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SENTENÇA

I — RELATÓRIO

A comissão de Valores de Mercados Mobiliários (de ora em diante, CA/17/1), aqui Recorrida,

condenou a FIOLDIMO — Participações e Investimentos, S.A. e Alvaro de Oliveira Madaleno Sobrinho,

ora Recorrentes, numa coima, cada um deles, de € 25.000 (vinte e cinco mil euros), por violação,

a título doloso, do dever de comunicação de participação qualificada à CMVM (p. e p. pelo disposto

nos artigos 16.", número 2, alínea a), subalínea i), do Código de Valores Mobiliários, conjugado com o disposto no artigo 388.",

número 1, alínea a), do mesmo diploma).

Inconformados, os Arguidos, impugnaram a decisão da CMVM, por meio de douto

recurso de impugnação judicial, no qual, em síntese, alegaram, por um lado, a nulidade do

processo de contraordenação, por violação do dever de notificação que impendia sobre a CMVM

e ainda, a nulidade da decisão recorrida, por violação do disposto no artigo 58.°, n.° 1, alínea b)

do RGCO conjugado corn o disposto nos artigos 379.°, n.° 1, alínea a) e 374.°, n.° 2, ambos do

CPP, por não conter a descrição integral dos factos imputados à Recorrente. Mais alegaram,

omissão e falta de densificação dos factos atinentes ao elemento subjectivo.

Finalmente, caso nenhuma das questões prévias fosse julgada procedente, propugnaram

pela aplicação aos Recorrentes de uma coima, suspensa na sua execução (fls. 616, 2.° volume).
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O recurso foi admitido e a CMVM apresentou alegações (fls. 788, 3." volume dos autos).

Notificados os sujeitos processuais para anuir, ou não, à prolação de decisão por simples

despacho (nos termos constantes no número 4, do artigo 416.° do Código de Valores

Mobiliários), não houve oposição.

Cumpre, pois, apreciar e decidir.

Questões prévias

Das nulidades assacadas à douta decisão recorrida

Para o que ora releva, invocam os Recorrentes, por um lado, a nulidade do procedimento

contraordenacional, por violação do disposto no artigo 411.°, n.° 1, e do artigo 414.°, n.° 5, ambos

do Cód. VM e do princípio constitucional da igualdade; e, por outro lado, a nulidade da Decisão

recorrida, proferida em processo comum, por violação do disposto no artigo 58.°, n.° 1, alínea b),

do RGCO, conjugado como o disposto nos artigos 319.°, n.° 1, alínea a), e 374.°, n.° 2, ambos do

CPP.

Segundo os Recorrentes, o procedimento contraordenacional encontra-se eivado do

vício de nulidade, por «omissão de acto devido», a saber, por omissão de notificação da decisão

proferida contra os Arguidos em processo sumaríssimo. Além do mais, argumentam, tal nulidade

acarreta, segundo os Recorrentes, violação do princípio da igualdade (artigo 13.0 da CRP), na

vertente de proibição da discriminação (em razão da nacionalidade dos Arguidos).

Vejamos, pois.

Preliminarmente, para melhor compreensão do argumentário expendido, cumpre assinalar,

com reporte ao cotejo do iter histórico percorrido nos autos que, inicialmente, a C NI VM lançou

mão, para efeitos de apuramento da responsabilidade contraordenacional dos Visados, de um
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processo contraordenacional, sob a forma de processo sumaríssimo (artigo 414.° do Cód.VM),

sendo que, os agora aqui Recorrentes, tinham sede e morada fora do País e não tinham

mandatários constituídos.

