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Conserve Italia - Consorzio Italiano fra Cooperative Agricole - SocietA 

cooperativa agrícola, com sede em San Lazzaro di Savena (BO) - Via Paolo Poggi, 11 - 

CAP 40068, em Italia (denominação actual da sociedade Cirio de Rica, S.p.A.), interpôs o 

presente recurso de impugnação judicial, da decisão proferida, a 12.10.2006, pelo 

Conselho Directivo da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, no ,. âmbito do 

processo de contra-ordenação no 5312005, que a condenou no pagamento de urna coima 

única, no valor de € 50.000 (cinquenta mil euros), resultante do cúmulo jurídico de duas 

coimas parcelares, no montante de, respectivamente, € 25.000 (vinte e cinco mil euros), 

pela violação, a título doloso, do dever de comunicação de participação qualificada (contra- 

ordenação p. e p. pelos arts. 16", no 1, al. a), 38S0, no 1, al. a), e 390°, no 1, do Código dos 

Valores Mobiliários), e € 50.000 (cinquenta mil euros), pela violação, a título doloso, do 

dever de publicação do anúncio preliminar de lançamento de oferta pública de aquisição 

obrigatória (contra-ordenação p. e p. pelos arts. 191°, no 1, 38S0, no 1, alínea a), e 393", no 2, 

al. f), do Código dos Valores Mobiliários). 

Pugnou a recorrente pela revogação da decisão administrativa e sua consequente 

absolvição, ou, caso assim não possa ser entendido, pela redução da coima única que lhe 

foi aplicada, concluindo, em síntese, que: 
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- A alínea e) do n." 1 do artigo 20." do CVM não é aplicável a situação sub judice na 

medida em que, a data da celebração do contrato-promessa de compra e venda de acções da 

Sopragol a recorrente não era accionista da Sopragol; 

- A perfeição do negócio de compra e venda das acções da Sopragol apenas se 

verificaria com a transferência das acções e com o pagamento do respectivo preço; 

- A Cirio não controlava o momento em que a transferência das acções deveria 

ocorrer, nem a iniciativa conducente a transmissão das acções por parte do promitente- 

alienante; 

- A transferência das acções da Sopragol apenas ocorreu em 10 de Maio de 2005, 

data em que a recorrente se toma participante no capital social da Sopragol, pelo que, tendo 

procedido a notificação de aquisição de participação qualificada realizada em 12 de Maio 

de 2005 e a publicação do anúncio preliminar de oferta pública de aquisição realizado em 9 

de Junho de 2005, deu cabal cumprimento ao disposto nos artigos 16:" e 191 .".do CVM; 

- Caso proceda a interpretação que a CMVM faz do n." 1 do artigo 20." do CVM, 

deverá ser tido em conta que a recorrente actuou em erro não censurável sobre os 

elementos objectivos dos tipos contra-ordenacionais em causa (a dos artigos 390.", n." 1, e 

393.", n." 2, alínea f), do CVM), por nunca ter representado que com a simples assinatura 

do contrato-promessa estava a "adquirir" uma participação qualificada; 

- Assim, não se provando o dolo na prática de qualquer uma das contra-ordenações 

que lhe são imputadas, deve a sua conduta ser qualificada como negligente; 
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- A considerar-se admissível a interpretação que a CMVM faz do n." 1 do artigo 

20." do CVM, deverá ser tido em conta que a Cirio actuou sem consciência da ilicitude e 

sem que o erro lhe seja censurável; 

- Mesmo que se entenda que o erro é censurável, sempre deverá haver lugar a uma 

atenuação especial do valor da coima; e, 

- Não procedendo tais argumentos, deverá ser reduzida, por ma~iifestarnente 

excessiva, a coima única aplicada. 

* 

Procedeu-se a julgamento, com observância do forrnalismo legal, como da 

respectiva acta consta. 

Mantêm-se os pressupostos de validade e regularidade da instância, não existindo 

nulidades, questões prévias o11 i~cidentais de que cumpra conhecer e que obstem a 

apreciação do mérito da causa. 

* 

Discutida a causa, e com relevo para a decisão, resultaram os seguintes 

FACTOS PROVADOS: 

1. A Sociedade de Industrialização de Produtos Agrícolas - Sopragol, S.A., era, a 

16.12.2004, uma sociedade aberta ao investimento do público; 

2. No dia 16 de Dezembro de 2004, na localidade italiana de San Paolo di 

Podenzano, a arguida, com a denominação Conserve Mediterrâneo, S.p.A.., celebrou com a 
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sociedade Cirio Finanziaria S.p.A. um contrato, denominado "contrato de compra e venda 

de acções", através do qual declarou comprar-lhe, e esta declarou vender-lhe, 1.55 1.184 

acções do capital social da Sociedade de Industrialização de Produtos Agrícolas - Sopragol, 

S.A.; 

3. Tais acções correspondiam a 96,949% do capital social dessa sociedade e a 

98,784% dos respectivos direitos de voto; 

4. Nos termos da cláusula 3." do contrato em causa estabeleceu-se como condição 

de perfeição do negócio a transferência das acções e o pagamento do preço, a realizar até 

30 de Janeiro de 2005; 

