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Proc. no 1557108.3TFLSB 

Banco Comercial Português, S.A., pessoa colectiva no 501 525 882, com sede na 

Rua D. João I, no 28,4000-295 Porto, interpôs o presente 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 312008, que o condenou 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. 

Resultou a condenação em tal coima única do cúmulo jurídico das seguintes coimas 

parcelares: 

- 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", no 2, al. c), e 388", no 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 € 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", no 3, 397", no 2, al. b), e 

388", no 1, al. a), todos do CVM [violação do dever de evitar conflitos de interesses]; 

- 57 (cinquenta e sete) coimas no valor de 42 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", no 1, 397", no 4, 
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al. a), e 388", no 1, al. b), todos do CVM [violação do dever de conservadoria]; e 

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

negligente, da contra-ordenação p. e p. pelos arts. 7", no 1, 38g0, no 3, al. b), 388", no 1, al. 

b), e 402", no 1, todos do CVM [dever de prestar informação de qualidade à entidade de 

supervisão], e nos termos do art. 17O, no 4, do Decreto-Lei no 433182, de 27 de Outubro. 

Nas suas alegações de recurso, o arguido, ora recorrente. defende a verificação das 

seguintes questões prévias: 

1. Na parte relativa h alegada violação do dever de não praticar intermediação 

financeira excessiva (contra-ordenação p. e p. pelos arts. 310°, 397", no 2, al. c), e 388", 

no 1, al. a), todos do CVM), sustenta que: 

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

1.2 - A decisão administrativa, no segmento relativo a tal contra-ordenação, é nula, 

porque violou do seu direito de defesa consagrado no disposto no art. 50' do Regime Geral 

das Contra-Ordenações e Coimas [(RGCOC), aprovado pelo Decreto-Lei no 433182, na 

redacção que lhe foi introduzida pelos Decretos-Leis nos 356189, de 17 de Outubro, e 

244195, de 14 de Setembro, e pela Lei no 10912001, de 24 de Dezembro], ao incluir factos 

que, previamente a sua prolação, não comunicou ao arguido, e ao produzir meios de prova 

de que também não lhe deu prévio conhecimento, os quais tomou em consideração na 

condenação que proferiu ; 

1.3 - Os factos tidos em conta, na decisão recorrida, não preenchem objectivamente 
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os elementos típicos da contra-ordenação em apreço, pelo que, a alegada conduta do 

recorrente é atípica, verificando-se, por conseguinte, a nulidade da decisão por violação do 

disposto nos arts. 283", no 3, al. b), do Código de Processo Penal, aplicável ex vi do art. 41°, 

no 1, do RGCOC, e nos termos do disposto no art. 58O, no 1, al. b), do RGCOC; 

1.4 - A decisão recorrida é nula, por ter tomado em consideração meios de prova 

obtidos em prejuízo do direito a não incriminação do recorrente, concretamente, por, antes 

da instauração do procedimento contra-ordenacional, lhe ter solicitado informações e 

documentos, pelo mesmo satisfeitos, nos quais veio depois a fundar a decisão condenatória; 

2. Na parte relativa à alegada violação do dever de evitar conflitos de interesses 

(contra-ordenações p. e p. pelos arts. 30g0, no 3, 397", no 2, al. b), e 38S0, no 1, al. a), 

todos do CVM), sustenta que: 

2.1. - Tendo a nota de ilicitudel acusação imputado ao recorrente a prática de 40 

(quarenta) violações do dever supra mencionado, e verificando-se que a decisão final veio a 

considerar praticadas 41 (quarenta e uma) infracções, pelas quais puniu o recorrente, é a 

mesma nula, por violação do disposto no art. 50' do RGCOC; 

3. Na parte relativa a alegada violação do dever de prestar informação de 

qualidade à entidade de supervisão (contra-ordenação p. e p. pelos arts. 7", no 1, 38g0, 

no 3, al. b), 388", no 1, al. b), e 402", no 1, todos do CVM), defende que: 

3.1 - A decisão recorrida é nula, por ter tomado em consideração meios de prova 

obtidos em prejuízo do direito a não incriminação do recorrente, concretamente, por, antes 

da instauração do procedimento contra-ordenacional, lhe ter solicitado informações e 

documentos, pelo mesmo satisfeitos, nos quais veio depois a fundar a decisão condenatória; 
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3.2 - Os actos processuais encontram-se feridos de nulidade insanável, por omissão 

da fase de investigação/ inquérito. 