Neste enquadramento, compulsados os autos constata-se que, relativamente à Arguida

Holdimo, a CMVM: i) em 17 de dezembro de 2018 (oficio com referência SAI-OFIC/2018/35037), dirigiu

carta, registada com A/R, endereçada à sua sede (sita na Rua Marechal Bróz fito, n." 35/37 — 9." andar,

Município de Ingombota — Bairro de Kinaaxixi, Luanda, Angola), com a decisão contra si proferida em processo

sumaríssimo, com a menção de que lhe assistia o direito de recusar ou aceitar a decisão proferida,

nos termos e para os efeitos do disposto nos artigos 411.° e 414.°, n.'s 4 e 5, do Cód.VM. (fls. 339,

351 e 365); ii) a referida notificação foi devolvida à CMVM, com a menção "desconhecido" (17s. 365);

Ern 13 de março de 2019, a CMVM, através de Ofício (referência SAI-OFIC/2019/5623), remeteu-lhe

através de carta, registada com A/R, endereçada à morada de contacto indicada no seu website

oficial (sita na Rua Tierno Galvan, 10, Amoreiras, Torre -3, 4° Andar, 1070-274 Lisboa)', a decisão

contra si proferida em processo sumaríssirno, nos termos acima explicitados (fls. 367 e 368); iv) a

notificação veio devolvida, com a menção "endereço insuficiente" (fls. 369); 1r) Em 22 de março de

2019, a CMVM, através do Ofício (referência SAI-OHC/2019/6370), remeteu nova notificação para a

Arguida, através de carta, registada com A/R, endereçada à morada Rua Tierno Galvan, 10,

Amoreiras, Torre -3, 4° Andar - Dto., 1070-274 Lisboa, contendo a decisão contra si proferida em

processo sumaríssirno, nos termos e com as comunicações supra (fls. 373 e 384); vi) a referida

notificação veio devolvida à CMVM, com a menção "endereço insuficiente" (fls. 385).

Verifica-se, assim que, atenta a inexistência de mandatários constituídos nos autos, foi,

plenamente, observado o disposto no artigo 411.°, número 1, do Código de Valores Mobiliários

(cfr. artigo 2.° dos Estatutos da Arguida Holdimo, fls. 57 dos autos), constatando-se,

presentemente e afinal que, aquela morada, corresponde integralmente à morada que a Arguida

apresentou nos autos, aquando do exercício da sua Defesa escrita.

Mas mais: do cotejo dos autos resulta, ainda, que, confrontada com aqueles resultados

infrutíferos, a CMVM procurou desenvolver outras diligências adicionais de notificação,

dirigindo, para esse efeito, por mais 2 (duas) vezes, carta registada com aviso de receção para a

Veja-se http://holdimo.pt/contactos.html, conforme informação divulgada ern 04.07.2019.
3
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morada portuguesa indicada pela própria Arguida Holdimo, no seu website oficial (Rua Tierno

Galvan, 10, Amoreiras, Torre -3, 4° Andar, 1070-274 Lisboa).

Pelo que, tudo somado, a CMVM remeteu à Arguida Holdimo 3 (três) Ofícios de notificação

da decisão contra si proferida, sob a forma de processo sumaríssáno.

Por seu turno, relativamente ao arguido Álvaro Sobrinho, compulsados os autos verifica-se

que: i) em 17 de dezembro de 2018, através de Ofício (ref. SA1-0FIC/2018/35044), a CMVM dirigiu-

lhe, carta registada com A/R, endereçada à sua morada

dando nota da decisão contra si proferida em processo sumaríssimo,

com a menção de que lhe assistia o direito de recusar ou aceitar a decisão proferida, nos termos e

para os efeitos do disposto nos artigos 411.° e 414.°, n.'s 4 e 5, do Cód.VM. (fls. 343 e 349); a

sobredita notificação veio devolvida, com a menção "não reclatnado"vis. 372); iii) cm 01 dc

fevereiro de 2019, a CMVM, através de Ofício (referência SAI-0FIC120191739) carta

registada, com A/R, endereçada à morada

(fls. 348 e 366 dos autos); iv) A referida notificação foi devolvida à CMVM com a

menção "não atendeu" (Os. 366); v) Ern 13 de março de 2019, a CMVM, através de Ofício (ref. SAI-

(WIC/2019/5625) remeteu-lhe carta registada corn A/R, endereçada à morada Rua Tierno Galvan,

10, Amoreiras, Torre -3, 4° Andar, 1070-274 Lisboa, nos termos e com as informações acima

explicitadas (Os. 367, 370 c 371); vi) A referida notificação veio devolvida, com a menção "endereço

insuficiente"(fis. 367).