5. Até 16 de Dezembro de 2004 a Conserve Mediterrâneo, S.p.A. não detinha 

qualquer participação qualificada no capital social da Sopragol; 

6. A arguida, com a denominação Conserve Mediterrâneo, S.p.A.. comunicou à 

Sopragol e à CMVM, no dia 12 de Maio de 2005, que tinha ultrapassado o limite de 90% 

dos direitos de voto correspondentes ao capital social da Sopragol; 

7. A arguida (à data dos factos denominada Conserve Mediterraneo, S.p.A.) sabia 

que a Sopragol, S.A., era uma sociedade aberta; 

8. Em 9 de Junho de 2005, a arguida (a data denominada Conserve Mediterraneo, 

S.p.A.) fez publicar o "Anúncio Preliminar de Oferta Pública de Aquisição sobre a 

totalidade das acções e quaisquer outros valores mobiliários emitidos pela sociedade de 

industrialização de produtos agrícolas - Sopragol, S.A." 

9. A arguida (à data dos factos denominada Conserve Mediterraneo, S.p.A.) 

desconhecia que estava obrigada a informar a CMVM e a Sopragol da ultrapassagem do 



rri 

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

Alameda dos Oceanos, No 1.08.01 
1990-097 1,isboa 

Telet213182400 Fax 211545177 

limite de 90% dos direitos de voto correspondentes ao capital social da Sopragol, na 

qualidade de sociedade participada, até ao dia 20 de Dezembro de 2004; 

10. A arguida (a data dos factos Conserve Mediterrâneo, S.p.A.) desconhecia que 

estava obrigada a publicar o anúncio preliminar da oferta pública de aquisição até 17 de 

Janeiro de 2005, para cumprimento do dever de lançamento de oferta pública de aquisição 

sobre a totalidade das acções da Sopragol, a que se encontrava obrigada desde 16 de 

Dezembro de 2004; 

11. A arguida desconhecia que tais deveres lhe eram impostos desde a data da 

celebração do negocio referido em 1 ., e, por isso, independentemente da transferência das 

acções e do pagamento do preço acordado; 

12. A Sopragol, S.A., foi fundada em 09.08.1965, e tinha, em Dezembro de 2004, a 

sua sede social em Mora, Portugal; 

13. A Conserve Mediterrâneo, S.p.A. incorporou, no dia 25 de Julho de 2005, a 

sociedade Cirio de Rica, S.p.A., tendo, em consequência de tal operação, adoptado a 
.- - 

denominação social da sociedade incorporada; 

14. A arguida, actualmente denominada Conserve Italia - Consorzio Italiano fra 

Cooperative Agricole - Societa cooperativa agrícola, incorporou, por escritura pública de 

fusão outorgada em 21.05.2007, a sociedade Cirio de Rica, S.p.A.; 

15. Não são conhecidos, a arguida, antecedentes contra-ordenacionais em matéria 

de valores mobiliários. 

* 

FACTOS NÃO PROVADOS: 

Não resultou apurado, com relevância para a decisão, que: 
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- A arguida soubesse que, força do contrato celebrado a 16 de Dezembro de 2004, 

passaram a ser-lhe imputáveis, nessa mama  data, 98,784% dos direitos de voto da 

Sopragol, inerentes a 1.55 1.184 acções correspondentes a 96,949% do capital social da 

Sopragol; 

- A arguida soubesse que, na data da celebração do referido contrato, começou a 

correr o prazo de que dispunha para informar a CMVM e a Sopragol da ultrapassagem do 

limite de 90% dos direitos de voto correspondentes ao capital social da Sopragol; 

- A arguida soubesse que, na data da celebração do mesmo contrato, começou a 

correr o prazo de que dispunha para proceder a publicação do anúncio preliminar da oferta 

pública de aquisição sobre a totalidade das acções da Sopragol; 

- A arguida, ao não informar a CMVM e a Sopragol da ultrapassagem do limite de 

90% dos direitos de voto correspondentes ao capital social da Sopragol, na qualidade de 

sociedade participada, até ao dia 20 de Dezembro de 2004, o fez de forma livre, deliberada 

e consciente; 

- A arguida, ao não publicar o anúncio preliminar da oferta pública de aquisição até 

17 de Janeiro de 2005, para cumprimento do dever de lançamento de oferta pública de 

aquisição sobre a totalidade das acções da Sopragol, agiu de forma livre, deliberada e 

consciente. 

O demais vertido, e não elencado supra, quer na decisão recorrida, quer no 

requerimento de impugnação judicial, não permite que o Tribunal o declare provado ou não 

provado, na medida em que respeita a matéria conclusiva, de direito, ou irrelevante para a 

decisão a proferir. 
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MOTIVAÇÃO DA DECISÃO DE$ FACTO: 

O Tribunal fundou a sua convicção, no que tange a matéria de facto provada e não 

provada, com base na conjugação dos meios de prova produzidos e examinados em 

audiência de julgamento, depois de sujeitos à respectiva análise crítica. 

Assim, teve-se em consideração o teor dos depoimentos prestados, em julgamento, 

pelas testemunhas Margarida Pinto, Manuela António e João de Sousa Gião, todos 

funcionários da CMVM. 

