haveria de se reconhecer o decurso do prazo 

máximo da prescrição previsto no ar?. 289 no 3, do RGCOC. " 

Nesta medida, também consideramos ser inequívoco que a contra- 

ordenação p. e p. pelas disposições conjugadas dos arts. 3 10.", 397.", n..' 2, al. 

c), e 388.", no 1, al. a), do CVM, imputada ao arguido BCP, se mostra 

prescrita. 

Em apoio desta posição mais convocamos aqui o defendido pelo Prof. 

Augusto Silva Dias no seu parecer, com que concordamos: "é irrelevante 
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para a consumação que os clientes realizem de forma reiterada as operações 

jinanceiras a que foram incitados ou que tenha ocorrido efectivamente a cobrança 

de comissões ou outro objectivo estranho aos interesses dos clientes. Necessário é 

apenas que ambos os aspectos estejam presentes ex ante, no momento da realização 

da acção contrária ao dever, pois disso depende a qual~j?cação desta como acção 

tfpica. Trata-se assim de elementos objectivos da acção que cavam decisivamente o 

seu sentido de ilicitude. Na verdade, o ilícito tljpico só surge quando os clientes são 

incitados a efectuar operações repetidas sobre instrumentos Jinanceiros e tais 

operações têm o significado inequívoco ou, se se preferir, afinalidade objectiva, de 

cobrar comissões ou alcançar outro objectivo estranho aos interesses dos clientes. 

Por isso, outra conclusão não resta senão a de que não estamos perante uma 

infracção habitual, como pretende a CMVM: Na infracção habitual a consumação 

protela-se no tempo por força e através da prática de uma mult@licidade de actos 

reiterados, isto é, de uma pluralidade de actos homogéneos, pois «actos diversos 

não se 'reiteram')) (Neste sentido, LOBO MOUTINHO, Da unidade ci pluralidade dos 

crimes no Direito Penal português, ed. Univ. Catblica, 2005, p.617.). Diferentemente do 

que acontece no crime continuado essa prática é aqui espaçada ou intervalada e 

não sucessiva. Os exemplos de inpacção habitual avançados pela doutrina, nem 

todos felizes, mas todos extraidos do Direito Penal, são a violência doméstica e os 

maus tratos ( ~ r t s . 1 5 2 ~  e 152-A do CP), o lenocinio (art.169") o aborto agravado 

(art.141 O no 2) e a usura repetida (art. 226O no 4 a1.a)). Atentando nas duas últimas 

incriminações, as que em nossa opinião melhor espelham o conceito, constata-se 

que é o comportamento tkico e só esse - o aborto e a usura - que a habitualidade e 

o modo de vida reiteram no tempo. Por outras palavras, d a circunstância de 

alguém cometer diversos abortos ou de praticar usura sobre distintas pessoas que 

confere aos factos mencionados a natureza de inpacções habituais. 

Nada disto se passa na intermediação financeira excessiva. 
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Primeiro, porque a repetição de operações a que se refere o no 1 do art. 

31 0' não é, como demonstrámos, uma repetição extensiva, sobre vários clientes, 

mas uma repetição intensiva, sobre cada cliente, que é característica do churning. 

Mas sobretudo - é este aspecto que queremos acentuar agora - porque a acção 

típica é o incitamento à realização de operações repetidas e o termo incitamento, 

em si mesmo, não requer qualquer reiteração homogénea. É notório que a 

factualidade típica não exige a efectiva realização de operações financeiras 

repetidas. Como sublinhámos, a consumação verijica-se mesmo que não seja 

efectuada nenhuma dessas operações. Basta, por exemplo, a celebração de um 

contrato de compra e venda de acções entre o intermediário financeiro e um 

investidor cliente, acompanhado ou não da concessão de crédito para o efeito. 

Em suma, estamos perante uma contra-ordenação instantânea de efeitos 

duradouros. 