Donde, considerando a inexistência de mandatários constituídos nos autos, afigura-se que

se mostra, escrupulosamente, respeitado, pela CMVM, o disposto no artigo 411.°, n.° 1, do

Cód.VM, sendo de enfatizar que, a morada para a qual foi remetida a sobredita notificação

(Luanda, Angola) corresponde integralmente à morada que o Arguido faz constar na sua Defesa

Escrita, entretanto apresentada.

Mas mais: do cotejo dos autos resulta, ainda, que, confrontada com aqueles resultados

infrutíferos, a CMVM procurou desenvolver outras diligências adicionais de notificação,

dirigindo, para esse efeito mais 2 (duas) vezes carta registada com aviso de receção.

Pelo que, tudo somado, a CMVM remeteu ao Arguido Alvaro Sobrinho 3 (três) Ofícios de

notificação da decisão contra si proferida, sob a forma de processo sumaríssirno, pelo que, não
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resta senão concluir pela observância estrita, por parte da CMVM, em sede de processo

sumaríssimo, do disposto nos artigos 414.° e 414.° do Código de Valores Mobiliários.

É, pois na sequência da frustração daquelas notificações, que a CMVM, deduz Acusação

contra o Arguido, desta feita através de processo comum, no âmbito do qual, remeteu nova

notificação a ambos os arguidos, dirigidas às mesmas moradas, acima identificadas (cfr. fls. 387 e

423; fls. 388 e 424; fls. 389 e 421, fls. 390 e 422; fls. 427 a 430; fls. 484 e 485).

A circunstância de as notificações terem logrado o seu desiderato em sede de processo

.comum para as mesmas moradas usadas pela CMVM em sede de processo sumaríssimo, denotam

que a não recepção das mesmas se deveu, unicamente, à conduta das Visadas. Deste iter resulta,

igualmente, que não foi implementado pela CMVM um procedimento de notificação

diferenciado para com o outro visado nos autos de processo sumaríssimo — Sporting SAD — pelo

que, carece, em absoluto, de fundamento a invocação de um tratamento diferenciado para com as

Visadas, em função da sua nacionalidade. Na verdade, do cotejo dos autos resulta que,

precisamente ciente e acomodando as eventuais dificuldades decorrentes de as Visadas terem

sede e morada em Angola, a CMVM desenvolveu, em concreto e de forma reiterada, mais quatro

diligências (adicionais) aptas e idóneas a acautelar a notificação das arguidas, o que, repete-se, não

se logrou alcançar por razões exclusivamente imputáveis àquelas.

Nada há, pois, a censurar à douta decisão recorrida, a qual, confrontada com a frustração

da notificação em sede de processo sumariíssimo, não teve alternativa senão deduzir acusação

sob a forma de processo comum.

Uma nota final para, na esteira da fundamentação expendida na decisão recorrida, salientar

que, a forma de processo sumaríssimo, constitui um ponto de encontro das ideias de consenso e de

oportunidade, mas não (n)uma negociação sobre a sanção a aplicar, mas (n)uma adesão do cupid° à decisão da

autoridade: também aqui vigora a regra de «pegar ou largary.2 Neste conspecto, encerra uma forma

processual simplificadci, norteada pelos princípios da celeridade e simplificação, razão por que, como

se pode ler na decisão recorrida, a circunstância de a eficácia da decisão proferida, em processo

sumaríssimo, estar dependente do assentimento dos Arguidos arreda o recurso à notificação

edital, não se podendo naturalmente tornar público um ato que ab initio não é ainda eficaz. Além

2 Cfr. AUGUSTO DE SILVA DIAS, Direito das Contra -Ordenações, Coimbra, Almedina, 2018, p. 235.
3 Cfr. HELENA BOLINA, As Contra -Ordenações no Novo código dos Valores Mobiliários: Aspetos Processuais, in cadernos do
Mercado de Valores Mobiliários, n.° 7, abril de 2000, p. 437.
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disso, como também salientado na decisão recorrida, tendo os Arguidos sede e domicílio em

Luanda não podia a CMVM ter promovido a sua notificação pessoal através de órgãos de polícia

Destrate, não se verifica a alegada omissão de acto devido, tendo a entidade administrativa dado

pleno cumprimento, no quadro do processo sumaríssimo, às diligências de notificação resultantes

do disposto nos artigos 411.° e 414.° do Código de Valores Mobiliários.