Concretamente, para a prova dos factos provados e supra elencados nos pontos 1. a 

8. e 13 a 15, teve o Tribunal em consideração toda a prova produzida na fase administrativa 

do processo, nos termos do disposto no art.' 416O, n." 4 do CVM, designadarnente, o teor 

dos seguintes documentos: 

- De fls. i i ,  13, 14,22, 27, 32, 38,44 e 42, quanto aos factos provados sob os nos 1 

e 13; 
- -.- 

- De cópia do contrato de fls. 35 a 37, de que existe tradução certificada a fls. 546 a 

549, quanto aos factos provados sob os nos 2, 3 ,4  e 7; 

- De fls. 11, 12 e 20, quanto ao facto provado sob o no 5; 

- De fls. 29, 33,42,43,54, 55, 58 e 59, quanto ao facto provado sob o no 6; 

- De fls. 11, 12 e 30, quanto ao facto provado sob o no 8; 

- De fls. l i  a 14, quanto ao facto provado sob o no 12; 

- De fls. 20, quanto ao facto provado sob o no 13; 

- De fls. 484 a 496, quanto ao facto provado sob o no 14; 

- De fls. 26 e 42, quanto ao facto provado sob o no 15. 
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Todos os referidos documentos foram devidamente conjugados com o teor dos 

depoimentos imparciais e isentos, prestados em julgamento, pelas testemunhas Margarida 

Pinto, Manuela António e João de Sousa Gião, que, de forma isenta e circunstanciada, 

revelaram conhecimento directo sobre os factos a que depuseram. 

Para a prova dos factos supra referidos em 9. a 1 1 ., supra, e por conseguinte, para 

dar como não provado o conhecimento e vontade da arguida, tal como vinham descritos na 

acusação, teve o Tribunal em consideração que de tais depoimentos - isentos e seguros -, 

devidamente conjugados com o teor dos documentos que infra se analisam, não foi 

possível retirar a conclusão alcançada pela autoridade recorrida. 

Com efeito, todas as testemunhas inquiridas, demonstrando embora conhecimento 

profundo dos factos objectivos (leia-se, dos factos desprovidos de qualquer consideração 

relativa ao conhecimento e vontade da arguida) sujeitos a julgamento, demonstraram 

desconhecer as razões concretas que levaram a arguida a ultrapassar os prazos de que 

dispunha para, por um lado, comunicar a CMVM e a Sopragol a aquisição de participação 

qualificada, e, por outro, para publicar o anúncio preliminar da OPA obrigatória sobre a 

totalidade das acções da Sopragol. 

Ora, na medida em que o desconhecimento de que tais prazos começavam a correr 

na data da celebração do negócio supra identificado é suscitado, pela arguida, em sede de 

recurso, e na ausência de prova firme e inequívoca que infirme tal alegação, terá o Tribunal 

de se socorrer dos elementos credíveis que, para o efeito, constam dos autos, e que 

confirmam a versão da recorrente. Na verdade, tal é o que resulta, neste particular, desde 

logo, da própria comunicação de participação qualificada efectuada pela arguida (a fls. 55) 
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a CMVM. Aí se menciona que as acções da Sopragol foram por si adquiridas a 10.05.2005, 

por compra a Cirio Finanziaria, e que, nessa decorrência, dará início ao processo de 

lançamento de OPA sobre todas as acções da sociedade visada. Dessa comunicação não se 

retira, manifestamente, que a arguida soubesse que estava obrigada a fazer tal 

comunicação, bem como a publicar o anúncio preliminar dessa OPA desde a data da 

celebração do contrato. Retira-se, antes, que apenas tomou consciência de que tais 

obrigações lhe eram prescritas desde a concretização da transferência dos títulos e do 

pagamento do preço respectivo. A mesma conclusão se chega a partir da análise a notícia 

veiculada no Jornal de Negócios, a 10.05.2005 (fls. 556), e que desencadeou a instauração 

do presente procedimento contra a arguida. Aí é dito, de acordo com declarações de 

Alberto Chiodini, director-geral do grupo Cirio de Rica-Sopragol, que, uma vez que o 

pagamento do preço das acções da Sopragol adquiridas pela Cirio de Rica se efectuaria 

"dentro de dias", o grupo passaria, depois desse pagamento, a deter as acções que até aí se 

encontravam na posse da Ciria Finanziaria. Afigura-se, assim, inequívoco que a arguida 

(então denominada Cirio de Rica) desconhecia, a partida, que a aquisição da participação 

qualificada por imputação dos direitos de voto da sociedade Sopragol se consumara em 

momento anterior ao do pagamento do preço das acções. Consequentemente, o 

cumprimento dos deveres daí resultantes (designadamente, os que estão na génese do 

presente procedimento contra-ordenacional) só nasceu, na sua perspectiva, a 10.05.2005. 

Tal conclusão impõe-se, ainda, em face da declaração emitida pelo Banco Santander Totta, 

a fls. 573 (relativa a transferência das 1-55 1.184 acções da Sopragol para a conta de títulos 

da arguida, em 10.05.2005), e retirava-se, já, da própria "exposição" efectuada a fls. 88 a 

93 (no âmbito do exercício do direito de defesa da arguida, nos termos e para os efeitos do 
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disposto no art. 50' do RGCOC), em 20.09.2006, por Maurizio Gardini, presidente do 

Conselho de Administração da Círio de Rica, S.p.A. 

