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Proc. n." 4907106.3 TFLSB 

SENTENÇA 

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

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

na coima única de € 60.000,00, em cúmulo jurídico das coimas parcelares de € 

50.000,OO pela violação, entre 01-05-2002 e 30-04-2003, do disposto no art." 397.9 n." 1, 

do Código dos Valores Mobiliários (CVM), a título doloso, pelo exercício de 

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

art." 388.", n." 1, al. a), do CVM, e de € 50.000,OO pela violação, entre 01-05-2002 e 30- 

04-2003, do disposto no art." 398.", al. b), do CVM, a título doloso, pela violação dos 

deveres de segregação patrimonial previstos nos art.Os 306.", n." 1, CVM e 67.", n." 1, 

do Regulamento n." 12/2000 da CMVM, nos termos do art." 388.", n." 1, do CVM 

Pediu a sua absolvição. 

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

construção da realidade feita pela CMVM, para além de conterem ilações jurídicas. 

Em matéria de direito conclui que: 

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

direitos fundamentais da arguida, em especial o direito a presunçãc da 

inocência da arguida até ao trânsito em julgado da decisão condenatoria, 

manifestação do princípio in dubio pro reo, na medida em que obtev- as 

provas com violação do direito ao silêncio e a não incriminação da arg~ida, 

direitos tutelados pela Constituição da República Portuguesa no art." 3 2 . O ,  

acarretando, também, uma violação do direito constitucional de delesa, 

previsto no art." 20." da CRP e no art." 6." da Convenção Europeia dos 

Direitos do Homem. Tais provas assim obtidas estão feridas de nulidade, por 

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

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

CRP. 

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

sistema de difusão de informação, com base no disposto no art." 422.' do 
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CVM, o qual padece do vício da inconstitucionalidade por violação do 

princípio da presunção da inocência, a CMVM fez também uma má 

interpretação e aplicação do direito, por aplicar tal normativo a um processo 

instaurado em momento anterior à entrada em vigor da norma, violando 

desta forma o princípio da segurança jurídica previsto no art." 29.", n.' 4 da 

Constituição; 

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

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

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

incumprimento pelos clientes do seu dever de pagamento do prelo; 

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

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

financeiros, pelo que os procedimento adoptados pela arguida respeitaram os 

imperativos legais e regulamentares de segregação patrimonial, pois senpre 

resultaram perfeitamente identificáveis, e a todo o momento, quai; os 

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

f) Sem prejuízo dos argumentos anteriores, relativamente a todas as infracgões 
objecto da condenação, resulta demonstrada a inexistência de qualquer c11 pa 

da arguida, porquanto não teve consciência da ilicitude relativament? as 

práticas desenvolvidas. 
* 

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

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

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

Comecemos, então, por apreciar a primeira das questões prévias alegidas 

pela arguida e que se prende com a nulidade da prova e consequente nulidado d o  

processo. 

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

partir da entrada em vigor do Decreto-Lei n." 433/82, de 27 de Outubro (RGCO), 
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que o Direito Contra-Ordenacional se diferenciou face ao Direito Penal e Processual 

Penal, desenvolvendo autonomia em três planos distintos: o dogmático, o 

sancionatório e o processual. 

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

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

tramitação simplificada, mas não deixa de consignar algumas das garantias 

constitucionalmente consagradas para o processo penal. 

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

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

resulte deste diploma, sEo aplicados devidamente adaptados os preceitos reguladores do 

processo criminal,,. 

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

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

crescente autonomização deste ramo de direito. 

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

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

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

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

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

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

documentação das declarações prestadas oralmente em audiência possa ser feita 

através da gravação magnetofónica ou audiovisuall. 

Paralelamente, agravaram-se as sanções aplicáveis neste ramo de direito, 

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

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

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

milhões e quinhentos mil euros). 

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

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

ordenação social, realizando para o efeito u m a  aproxirnnçio vincada aos institutos e soluções 

do direito penal. (...) 

1 Veja-se a redacção dada ao art." 364." do Código de Processo Penal pela Lei n." 48/2007, de 29.08. 
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Entre a garantia e a eficcícia o legislador tem optado, talvez correctamente, por 

privilegiar a prirneira.»2 

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

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

República Portuguesa. 