Conforme se reconheceu, já, por despacho proferido a fls. 11.400 (em 10.09.2009), 

encontram-se os autos em condições de permitir a prolação de decisão que, de modo 

parcial, possibilitará a delimitação do âmbito da prova a produzir em ulterior (e eventual, 

se o arguido não se opuser à sua dispensa, conforme infia se vai explicitar) audiência de 

julgamento e, por conseguinte, evitar a prática de actos necessariamente inúteis. 

Deste modo, impõe-se conhecer, desde já, e segundo a respectiva precedência 

lógica, das questões suscitadas, a título prévio, pelo arguido. 

* 

1. Da prescrição do procedimento na parte relativa i ale~ada violação do dever 

de não praticar intermediação financeira excessiva (contra-ordenação p. e p. pelos 

arts. 310". 397". no 2, al. c), e 388". no 1, al. a). todos do CVM): 

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

prática da contra-ordenação p. e p. pelo art. 3 10' do CVM, em s h u l a ,  nos seguintes factos 

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

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

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

realizou sucessivos aumentos de capital; 

- De entre essas modificações, 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; 
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- Paralelamente, foram realizadas duas Campanhas (Campanha 2000 e Campanha 

2001) com vista à colocação de acções 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 atípico (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 medir a 

volatilidade do título, 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 determinação, 

dos pressupostos com base nos quais foram determinados, bem como das datas em que os 

vários analistas financeiros os tinham indicado; 

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

são garantia de rendibilidades fiituras; 

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; 
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f )  Se verifica a ausência de menção expressa em documentos relativos a Campanha 

2000 e a Campanha 2001 do risco associado ao valor de uma acção ou ao investimento em 

bolsa; 

Se apresentam previsões de resultados relativos ao exercício 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 200 1 ; 

iv) que tinham sido efectuadas 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 

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 crédito denominada "Vantagem Accionista"; 

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

200 1 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 
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b) Detenção de depósitos a prazo ou a fundo cujo somatório seja igual ou superior a 

1 S O O  contos ( 7.482); ou 

c) Saldo médio anual em conta de depósito a ordem superior a 300 contos (€ 1.498); 

- Não era utilizado qualquer outro critério de diferenciação 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 h necessidade de 

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

em bolsa; 

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

aliciante para os funcionários 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 título do arguido sofreu 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 âmbito da Campanha 2000 e da Campanha 

2001; 

- Consequentemente, os clientes viram-se a braços com créditos, com prestações 

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. 
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Em síntese, entende a CMVM, de acordo com o acervo probatório produzido em 

fase de investigação (cfi. 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 

acção 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 aquisição 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 divida. 

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 situação 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. 3 1 O", no 1, do CVM, o intermediário financeiro 

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 tipificado, no art. 397O, no 2, al. c), do CVM, 

como contra-ordenação muito grave, e, apesar das dificuldades 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", 

2Tdiçã0, 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, 

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

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

incitamento dos clientes A realização de operações repetidas sobre instrumentos financeiros 

ou com a realização, por conta dos clientes, de tais operações. Na verdade, a consumação 
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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 típica, 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 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 execução da infracção. 

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

figura da intennediação financeira excessiva a que alude o art. 3 10' do CVM, verifica-se 

quando o brokerl 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 fins de investimento do cliente (neste 

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

legislativa", in AAVV, Direito dos Valores Mobiliários, Lisboa, Lex, 1997, 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 a realização de operações repetidas e a realização 

1 o 
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dessas mesmas operações, 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. 418', no 1, do CVM, o procedimento 

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

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

2000 e 2001 (entre 3 1 de Dezembro de 2000 e 31 de Dezembro de 2001), da infracção já 

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 as causas da suspensão da 

prescrição: 

((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 notificação do despacho que procede ao exame 

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

final do recurso. 
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2 - Nos casos previstos nas alíneas b) e c) do nzimero 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-ordenacionai nos seguintes termos: 

((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 notijcação; 

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; 

d) Com a decisão da autoridade administrativa que procede à aplicação da coima. 

2 - Nos casos de concurso de inJi.acções, 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 

metade)). 