Os factos dados como não provados tiveram por base quer a contradição que se 

verifica entre os considerados provados, nos termos da fundamentação que antecede, quer, 

por outro lado, a circunstância de nenhuma prova ter sido produzida que, de modo firme e 

inequívoco, permitisse a sua sustentação. 

* 

Reporta-se a impugnação judicial deduzida pela arguida a decisão que a condenou 

no pagamento de uma coima única, no valor de € 50.000 (cinquenta mil euros), resultante 

do cúmulo jurídico de duas coimas parcelares, no montante de € 25.000 (vinte e cinco mil 

euros) e € 50.000 (cinquenta mil euros), pela prática, dolosa, de, respectivamente: 

- Uma contra-ordenação p. e p. pelos arts. 16", no I ,  al. a), 388", no 1, al. a), e 390°, 

no 1, do Código dos Valores Mobiliários (CVM); e 

- Uma contra-ordenação p. e p. pelos arts. 191°, no 1,388", no 1, alínea a), e 393", no 

2, al. f), do mesmo diploma. 

1. Imputacão obiectiva: 

a) Da violação do dever de comunicação de participação qualificada. 

Dispunha o art. 16O, no 1, al. a), do CVM, aprovado pelo Decreto-Lei no 486199, de 

13 de Novembro, na redacção em vigor a data dos factos: 
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«Quem atinja ou ultrapasse participação de 10%, 20%, um terço, metade, dois 

terços e 90% dos direitos de voto correspondentes ao capital social de uma sociedade 

aberta e quem reduza a sua participação para valor inferior a qualquer daqueles limites 

deve, no prazo de três dias após a ocorrência do facto: 

a) Informar desse facto a CMVM, a sociedade participada e as entidades gestoras 

de mercados regulamentados em que estejam admitidos à negociação valores mobiliários 

emitidos por essa sociedade. )) 

Desde a entrada em vigor do Decreto-Lei no 357-AI2007, de 31 de Outubro, 

ocorrida em 01.1 1.2007 (cfr. art." 21' do citado Decreto-Lei) a mesma norma estabelece: 

«Quem atinja ou ultrapasse participação de ]O%, 20%, um terço, metade, dois terços e 

90% dos direitos de voto correspondentes ao capital social de uma sociedade aberta, 

sujeita a lei pessoal portuguesa, e quem reduza a sua participação para valor inferior a 

qualquer daqueles limites deve, no prazo de quatro dias de negociação após o dia da 

ocorrência do-facto ou do seu conhecimento: 

a) Informar desse facto a C W M  e a sociedade participada. » 

No caso dos autos estão em apreciação factos praticados anteriormente ao início de 

vigência da nova redacção dada ao art. 16' do CVM, pelo que será a redacção pretérita a 

aplicável, pois que a nova não é, em concreto, mais favorável à recorrente (art. 3O, nos 1 e 2 

do Regime Geral das Contra-Ordenações e Coimas, doravante designado pela sigla 

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, aplicável ex vi art." 407' do CVM). 

1 1  
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Ora, segundo dispõe o art. 20°, no 1, al. e), do CVM, no cômputo das participações 

qualijicadas consideram-se, além dos inetentes as acções de que o participante tenha a 

titularidade ou o usufruto, os direitos de voto que o participante possa adquirir em virtude 

de acordo celebrado com os respectivos titulares. 

No caso tipificado neste preceito encontram-se, nomeadamente, os contratos 

preliminares de aquisição de acções e todos aqueles que visem, ainda que potencialmente, o 

controlo da sociedade aberta. «Por isso, a teleologia das imputações de diréitos de voto 

liga-se, em primeira linha, a relevância externa que o domínio das sociedades abertas tem 

para o mercado. (. . .) Tal fundamenta um dever de transparência relativamente ao controlo 

e a influência, ainda que potencial, em sociedades abertas.)) (Paulo Câmara, Manual de 

Direito dos Valores Mobiliários, Coimbra, Almedina, 2009, p. 55 1). 

Ora, estabelece o art. 390°, no 1, do CVM que constitui contra-ordenação muito 

grave a omissão de comunicação de participação qualificada em sociedade aberta. 

O preceito em apreço destina-se, inequivocamente, a tutelar a transparência da 

direcção e controlo da sociedade aberta, no que respeita à divulgação das participações 

qualificadas, seguindo a orientação geral de todo o Direito dos Valores Mobiliários como 

um direito de garantia destinado, por um lado, a protecção dos investidores e a defesa dos 

mercados. Com efeito, a titularidade das participações accionistas expressivas deve ser 

conhecida não apenas tendo em vista o regular funcionamento do mercado 

(designadamente, a formação do preço dos valores mobiliários), como também para 

controlo interno da própria sociedade (na verdade, o exercício de certos direitos sociais 

depende da percentagem detida pelo accionista - v.g., arts. 74", no 2, ou 76", no 1, do 
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CVM). 

No caso concreto, verifica-se 8 preenchimento objectivo do tipo contra- 

ordenacional imputado a arguida. 