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

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

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

garantias de defesa adequadas a um sistema fortemente punitivo como já é 

actualmente o Direito Contra-Ordenacional, em especial nas áreas económico- 

financeiras. 

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

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

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

matriz democrática em que se funda a nossa Lei Fundamental. 

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

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

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

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

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

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

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

do que para as garantias constitucionais dos arguidosS. 

Frederico Lacerda da Costa Pinto, "O ilícito de mera ordenação social e a erosão do princípio da 
subsidiariedade da intervenção penal", Direito Penal Económico e Europeu/Textos Doutrinários, pp. 209 e seg., 
citado no Assento n.' 1/2003, de 16 de Outubro de 2002, pub. DR I Série-A, de 25-01-2003. 
3 Interessa aqui retomar o mesmo autor e a mesma obra, na seguinte passagem: ( M a s  a opção [pela garantia, 
em detrimento da eficácia] tem custos severos para a harmonia dos sistemas sancionatórios e de pouco servirá 
então atribuir esse poder formalmente à Administração se ao mesmo tempo se criam limites que na prática O 

comprometem. Uma Administração ineficaz é, nestas áreas c..) sinónimo de um vazio de poder, que na 
realidade o não é, pois c..) outras forças não legitimadas nem controladas preencherão essas áreas de poder.)) 
Acontece, porém, que um excesso de eficácia tem também custos severos, reconhecidos em traços de 
prepotência e autoritarismo, repugnados por um Estado de Direito democrático, e cujos exemplos históricos são 
inúmeros. 
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A C M V M  tem poderes de regulação e supervisão do mercado de valores 

mobiliários e de determinadas entidades, que são reconhecidamente poderes de 

Administração Pública4. 

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

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

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

do processo contra-ordenacionals. 

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

disposto na alínea b)  do n." 1 do art." 359." do C V M ,  está sujeita a supervisão da 

C M V M .  

Segundo a lei em vigor à data (art." 360." do C V M ) ,  a C M V M  podia adoptar, 

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

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

mercados de z~alores mobiliários, dos sisteíncis de liqtiidaç50 de valores mobiliários e dos 

sistemas centralizados de valores mobiliários; 

b) Fiscalizar o cumprimento da lei e dos regtilamentos; 

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

d)  Efectuar os registos previstos na lei; 

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

f) Dar ordens eforrnular recomendações concretas; 

g) Di f ind i r  informações; 

h) Publicar estudos.» 

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

poderes de supervisão, a C M V M  pode: 

<<a) Exigir quaisquer elementos e informações e examinar livros, registos e documentos, não 

podendo as entidades superuisionadas invocar o segredo profissional; 

b) Ouv i r  quaisquer pessoas, intimando-as para o efeito, quando necessário; 

4 Logo no primeiro artigo do Título VI1 do CVM que trata da Supervisão e da Regulação (art." 352.O), estatui-se 
que o Govemo pode estabelecer políticas relativas aos mercados de valores mobiliários, exercer os poderes de 
tutela em relação a CMVM e coordenar a supervisão e a regulação relativas a valores mobiliários, quando a 
competência pertença a mais de uma entidade pública; em situações de grave risco para a economia nacional, O 

Govemo pode mesmo ordenar a suspensão temporária dos mercados ou a suspensão da actividade de certas 
entidades gestoras. 

Não nos esqueçamos que o art." 41 .O do RGCO manda aplicar subsidiariamente o processo penal - e não O 

Código do Procedimento Administrativo - a todo o processo contra-ordenacional, e não apenas a partir da 
impugnação judicial da decisão da autoridade administrativa. 
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c) Determinar que as pessoas responsáveis pelos locais onde se proceda à instrução de I 
qualquer processo ou a outras diligências coloquem à sua disposição as instalações de que os 

seus agentes careçam para a execução dessas tarefns, e m  condições adequadas de dignidade e 

eficiência; 

d) Requerer às autoridades policiais a colaboração que se mostre necessária ao exercício das 

suas funções, designadamente nos casos de resistência a esse exercício; 

e) Substituir-se às entidades gestoras dos mercados de valores mobiliários quando estas não I 
adoptem as medidas necessárias à regularização de situações anómalas que ponham e m  causa I 
o regularfincionarnento do mercado ou os interesses dos investidores; I 
fi Substituir-se as entidades supewisionadas no cumprimento de deveres de informação; 

g)  Divulgar publicamente o facto de u m  emitente não estar a obsewar os seus deveres.& 