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 1.12.2006) aquando da 

notificação, ao arguido, da nota de ilicitudel acusação, ocorrida em 23.0 1.2008. Ainda que 

assim não tivesse sucedido, e que tal facto tivesse, de acordo com o disposto na al. a) do no 
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1 do artigo 28." do RGCCO, operado a interrupção da prescrição, tendo, desde tal 

momento, começado a correr novo prazo de cinco anos (cfr. artigo 12 1 .O, n." 2, do Código 

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

da prescrição previsto no art. 2g0, no 3, do RGCOC. 

Nesta medida, é inequívoco que a contra-ordenação p. e p. pelos arts. 3 10°, 397", no 

2, al. c), e 3 Mo, no 1, al. a), todos do CVM, imputada ao arguido, se mostra prescrita. 

Em consequência, declaro parcialmente extinto, por prescrição, nos termos 

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

instaurado contra o recorrente. 

Por conseguinte, fica prejudicado o conhecimento das questões prévias pelo 

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

2. Da nulidade da decisão administrativa resultante da circunstância de ter 

sido comunicado ao arguido, na nota de ilicitude, que lhe era imputada a prática de 

40 (quarenta) contra-ordenações p. e p. pelos arts. 309", no 3,397", no 2, al. b), e 388", 

no 1, al. a), todos do CVM, tendo a decisão final vindo a considerar praticadas 41 

(quarenta e uma) infracções. 

Estabelece o art. 50' do RGCOC, que "não é permitida a aplicação de uma coima 

ou de uma sanção acessória sem antes se ter assegurado ao arguido a possibilidade de, num 

prazo razoável, se pronunciar sobre a contra-ordenação que lhe é imputada e sobre a sanção 

ou sanções em que incorre". 

A Constituição da República Portuguesa reconhece e garante, expressamente, no 

seu art. 32O, no 10, os direitos de audiência e defesa do arguido em processo de contra- 
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ordenação, configurando-os como uma faculdade que o arguido utilizará ou não, conforme 

entenda, mas que jamais lhe poderá ser negada. 

Trata-se, em suma, de garantir o exercício do contraditório, o qual, no nosso 

ordenamento jurídico, constitui uma exigência natural e fundamental do Estado de Direito 

democrático e radica, neste particular, na consideração de que o procedimento contra- 

ordenacional apresenta um substracto sancionatório que, sem prejuízo do menor desvalor 

ético-social face às condutas tipificadas como crime, conduz à punição admonitória através 

da imposição de uma coima. 

Ora, um efectivo direito de defesa pressupõe o conhecimento, pelo arguido, de 

todos os elementos relevantes à tomada, em momento ulterior, da decisão administrativa, 

devendo portanto ser-lhe concedido o contraditório quanto a todos os factos que lhe são 

imputados e à sanção em que, por via deles, incorre. 

A este propósito, escrevem M. Simas Santos e J. Lopes de Sousa, in Contra- 

Ordenações - Anotações ao Regime Geral (3" edição, Vislis, Janeiro de 2006, p. 351) que 

«o arguido tem direito a pronunciar-se não só sobre os factos que lhe são imputados, mas 

também sobre o seu enquadramento jurídico e sobre a sanção ou sanções que lhe podem 

ser aplicadas (...). A possibilidade de exercício deste direito supõe que seja feita 

comunicação ao arguido, antes da decisão administrativa de aplicação das sanções, sobre 

quais os factos que lhe são imputados, o enquadramento jurídico dos mesmos e a sanção 

ou sanções que a autoridade administrativa competente para aplicar a coima entende 

serem aplicáveis)). 

O Supremo Tribunal de Justiça, no Acórdão de Fixação de Jurisprudência no 

112003, de 16.10.2002 (publicado no D.R., I série A, de 25.01.2003) veio, a este propósito, 

14 
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considerar, entre o mais, que «a notificação [para o exercício do direito de defesa] 

fornecerá os elementos necessários para que o interessado fique a conhecer todos os 

aspectos relevantes para a decisão, nas matérias de facto e de direito (. . .). Se a notificação, 

tendo lugar, não fornecer (todos) os elementos necessários para que o interessado fique a 

conhecer todos os aspectos relevantes para a decisão, nas matérias de facto e de direito, o 

vício será o da nulidade sanável (...) - sublinhados no texto original. Daí que, tenha no 

mesmo aresto acabado por fixar a seguinte jurisprudência: 

" Quando, em cumprimento do disposto no artigo 50" do regime geral das 

contra-ordenações, o instrutor optar, no termo da instrução contra-ordenacional, pela 

audiência escrita do arguido, mas, na correspondente notificação, não lhe fornecer 

todos os elementos necessários para que este fique a conhecer a totalidade dos 

aspectos relevantes para a decisão, nas matérias de facto e de direito, o processo ficará 

doravante afectado de nulidade, dependente de arguição, pelo interessado1 notificado, 

no prazo de 10 dias após a notificação, perante a própria administração, ou, 

judicialmente, no acto de impugnação da subsequente decisão1 acusação 

administrativa". 