Com efeito, resultou apurado que: 

- No dia 16 de Dezembro de 2004, a mesma celebrou com a sociedade Cirio 

Finanziaria S.p.A. um contrato de compra e venda sobre 1.55 1.1 84 acções do capital social 

da sociedade Sopragol, S.A..; 

- Tais acções correspondiam a 96,949% do capital social dessa sociedade e a 

98,784% dos respectivos direitos de voto; 

- A arguida, com a denominação Conserve Mediterrâneo, S.p.A.. comunicou a 

Sopragol e a CMVM, no dia 12 de Maio de 2005, que tinha ultrapassado o limite de 90% 

dos direitos de voto correspondentes ao capital social da Sopragol. 

Resulta evidente, assim, que a arguida, ao celebrar, a 16.12.2004, o contrato em 

apreço, visava ultrapassar 90% dos direitos de voto da Sopragol, S.A., através da compra 

de 96,94% do respectivo capital social, ainda que a transferência das acções e o pagamento 

do preço se efectivassem até 30.01.2005. Mas, sendo apenas potencial, por via da cláusula 

3" do contrato, o controlo da sociedade aberta em causa, nem por isso deixa de se verificar 

preenchida a alínea e) do no 1 do art. 20' do CVM, o qual se basta com a celebração de um 

acordo preliminar tendente a aquisição de participação qualificada. 

Inexistem dúvidas, portanto, de que, objectivamente, incorreu a arguida na prática 

da contra-ordenação que lhe vem imputada, atendendo a que apenas a 12 de Maio de 2005 

deu cumprimento ao disposto no art. 16O, no 1, al. a), do CVM, quando se lhe impunha que 

o fizesse nos três dias seguintes a celebração do negócio. Atente-se, ainda, que, segundo 
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dispõe o art. 38S0, no 3, do CVM, se a lei ou o regulamento exigirem que dever seja 

cumprido num determinado prazo, considem-se que existe incumprimento logo que o prazo 

fixado tenha sido ultrapassado. 

Verifica-se, deste modo, que, tendo incorrido na prática da contra-ordenação 

prevista no art. 390°, no 1, do CVM, é punível, por ser qualificada como infracção muito 

grave, com coima a graduar entre € 25.000 e € 2.500.000 (art. 38S0, no 1, al. a), do mesmo 

código). 

b) Da violação do dever de publicação do anúncio preliminar de lançamento de 

oferta pública de aquisição obrigatória: 

Estabelece o art. 187O, no 1 do CVM que "Aquele cuja participação em sociedade 

aberta ultrapasse, directamente ou nos termos do n. O 1 do artigo 20. q um terço ou metade 

dos direitos de voto correspondentes ao capital social tem o dever de lançar oferta pública 

de aquisição sobre a totalidade das acções e de outros valores mobiliários emitidos por 

essa sociedade que confiram direito a sua subscrição ou aquisição." 

Em cumprimento do dever de lançamento da oferta pública de aquisição 

obrigatória, deve ocorrer a publicação do anúncio preliminar da oferta até 30 dias após a 

verificação do facto constitutivo do dever de lançamento, nos termos da redacção constante 

do art. 19 1 O do CVM, em vigor a data dos factos. 

Nos termos da actual redacção do art. 191°, do mesmo código, operada pelo 

Decreto-Lei no 357-AI2007 de 3 1 de Outubro, a publicação do anúncio preliminar da oferta 

deve ocorrer imediatamente após a verificação do facto constitutivo do dever de 
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lançamento. In casu, tendo em conta que os factos foram praticados anteriormente ao início 

de vigência da nova redacção dada a tal nermativo, será a redacção vigente a data da sua 

prática a aplicável, pois que a nova se mostra, em concreto, desfavorável a recorrente (art. 

3", nos 1 e 2 do RGCOC, aplicável ex vi art.' 407' do CVM). 

Ora, perante o disposto no art. 187' do CVM, o dever de lançamento de OPA 

constitui-se quando alguém ultrapassa uma das fasquias quantitativas aí previstas, 

correspondentes a direitos de voto de uma sociedade aberta. 

O art. 20" do mesmo diploma enuncia as situações determinantes que conduzem à 

imputação dos direitos de voto na esfera do potencial oferente. 

Daí que, o dever de lançamento de OPA prevista no art. 187O, porque destinada a 

legitimar, a posteriori, uma ultrapassagem dos direitos de voto já consumada, em termos 

relevantes, encontra-se directamente relacionada com o referido preceito, definidor das 

situações em que se verifica a imputação de direitos de voto. 

No caso, verifica-se que, nãc abstante a arguida tenha adqüiriciu i r l à ib  dt: 96% dos 

direitos de voto da Sopragol no dia 16.12.2004 (por via da imputação estabelecida no art. 

20°, no 1, al. e), do CVM), apenas em 9 de Junho de 2005 fez publicar o "Anúncio 

Preliminar de Oferta Pública de Aquisição sobre a totalidade das acções e quaisquer outros 

valores mobiliários emitidos pela sociedade de industrialização de produtos agrícolas - 

Sopragol, S.A.". Ora, de acordo com o disposto no art. 187O, no 1 do CVM, estava obrigada 

a publicar o anúncio preliminar da oferta pública de aquisição até 17 de Janeiro de 2005. 