A arguida alega que a decisão condenatória proferida pelo Conselho 

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

seguimento de pedidos de remessa de elementos, em especial documentais, e de I 
esclarecimentos, exigindo uma resposta em formatação de autêntica confissão de 

factos. 

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

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

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

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

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

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

processo de contra-ordenação, em conformidade também com o disposto no art.' 1 
32.") n." 8, da C.R.P. j 

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

autoridade administrativa para proferir a decisão condenatória. 

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

CMVM, invocando o art.' 361.' do CVM, com a epígrafe Exercício da supewisão, 

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

que mencionou em anexo (fls. 7); 

6 Esta alínea g) foi aditada pelo art." 2 . O  do Decreto-Lei n." 5212006, de 15 de Março. 
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- No dia 21/08/2003, o Conselho Directivo da CMVM deliberou que se 

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

Carregosa relativamente a concessão de crédito em operações sobre valores 

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

quanto ao incumprimento do disposto relativamente a segregação em contas 

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

- Na sequência da documentação solicitada ao abrigo dos poderes de 

supervisão, a fls. 7, foram enviados os documentos de fls. 21 a 781 (volumes I e 11); 

- A fls. 783 a 911, constam prints de ficheiros com extractos de contas 

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

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

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

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

invoca~ão de base legal, o envio das fichas de abertura e respectivos documentos de 

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

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

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

âmbito da cooperação para o exercício dos poderes de supervisão - art.Os 355.4 n." 1, 

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

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

abrigo dos art.0Q59.O~ n." 1, al. b), e 361 .O, n." 1 e n." 2 al. a) do CVM, que prevêem o 

poder de a CMVM, no âmbito do exercício da stipewisão, exigir aos intermediários 

financeiros quaisquer elementos e informações; 

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

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

- Em 14/11/2003, a CMVM respondeu baseando-se nos seus poderes de 

supervisão de "investidores qualificados", nos termos dos art.Os 361.O, n.Os 1 e 2, a1. a), 

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

- De fls. 1185 a 1222 constam mais informações e elementos fornecidos pela 

arguida, em cumprimento do solicitado; 

- Os bancos forneceram os elementos solicitados, sendo que designadamente 

o BCP respondeu ao abrigo do art." 361.O, n." 2, al. a), do CVM (fls. 2658); 
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- Em 08/03/2005, a CMVM pede esclarecimentos a arguida, uma vez mais ao 

abrigo dos art.Os 359.4 n.' 1, al. b), e 361.4 n.' 1 e n.' 2 al. a) do CVM (fls. 1821); 

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

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

invocando novamente os mesmos artigos, enviando mesmo um formulário de 

resposta com instruções de preenchimento; 

- Em 23/06/2005, o Conselho Directivo da CMVM delibera deduzir acusação 

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

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

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

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

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

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

Leal) - fls. 2889 a 2903; 

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

deliberação de condenação da arguida (fls. 2913 e 2914). 

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

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

se baseou nos elementos fornecidos pela própria arguida. 

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

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

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

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

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

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

responsabilidade contra-ordenacional da referida sociedade. 

A CMVM, "no exercício da superoisão", ao abrigo do disposto nos art.0Q59.~, 

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

informações as entidades supervisionadas. 

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

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

7 Um destes esclarecimentos constitui até o "facto provado" n." 14 da decisão condenatoria. 
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cometer o crime de desobediência qualificada (art.0~ 381.", n." 1, do CVM e 348.q n.Os 

1 e 2, do Código Penal) ou as contra-ordenações graves ou muito graves previstas 

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

Não se trata, pois, de uma faculdade de colaboração, mas sim de um dever de 

colaboração; o que bem se compreende. 