Se tivesse havido incitamento de cada cliente à efectuação de operações 

repetidas sobre instrumentos financeiros, o que apenas por dever de consulta se 

concede, o prazo de prescrição do procedimento começaria a contar da data de 

celebração dos contratos de aquisição de acções e de concessão de crédito (se os 

houvesse) que consubstanciassem e formalizassem esse incitamento. Tanto 

quanto nos foi dado saber, todos os cinquenta e seis contratos celebrados entre o 

BCP e os clientes na sequéncia das campanhas accionistas de 2000 e 2001 são 

anteriores a Janeiro de 2003, pelo que em 23 de Janeiro de 2008 havia já 

prescrito o procedimento contra-ordenacional quanto a todas as eventuais 

infracções de intermediação excessiva. Na verdade, entre ambos os 

acontecimentos decorreram mais de 5 anos e nesse período não ocorreu nenhum 

facto suspensivo ou interruptivo da prescrição descrito nos arts.27'-A e 28' do 

RGIMOS. ." 

Pelo que, nesta conformidade, conclui, e bem, que: 
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'IA repetição característica da intermediação excessiva consiste, como 

reconhece a maioria da doutrina, na prática do churning, isto é, de ((esfola 

ou centrijiugação~ intensiva pelo intermediário de contas de clientes/ investidores. 

O facto tfpico consuma-se com a realização de actos de intermediação, no caso, 

com a celebração dos contratos financeiros e de concessão de crédito que 

formalizam o incitamento e possibilitam aquele «esfolamento». O excesso próprio 

da repetição tfpica é, assim, um excesso intensivo, repercutido sobre a esfera 

patrimonial de cada cliente/ investidor e não um excesso extensivo, incidindo 

sobre um universo mais ou menos vasto de clientes. 

Carece de fundamento a tese da CMVM de que a intermediação excessiva 

é uma infracção habitual, pois, como vimos, a repetição tfpica das operações 

financeiras por cada cliente/investidor não abrange a cobrança de juros a um 

universo mais ou menos vasto de clientes. A ((repetição)) é antes o objecto e 

portanto um elemento que identflca e caracteriza a acção de. incitamento. $ 

pois, com o incitamento de cada cliente/investidor à prática de operações 

financeiras repetidas que o facto tlpico se consuma. Ora, todos os contratos 

celebrados pelo BCP em consequência das campanhas accionistas de 2000 e 

2001 são anteriores a 23 de Janeiro de 2003, pelo que em 23 de Janeiro de 2008, 

data da notificação da nota de ilicitude/acusação ao Banco arguido, o 

procedimento contra-ordenacional quanto a todas as eventuais infracções de 

intermediação excessiva havia já prescrito. Na verdade, entre os dois 

acontecimentos decorreram mais de 5 anos - o prazo de prescrição do 

procedimento previsto no no 1 do ar?. 41 8. do CVM - e nesse periodo não 

ocorreu nenhum facto suspensivo ou interruptivo da prescrição descrito nos arts. 

27'-A e 28' do RGIMOS. '"m de transcrição). 

Em consequência de todo o exposto, bem andou o Tribunal a quo ao 
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declarar 'Iparcialmente extinto, por vrescricão, nos termos acabados de refrir, o 

procedimento contra-ordenacional dos presentes autos, instaurado contra o recorrente.", 

decisão que neste Tribunal superior se confirma e mantém. 

111 - Decisão 

Tudo visto e ponderado, decide-se negar provimento ao recurso, 
I 

confirmando-se a decisso recorrida. 

Sem custas por não serem devidas pelo recorrente - art.s 407." do 

CdVM e 94.", n."s 3 e 4 do RGCO. 

Notifique nos termos legais. 
(o presente acórdiio, integrado por trinta e oito páginas com os versos em branco, foi 

processado em computador pelo relator, seu primeim signatário, e integralmente revisto por si e 

pela Exrn" Desembargadora Adjunta - art. 94.', n." 2 do C6d. Proc. Penal) 

Lisboa, 15 de Dezembro de 2011 

J S C L  A %U\R,  

J. S. Calheiros 
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