Não o tendo feito no prazo legalmente devido, e atento o disposto no art. 38S0, no 3, do 

CVM, é inequívoco que incorreu na prática da contra-ordenação muito grave de que vem 
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acusada, a qual é punível, nos termos do disposto nos arts. 388", no 1, al. b), e 393", no 2, al. 

f), com coima graduável entre € 25.000 e € 2.500.000. 

2. Imputação subiectiva: 

2.1. - Do erro: 

Nos termos do art. 8O, no 1, do RGCOC, «Só é punivel o facto praticado com dolo 

ou, nos casos especialmente previstos na lei, com negligência)). Ora, conforme estabelece o 

art. 401°, no 1, do CVM, os ilícitos contra-ordenacionais aí tipificados são imputados a 

título de dolo ou de negligência. 

Deve ainda ser considerado que, atento o disposto no art. 9' do RGCOC (sob a 

epígrafe erro sobre a ilicitude), age sem culpa quem actua sem consciência da ilicitude do 

facto, se o erro lhe não for censurável (no 1); se o erro lhe for censurável, a coimapode ser 

especialmente atenuada (no 2). Há ainda a ponderar que, nos termos do no 2 do art. 8' do 

mesmo regime geral, o erro sobre elementos do tipo, sobre a proibição, ou sobre um 

estado de coisas que, a existir, afastaria a ilicitude do facto ou a culpa do agente, exclui o 

dolo. 

Tendo ficado provado que, ao proceder do modo descrito, a arguida desconhecia o 

carácter ilícito da sua conduta, é inegável que agiu em erro. 

É elemento constitutivo dos tipos contra-ordenacionais em causa que o agente actue 

com consciência de que não procede, nos prazos devidos, ao cumprimento dos deveres que 

sobre si impendem. 

Efectivamente, pretende-se que o agente, ao actuar, conheça e represente 

correctamente o preenchimento dos tipos objectivos dos ilícitos em questão, ou que tenha a 

16 



6,' :p 
;;<*r,: ',' Q&:.. 

";..%, ; st,+,: 
:,&+A; : 

.:*. ' '€3 ..- .:.;!;fw. ,**' ' 
I." . . , , . ",. 
4' 

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

Alameda dos Oceanos, No 1 08 01 
1990-097 Lisboa 

Telef. 2 13 182400 Fax  2 1 1545 177 

consciência de que preenche as circunstâncias de facto que determinam a submissão da sua 

conduta a um desvalor censurável em temes de mera ordenação social. 

Ora, do conceito de dolo constante do art. 14' do Código Penal fazem parte, como é 

pacificamente aceite, o elemento intelectual (o conhecimento material das circunstâncias 

integradoras do tipo legal) e o elemento emocional, ou volitivo (a vontade de adoptar a 

conduta típica, podendo o resultado típico ter sido encarado como consequência necessária 

ou eventual daquela), em efectiva conjugação. 

Assim, e por coerência lógica, exclui-se o dolo quando o conhecimento de uma 

proibição legal for razoavelmente indispensável para que o agente possa tomar consciência 

da ilicitude do facto - art. 16O, no 1, 2a parte, do Código Penal -, o que sucede sempre que o 

tipo objectivo de ilícito abarque condutas cuja relevância axiológica seja pouco 

significativa, ou se encontre, por natureza, sujeita a contingência das mutações sociais e 

políticas - assim, v. Figueiredo Dias, Direito Penal, Parte Geral, Ouestões Fundamentais - 

A doutrina geral do crime, Tomo I, Coimbra Editora, 2004, pp. 347 a 349. 

Neste sentido, costuma entender-se que o erro sobre a licitude, a que alude o 

mencionado artigo 16" do Código Penal, se refere aos crimes cuja punibilidade não se pode 

presumir conhecida de todos os cidadãos (crimes sugestivamente denominados como mala 

prohibita, ou crimes artificiais) não sendo, por isso, e em todas as circunstâncias, 

indesculpável o seu não conhecimento. 

Sucede, porém, que o art. 17' do Código Penal, reportando-se aos crimes cuja 

ilicitude se pode presumir conhecida da generalidade das pessoas, por conter já um 

desvalor jurídico-axiológico relevante, suscitando logo uma valoração ligada ao dever-ser 

ético, prevê a punição do agente, com a pena aplicável ao crime doloso respectivo, a qual 

17 
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pode ser objecto de atenuação especial, no caso de o erro sobre a punibilidade lhe ser 

censurável - a este propósito, v. Figueiredb Dias, O Problema da Consciência da Ilicitude 

em Direito Penal, 5" edição, Coimbra Editora, Coimbra, 2000, pp. 396 e ss, e José António 

Veloso, O Erro em direito Penal, 2" edição, A.A.F.D.L., Lisboa, 1999, p. 24 e ss. 

A censurabilidade do erro ocorrerá perante quem, por exercer estavelmente uma 

determinada actividade, tem o dever reforçado de conhecer as normas jurídicas que a 

regulam, ainda que tais normas estejam integradas no acervo correspondente aos 

denominados crimes artijiciais, não podendo tais pessoas ser equiparadas, quando as 

desconheçam, aos restantes cidadãos, sob o regime benévolo do art. 16O, no 1, do Código 

penal - assim, José António Veloso, ob. cit., p. 24. 