Contudo, a questão crucial colocada pela arguida no seu recurso não é essa. 

A questão está em saber se os elementos obrigatoriamente fornecidos no 

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

processo de contra-ordenação. 

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

coimas está concentrada na mesma entidade, surge alguma confusão entre estes 

dois poderes, que são distintos. 

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

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

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

do n." 1 do art." 364." (aqui chamando-lhes poderes defisca1izaçZo)g. 

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

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

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

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

em sentido impróprio. 

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

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

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

Tal confusão, pode dever-se A falta de precisão terminológica. Veja-se, por exemplo, o teor do art." 25."-A do 
Estatuto da Comissão (redacção do DL n." 183/2003. de 19.08), na parte em que se diz que a CMVM tem 
jurisdicão, no âmbito das suas actividades de supervisão, o que parece pouco compatível com a acepção que o 
mesmo termo assume no art." 202." da Constituição da República Pomiguesa. 
Estes poderes surgem igualmente confundidos em outras áreas em que os poderes de supervisão e 
sancionatórios em matéria contra-ordenacional estão concentrados na mesma entidade, como é o caso da 
actividade da comunicação social supervisionada pela Entidade Reguladora para a Comunicação Social - veja- 
se a alínea ac) do n." 3 do art." 24." da LERC, aprovada pela Lei n." 5312005, de 8 de Novembro, na parte em 
que se diz que é ao Conselho Regulador que compete «...no exercício das suas funções de regulação e 
supervisão: 
6.) 
ac) Conduzir o processamento das contra-ordenações cometidas através de meio de comunicação social, cuja 
competência lhe seja atribuída pelos presentes estatutos ou por qualquer outro dzploma legal, bem como 
aplicar as respectivas coimns e sanções acessórias;» 
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recorrer de uma decisão da CMVM (uma das que lhe ordenava a entrega de 

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

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

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

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

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

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

Das duas uma: ou não existe processo de contra-ordenação ou, se existe, 

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

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

CMVM o direito ao silêncio, tal significaria que se lhe reconhece o direito a não prestar 

infomzações à CMVM.  

(...) O que implicaria isto? Que o exercício da supewisão ficaria irremediavelmente 

comprometido, niio podendo a CMVM fiscalizar o ctrmprimento das normas que 

constrangem o exercício da actividade dos profissionais dos mercados de valores mobiliários, 

pois estes teriam o direito de, sempre que as ntio cumprem, deixar de prestar informação (ou, 

mesmo, prestar informação falsa) à CMVM - isto em nome de u m  direito a não se 

incriminar, (, . .) 
Com efeito, não faria qualquer sentido atribuir a uma autoridade o poder de promover 

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

recolhe no exercício da supewisão, de cuja análise pode resultar o incumprimento da lei, i.e., 

a prática da infracção. Qual seria, então, a utilidade dos poderes de recolha de infomzaçEo, 

documentos e todos os elementos relevantes?» (fls. 4313 e 4316). 

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

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

CMVM devera levantar um auto de contra-ordenação e encetar um processo de 

acordo com as regras próprias deste ramo de direito sancionatório com consagração 

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

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

poderes que lhe são conferidos por lei. 

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

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

invocar aqui argumentos económicos, é a única forma de estabelecer um 
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compromisso entre a eficácia dos poderes da Administração e as garantias dos 

visados, de que falámos atrás. 

Para sabermos então se os elementos obrigatoriamente fornecidos no âmbito 

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

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

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

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

princípio constitucional. 

Em primeiro lugar, a jurisprudência tem admitido pacificamente a aplicação 

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

exemplo, o Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, de 06-12-2006, in www.dgsi.pt/jstj, e 

o Acórdão da Relação do Porto, de 14-06-2006, in www.dgsi.pt/jtrp. Trata-se de um 

princípio fundamental num Estado de direito democrático, pelo que não se vê como 

não o aplicar a um ramo de direito sancionatório. 

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

Constituição da República Portuguesa, no art." 11." da Declaração Universal dos 

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

Direitos e Liberdades Fundamentais, também conhecida pela designação de 

Convenção Europeia dos Direitos do Homem. 