Ora, tendo em conta o caso dos autos, constata-se que, efectivamente, da acusação 

formulada pela CMVM constava a imputação, ao arguido, de 40 (quarenta) contra- 

ordenações p. e p. p. e p. pelos arts. 30g0, no 3,397", no 2, al. b), e 388", no 1, al. a), todos do 

CVM (cfr. fls. 51 e 52 da acusaçao), tendo a decisão final vindo a considerar praticadas 4.1 

(quarenta e uma) infracções da mesma natureza. 

Ocorre, porém, que a descrição factual efectuada na acusação remete, com grande 

clareza, e de forma inequívoca, para os Quadros dos Anexos I1 e 111, que da mesma fazem 

15 
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parte integrante. E, manifestamente, para subsumir 39 (trinta e nove) das referidas contra- 

ordenações, a autoridade administrativa remete para os trinta e nove contratos, devidamente 

identificados, que constituem o Quadro do Anexo 11. 

Quanto à 40a infracção do mesmo tipo de ilícito, e de forma nítida, remete o texto 

da acusação para o Quadro do Anexo 111, que contém, de modo inequívoco, a identificação 

de dois contratos. Ora, neste ponto, é de reconhecer que incorreu a autoridade 

administrativa em manifesto lapso de escrita, porquanto, tendo em conta o raciocínio que 

anteriormente fizera no sentido da qualificação das trinta e nove infracções por referência 

aos trinta e nove contratos referenciados no respectivo anexo (descrições efectuadas sob os 

pontos 254 a 261 da acusação), impunha-se que consignasse que, quanto a factualidade 

vertida nos pontos 262 a 269, concluía no sentido da verificação de duas contra-ordenações 

da mesma natureza. Consistiu tal inexactidão na simples circunstância de ter ficado exarada 

coisa diversa da que se queria dizer, isto é, o teor da conclusão alcançada não coincide com 

o que a autoridade administrativa tinha em mente, pelo que a vontade declarada divergiu da 

vontade real. 

Não obstante ter existido tal inexactidão - constatável por qualquer leitor com 

mediana perspicácia -, o mesmo, manifestamente, não comporta a nulidade da decisão 

administrativa por violação do direito de defesa do arguido. 

Na verdade, não só todos os elementos de facto considerados pertinentes para a sua 

correspondente qualificação jurídica foram fornecidos ao arguido, como se mostrou 

claramente delineada a interpretação que deles fez a autoridade administrativa recorrida. 

Neste sentido, é de concluir que todos os elementos de facto e de direito foram fornecidos 
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para que o arguido (ou qualquer destinatário da notificação que lhe foi feita, medianamente 

esclarecido), ficasse a conhecer todos os aspectos relevantes para a decisão. 

Nesta conformidade, é de concluir que a autoridade administrativa concedeu ao 

arguido a possibilidade efectiva de se defender de todos os factos correspondentes às 

sanções em que incorria, tendo, porém, incorrido em manifesto lapso de escrita, pelo que 

improcede a suscitada questão prévia da nulidade da decisão a final proferida, por violação 

do disposto no art. 50' do RGCOC. 

* 

3. Da nulidade das provas obtidas em violação do direito à não auto- 

incriminação do arguido: 

Conforme supra se referiu, o art. 32O, no 10, da Constituição da República 

Portuguesa (CRP) reconhece e garante, em sede contra-ordenacional e em quaisquer 

processos de natureza sancionatória, os direitos de audiência e defesa do arguido. 

Tal não significa, evidentemente - atenta, desde logo, a natureza distinta dos ilícitos 

tipificados como crimes e como contra-ordenações, bem como a diferenciação explícita 

que o art. 32' da CRP faz de ambas as situações, - que, em processo contra-ordenacional, 

se apliquem, de forma global e sem limites, todos os princípios regentes do direito 

processual penal. 