As considerações que se vêm tecendo a propósito do erro têm directa aplicação no 

caso sub judice. De facto, o art. 8O, no 2, do RGCOC corresponderá ao art. 16O, no 2, do 

Código Penal, enquanto que o art. 9' do mesmo RGCOC será o equivalente do art. 17" do 

Código Penal. Neste sentido, cfr., entre outros, António de Oliveira Mendes e José dos 

Santos Cabral, Notas ao Regime Geral das Contra-Ordenações e Coimas, Almedina, 

Coimbra, 2" edição, 2004. pp. 38 a 46. 

Assim sucedendo, tem de considerar-se que, inserindo-se a arguida num meio 

empresarial onde, conforme ocorreu, se negoceia participações sociais de sociedades 

cotadas em bolsa, não poderá beneficiar, ao desconhecer as regras que regulam o exercício 

da sua própria função empresarial, do regime da exclusão do dolo a que se refere o art. 8O, 

no 2, do RGCOC, devendo considerar-se censurável, de harmonia com o art. gO, no 2, do 

RGCOC, o erro sobre a punibilidade com que actuou ao preencher objectivamente os 

elementos objectivos típicos dos ilícitos contra-ordenacionais respectivos, pois que se lhe 

1 Y 
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impunha o dever acrescido de se informar devidamente quanto aos deveres (e prazos do seu 

cumprimento) que sobre si impendiam na sequência do negócio que celebrou a 16.12.2004. 

Neste sentido, cfr., entre outros, o Ac. do Tribunal da Relação do Porto, de 14-1 1- 

2001, proc. no 0140570, e os Acs. do Tribunal da Relação de Lisboa, de 02-07-2003, proc. 

366812002-2 e de 15-10-2002, proc. no 0028555, todos disponíveis na internet, em 

Na verdade, ainda que não se olvide a circunstância de o negócio em apreço ter sido 

celebrado em Itália, entre sociedades com sede nesse país, não pode esquecer-se que, 

dizendo tal contrato respeito a sociedade sujeita a lei pessoal portuguesa (a Sopragol), e 

destinando-se aquele a regular, decisivamente, o modo de funcionamento do mercado 

português e a estrutura accionista da sociedade visada, impunha-se, manifestamente, que a 

adquirente (a arguida) se inteirasse, com acentuado rigor, dos deveres que sobre si 

impendiam face a lei vigente em Portugal. Não lhe bastava, por isso, inteirar-se de que 

deveria proceder a determinada comunicação da aquisição de participação qualificada e da 

necessidade de publicar anúncio preliminar de OPA. Impunha-se-lhe, ainda, que 

conhecesse os termos concretos do cumprimento de tais obrigações. 

Nesta medida, não pode deixar de se concluir que a arguida, desconhecendo a 

ilicitude, em termos contra-ordenacionais, das condutas que empreendeu, actuou em erro 

acerca da ilicitude do facto praticado, o qual é, de modo manifesto, censurável. Por 

conseguinte, não poderá beneficiar do regime de exclusão do dolo, contido no art. SO, no 2, 

do RGCOC, recaindo os factos praticados, por conseguinte, no domínio contemplado pelo 

art. 9" do mesmo diploma. 
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Encontram-se, desta forma, também, subjectivamente preenchidos, pela arguida, os 

tipos contra-ordenacionais que lhe foram imputados pela autoridade administrativa 

recorrida. 

* 

2.2. - Da atenuacão especial das coimas: 

Conforme supra se deixou expresso, o art. gO, no 2, do RGCOC permite a atenuação 

especial da coima se o erro sobre a ilicitude for censurável ao agente. 

Neste domínio, cabe salientar que o desconhecimento, pela arguida, do 

cumprimento escrupuloso dos deveres que sobre si impendiam não determina, 

naturalmente, a exclusão da sua culpa, sendo de assinalar que a censurabilidade associada 

ao erro implica para o agente, nos termos do art. gO, no 2, do RGCOC, uma punição 

segundo o tipo doloso cometido, embora a coima possa ser especialmente atenuada. 

A diminuição da ilicitude, da culpa ou das exigências de prevenção apenas se 

poderão considerar relevantes, para efeitos de atenuação especial, quando a imagem global 

do facto se revista de uma gravidade tão diminuída que possa razoavelmente indicar que o 

legislador não pensou nas hipóteses configuradas no mencionado preceito quando estatuiu 

os limites normais da moldura punitiva correspondente ao facto típico - neste sentido, Ac. 

do S.T.J., de 17-06-2004, proc. no 04P 1873, disponível in www.dasi.pt. 

No caso concreto, o erro sobre a ilicitude do facto, de acordo com a fundamentação 

aduzida supra, determina uma censurabilidade diminuída da conduta da arguida, 

possibilitadora da atenuação especial da medida das coimas - tendo em conta, desde logo, 

as seguintes circunstâncias: 

- De a sua lei pessoal não ser a portuguesa; 
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- De nenhuma prova ter sido produzida que permitisse sustentar que, da prática das 

infracções, resultou prejuízo para o mercad~; e 

- De não haver notícia de que tenha, posteriormente a decisão de instauração do 

presente procedimento, praticado ilícitos contra-ordenacionais em matéria de valores 

mobiliários. 

Tendo em conta tais circunstâncias, o Tribunal entende que se verificam os 

pressupostos que permitem proceder a atenuação especial da punição. 