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

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

um mero objecto ou meio de prova. 

Corolário deste, é o princípio i n  dubio pro reo. 

Como salienta Rui Patríciog, ((...decorre do princípio da presunção de inocência do 

arguido que este não é um mero objecto ou meio de prova, mas s im um livre contraditor do 

acusador, com armas iguais às dele, devendofiisar-se que daqui decorre - e e m  ligação com o 

princípio da presewação da dignidade pessoal - que a utilização do arguido como meio de 

prova é sempre limitada pelo integral respeito pela sua decisão de vontade; ou  seja, o arguido, 

e m  matéria de prova, niio pode ser obrigado a colaborar com o Tribunal, além de que a sua 

9 Na sua obra "O principio da presunção de inocência do arguido na fase do julgamento no actual processo 
penal português (Alguns problemas e esboço para uma reforma do processo penal português)", AAFDL, Lisboa, 
2000, pag. 94. 
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confissão (por si, jú um acto espontâneo de colaboração) se acha rodeada de especiais 

cuidados .» 

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

aplicação deste princípio ao processo contra-ordenacional. 

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

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

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

nãofísica. Não se concebe por que razão uma pessoa colectiva, só por o ser, estaria 

obrigada a provar a sua inocência e a colaborar com a autoridade administrativa no 

sentido de apurar factos que a incriminassem. 

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

dizem respeito a direitos são directamente aplicáveis. 

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

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

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

processo e decidir em matéria de contra-ordenações. 

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

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

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

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

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

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

ou muito graves também previstas no Código dos Valores Mobiliários. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

durante a fase administrativa do processo. 
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Ora, se o princípio da presunção de inocência é aplicável a todo o processo 

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

permitem a obtenção dos resultados que tal princípio visa assegurarlo. Mormente, 

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

Processo Penal. 

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

ofensa da integridade moral das pessoas são nulas. 

Sendo que o n." 2, especifica que serão ofensivas da integridade moral das 

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

decisão através, designadamente, da utilização de meios enganosos. 

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

nos transporta para um domínio indefinido e inseguro, tenta esclarecer que «...por 

princípio, apenas deverão ter-se como proibidos os meios enganosos 'susceptíveis de colocar o 

arguido n u m a  situaçiio de concção idêntica à dos demais' métodos proibidos de prova. Este 

deverá ser, pelo menos, o critério privilegiado para a equacionaçiio e superação dos casos mais 

duvidosos. 

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

para fazer valer a distinção entre o erro por acção e por omissão. 

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

sobre questões de direito como a comunicação consciente de factos que não correspondem a 

verdade o u  a sua deturpação. (...) 

Por outro lado, o regzme será diverso e m  caso de omissão...>>, neste domínio «...só 

nas hipóteses de existência de u m  dever jurídico de agir, de informar e de esclarecer, poderão 

ocorrer casos de meios enganosos a tratar como métodos proibidos de prova.>>ll 

O mesmo Autor dá como exemplos de erros de direito fraudulentamente 

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

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

obrigado a responder e a falar n verdade, de que o silêncio será valorado como prova da sua 

culpabilidade. » 

10 «A presunção de inocência do arguido c..) é um direito do arguido - e, por conseguinte (como todos os 
direitos), um comando, dirigido ao legislador ordinário, impondo-lhe que legisle no sentido de que não saia 
diminuído, directa ou indirectamente, o principio da presunção de inocência do arguido...>> Rui Patricio, Idem, 
pág. 95. 
I '  "Sobre proibições de prova em processo penal", Coimbra Editora, 1992, pp. 236 e 237. 
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No caso dos autos, os elementos documentais fornecidos pela própria 

arguida, bem como as informações e esclarecimentos que prestou através dos seus 

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

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

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

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

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

ordenacional da arguida (necessariamente através da instauração do 

correspondente processo), a autoridade administrativa invocou normas de 

supervisão que impunham o dever de a arguida colaborar com a investigação, 

levando-a a pensar que se tratava apenas do exercício dos poderes de supervisão, 

impondo-lhe deste modo o dever de colaborar para a sua própria incriminação. 