Daí que, naturalmente, não é passível de aplicação subsidiária, ao processo contra- 

ordenacional, e, designadamente ao processo contra-ordenacional instaurado nos termos do 

CVM, do direito previsto no art. 61°, no 1, alínea c) do Código de Processo Penal (CPP), 

nos termos do qual, quando está em curso um processo de contra-ordenação, cessa o dever 

de colaboração do arguido1 suspeito relativamente a factos que o possam responsabilizar. 

17 



Tribunal de Pequena Instância Criminal de Lisboa 
1" Juizo 1" Secção 

Alameda dos Oceanos, No 1.08.01 
1990-097 Lisboa 

Telef: 2131 82400 Fax: 21 1545 177 

E, naturalmente, não poderá entender-se que o direito ao silêncio e A não auto-incriminação 

não sofram, em processos contra-ordenacionais instaurados nos termos do CVM, restrições 

de nenhuma espécie. 

Na verdade, a aplicação do RGCOC e, por conseguinte, a aplicação do CPP por via 

do disposto no art. 41°, no 1, daquele regime geral, aos processos por contra-ordenação 

instaurados nos termos do CVM, apenas se fará, nos termos do disposto no seu art. 407O, de 

forma subsidiária. Por outro lado, é inequívoco que a solicitação de quaisquer elementos 

(maxime, documentos), por parte da CMVM, quer antes quer depois de qualquer 

deliberação do seu Conselho Directivo no sentido da instauração de procedimento 

sancionatório, as entidades por si supervisionadas, integra-se na prática de actos 

necessários para assegurar a efectividade dos princípios referidos no art. 358' do CVM (art. 

361°, no I ,  deste diploma). 

Há ainda que ter em conta que, ao abrigo dos poderes e competências atribuídos por 

lei à CMVM, a solicitação de documentos e informações mais não configura que uma 

recolha de prova documental, recaindo, em última análise, sobre o arguido o especial dever 

de sujeitar-se a diligências de prova (art. 61°, no 3, al. d), do CPP), o que exclui, desde 

logo, o carácter enganoso de tais meios de obtenção da prova. 

Por último, há que referir que uma instituição financeira, como é o caso do arguido, 

jamais pode ignorar que "quando a entidade supervisara, no exercicio das suas 

competências legais, lhe solicita o envio de documentação pode sempre tal acto vir a 

desembocar, como foi o caso, na instauração de um processo de contra-ordenação. Por 

conseguinte, não é possível sequer sustentar que [o arguido] foi colhid[o] de surpresa com 

o procedimento de que foi alvo" (palavras proferidas no Acórdão do Tribunal da Relação 
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de Lisboa de 22.07.2009, 3' secção, a fls. 38, no âmbito do processo no 3839/06.OTFLSB, 

proveniente do 2" Juízo, 2a Secção, do Tribunal de Pequena Instância Criminal de Lisboa, 

relatado pelo Venerando Juiz Desembargador Dr. Te10 Lucas, em que se concluiu no 

mesmo sentido agora expresso, e perante situação fáctico-jurídica idêntica à discutida nos 

presentes autos). 

Nesta medida, não estando em causa a verificação de qualquer afectação intolerável 

do direito (não absoluto) ao silêncio do arguido, é patente que improcede a questão prévia 

identificada em epígrafe, não correspondendo os actos de obtenção da prova documental, 

no âmbito da instrução dos autos (ou do seu momento anterior) ao cometimento de 

qualquer nulidade. Consequentemente, não se verificando a nulidade das provas obtidas, 

nem qualquer proibição da sua utilização, inexiste, outrossim, a nulidade do procedimento 

por omissão da fase de investigação1 inquérito, baseada nessas mesmas provas. 

Acrescente-se, ainda, que não se vislumbra que a interpretação ora sustentada dos 

preceitos legais in casu aplicados colidam com os constitucionalmente 

consagrados, maxime, os invocados pelo arguido na sua motivação e conclusões de 

recurso. 

Notifique, sendo ainda o arguido1 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 afigura ao Tribunal que o 

seu objecto permite tal dispensa, e sendo certo que pelo Ministério Público e pela 
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C.M.V.M. foi já tomada expressa posição no sentido de autorizarem a prolação da decisão 

por simples despacho. 

-Processei em computador e revi- 

Lisboa, 1 1 de Março de 20 10 

A juiz de direito, 

- 
Tânia M. V. Loureiro Gomes 

(estudo do processo, composto por 29 volumes e mais de 1 1 .O00 páginas) 