De acordo com o disposto no art. lSO, no 3, do RGCOC, quando houver lugar a 

atenuação especial da punição por contra-ordenação, os limites máximo e mínimo da coima 

são reduzidos a metade. 

O CVM não estabelece, a este propósito, disposição específica. 

Assim, atentos os limites referidos no art. lSO, no 3, do RGCOC, a moldura 

abstracta da coima aplicável a cada infracção terá, então, in casu, como limite máximo, o 

montante de € 1.250.000, e, como limite mínimo, o valor de € 12.500. 

* 

3. Das coimas parcelares: 

Estabelecidas as molduras punitivas abstractas dos ilícitos praticados pela arguida, o 

Tribunal tem em consideração, para a sua concreta determinação (arts. 18" do RGCOC e 

405" do CVM): 

- O valor dos bens jurídicos tutelados pelas incriminações típicas, supra apontados, 

sendo que, no caso da violação do dever de publicação do anúncio preliminar de 

lançamento de oferta pública de aquisição obrigatória, se entende preponderante, face a 
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relevância externa que o domínio das sociedades abertas tem para o mercado, e o direito a 

informação transparente sobre facto determhante do seu correcto funcionamento; 

- O grau de culpa da arguida, que não é especialmente elevado, atento o erro com 

que actuou; 

- O dever especial que se lhe impunha de se esclarecer quanto as obrigações e 

termos das mesmas, que sobre si impendiam, no âmbito do cumprimento escrupuloso da 

lei, e, dessa forma, desviar-se do cometimento das infracções; 

- O cumprimento dos deveres omitidos cerca de cinco meses após o termo do prazo 

de que, para tanto, dispunha; 

- As necessidades de prevenção geral, que são elevadas, cumprindo acautelar que 

situações com a dos autos não se repitam, por parte dos demais sujeitos do mercado; 

- O carácter não reiterado das infracções praticadas pela arguida; 

- A ausência de comportamento da arguida tendente a dificultar a descoberta das 

infracções; e 
. > 

- A ausência de antecedentes contra-ordenacionais em mat+eria de valores 

mobiliários. 

E, ponderando tais circunstâncias, afigura-se adequado e proporcional fixar as 

coimas concretas do seguinte modo: 

- Pela prática da contra-ordenação consistente na violação do dever de comunicação 

de participação qualificada, no montante de € 18.000 (dezoito mil euros); 

- Pela prática da contra-ordenação consistente na violação do dever de publicação 

do anúncio preliminar de lançamento de oferta pública de aquisição obrigatória, no valor de 

€ 30.000 (trinta mil euros). 
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4. Da coima única, resultante do cíimulo iurídico das infracções: 

Segundo dispõe o art. 19O, no 1, do RGCOC, o concurso de contra-ordenações é 

punido com coima cujo limite máximo resulta da soma das coimas concretamente aplicadas 

as infracções em concurso, sendo certo que, perante os nos 2 e 3 do mesmo normativo, a 

coima aplicável não pode exceder o dobro do limite máximo mais elevado das contra- 

ordenações em concurso, nem pode ser inferior a mais elevada das coimas concretamente 

aplicadas às várias conra-ordenações. 

Nesta medida, tendo em conta tais regras, a moldura concreta das coimas em 

concurso situa-se no mínimo de € 30.000 (trinta mil euros) e no máximo € 48.000 (quarenta 

e oito mil euros). 

Ora, tendo em conta as circunstâncias que resultaram apuradas, no que conceme à 

prática dos ilícitos e à sua imputação subjectiva a arguida, e atendendo, ainda, aos bens 

jurídicos tutelados pelas punições em causa, que a mesma violou, afigura-se adequado e 

proporcional a aplicação, a arguida, em cúmulo jurídico, da coima única de € 38.000 (trinta 

e oito mil euros). 

* 

Em face de todo o exposto: 

Julgo parcialmente procedente o recurso interposto por Conserve Italia - 

Consonio Italiano fra Cooperative Agricole - Società cooperativa agrícola, da decisão 
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proferida pelo Conselho Directivo da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, e, 

em consequência: 3 

1 - Pela prática de uma contra-ordenação p. e p. pelos arts. 16", no 1, al. a), 

388", no 1, al. a), e 390°, no 1, do Código dos Valores Mobiliários, condeno-a na coima 

de € 18.000 (dezoito mil euros); 

2 - Pela prática de uma contra-ordenação p. e p. pelos arts. 191°, no 1, 38S0, no 

1, alínea a), e 393", no 2, al. f), do Código dos Valores Mobiliários, conden,o-a na coima 

de € 30.000 (trinta mil euros); 

3 - Em cúmulo jurídico de tais coimas parcelares, condeno a arguida1 

recorrente na coima Única de € 38.000 (trinta e oito mil euros). 

Custas pela arguida1 recorrente, com taxa de justiça que fixo em 4 (quatro) 

U.C. - art. 87", no 1, al. c), do Código das Custas Judiciais. 

Deposite. 

Comunique, de imediato, a CMVM. 

Lisboa, 25 de Janeiro de 20 10 

A juiz de direito, 

Tânia M. V. Loureiro Gomes 

(Processei em computador e revi) 