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

os art.0~ 359.", n." 1, al. b), e 361.", n." 1 e n." 2 al. a) do CVM), a CMVM estava a 

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

claras, objectiz~ns e lícitas, previsto no art." 7." do CVM, e implicitamente para as 

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

desobediência qualificada (art.0~ 381.", n." 1, do CVM e 348.", n.OS 1 e 2, do Código 

Penal) ou as contra-ordenações graves ou muito graves punidas pelos art.0~ 389.", n." 

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

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

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

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

efectivamente, tinha esse dever. 

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

autoridade administrativa, importa atentar também no seguinte: 

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

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

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

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

apreendidos. 
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Só com a entrada em vigor do Decreto-Lei n." 52/2006, de 15 de Março, que 

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

que passou a estar previsto esse poder de solicitação~2. 

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

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

for interpretada em conjugação com as normas que prevêem cominações criminais 

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

sem respeito pela necessária elucidação do visado/arguido do direito que lhe 

assiste de não responder à solicitação, não pode deixar de se considerar que colide 

com o constitucionalmente consagrado direito do arguido se presumir inocente até 

uma decisão final e definitiva ou transitada em julgado. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dependerem e aquelas puderem afectar. 

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

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

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

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

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

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

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

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

" No n." 2 do art." 408." CVM, onde se dizia tv l  CMYMpodeproceder à apreensão de...», passou a constar (4 
CMYMpode solicitar a entrega ou proceder à apreensão de...)). 
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dos "documentos" fornecidos pelos bancos, pois as eventuais declarações contidas 

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

depoimentos escritos dos respectivos subscritores. 

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

crítica dessa prova, pois também ela é prova proibida. 

Vejamos. 

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

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

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

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

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

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

Contudo, podem ocorrer excepções a esse dever, designadamente quando a 

solicitação é feita pela CMVM, no âmbito das suas atribuições - art." 79.", n.O 2, al. b), do 

RGICSF. 

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

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

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

regra, obrigado. 

A CMVM respondeu invocando os seus poderes de supervisão de 

"investidores qualificados", nos termos dos art.Os 361.", n.OS 1 e 2, al. a), 359.9 n." 1, al. 

d)  e 30.9 n." 1, do CVM. 

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

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

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

Prescreve esta norma que: 

«2 - No exercício da supervisão, a CMVM dispõe das seguintes prerrogativas: 

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

documentos, não podendo as entidades supervisionadas invocar o segredo 

Daqui decorre: 

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

2." - Os alvos da supervisão não podem invocar o segredo profissional. 
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Como já vimos, as solicitações foram feitas já no âmbito do processo contra- 

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

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

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

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

acção de supervisão que incida sobre elas (entidades supervisionadas). 

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

esclareceu nas missivas enviadas que aqueles elementos respeitavam a investigação 

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

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

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

processamento das contra-ordenações (art.05 408." e seg.). 

Não existindo tal norma, temos de procurar no diploma subsidiário que, por 

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

Nesse regime, de acordo com o art." 42.O, n.' 1, do RGCO, <<Não é permitida (. . .) 
a utilização de provas que impliqtiem a violaçCo do senredo profissional.>> 

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

sido utilizada para fundamentar a decisão condenatória proferida pela CMVM. 
* 

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

fundou a decisão condenatória, e atenta a procedência das mesmas, fica prejudicada 

não só a apreciação das demais questões prévias levantadas, como também a 

questão de mérito do recurso, pois a nulidade da prova acarretou a invalidade da 

decisão condenatória. 
* 

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

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

declaro a invalidade da própria decisão condenatória e do processado 

subsequente dela dependente. 

Sem custas (art.0~ 93.", n.' 3,94.", n.' 3, a contrario sensu, e n.' 4, ambos do RGCO). 
* 

Notifique e deposite. 
* 
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Envie de imediato cópia da presente decisão a CMVM para efeitos de divulgação 

obrigatória, nos termos do art." 422.O, n . O S  1 e 2, do CVM. 
* 

Lisboa, 11 de Janeiro de 2008 

(processado e revisto pelo signatario) 