De igual sorte, também se acha desprovida de fundamentação a invocação de tratamento

discriminatório e, consequente, violação do princípio de igualdade face à outra visada,

SPORTING SAD.

E isto por duas ordens de razões.

Desde logo e em primeiro lugar, porque, como supra se escalpelizou, não existiu qualquer

omissão de acto devido, nem actuação processual distinta, por parte da CMVM, em função das

Visadas a quem dirigiam a notificação, em sede de processo sumaríssimo.

Em segundo lugar, importa recordar, na esteira dos ensinamentos de Jorge Miranda e Rui

Medeiros, "o sentido primário da fórmula constitucional é negativo: consiste na vedação de

privilégios e de discriminações. Privilégios são situações de vantagem não fundadas e

discriminações situações de desvantagem", acrescentando que "mais rico e exigente vem a ser o

sentido positivo do principio da igualdade: (i) tratamento igual de situações iguais (ou tratamento

semelhante e situações semelhantes; (ii) tratamento desigual de situações desiguais, mas

substancial ou objetivamente desiguais e não criadas ou mantidas artificialmente pelo legislados

(iii) tratamento em moldes de proporcionalidade das situações relativamente iguais ou desiguais

que, consoante os casos, se converte para o legislador ou em mera faculdade, ora em obrigação"
4

Ora, conforme resulta da fundamentação da decisão recorrida, a circunstância de à outra

Visada ter sido aplicada uma sanção, suspensa na sua execução não demanda, necessariamente,

idêntica asserção para outros Visados. Na verdade, o que se apurou, em sede de processo

comum, por via das diligências probatórias aí realizadas, denuncia um quadro de actuação distinto

4 Cfr. JoRGE MIRANDA e Rui Medeiros, in "Constituição da República Portuguesa anotada"
6
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entre as várias visadas — apreciado nos termos do artigo 405.° do Código de Valores Mobiliários,

em conjugação com o disposto no artigo 415.° do mesmo Diploma -, distinção essa legitimadora

de um tratamento diferenciado, nos termos constitucionalmente previstos.

Donde, ancorando-se o quadro de actuação das Visadas em moldes e parâmetros

substancialmente distintos, não se divisa violação do princípio da igualdade, pelo que, também

nesta sede, nada há a censurar à douta decisão recorrida.

Invocam, ainda, os Recorrentes a nulidade da decisão recorrida por «não conter a descrição

integral dos factos imputados» e bem assim por ausência de «densificação de factos suscetíveis de

integrar o conceito jurídico de dolo», com isso inobservando o disposto no artigo 58.°, número 1,

alinea b) do RGCO conjugado com o disposto nos artigos 379.°, número 1, alínea a) e 374.°,

número 2, ambos do CPP (pontos F) e 0) das doutas conclusões de recurso, de fls.687 dos

autos). Particularizando, para melhor compreensão do argumentário expendido, invocam, quanto

àquele primeiro argumento, que a responsabilização da HOLDIMO pressupõe a «descrição

relativa à pessoa física da organização da Recorrente — titular de órgão, mandatário,
representante, funcionário, ou outro — (...) actuando em representação e no interesse da pessoa

colectiva».

Contudo, não lhe assiste razão.

Vejamos, pois.

Do cotejo crítico do disposto nos números 1 e 2 do artigo 401.° do Código de Valores

Mobiliários resulta, daquele primeiro normativo, um modelo de imputação autónoma e, do

segundo preceito, um modelo de imputação funcional. Com efeito, o número 1 do artigo 401.°

do Código de Valores Mobiliários consigna a imputação da conduta por força de factos praticados

pela propia pessoa coletiva.

Esta destrinça é reconhecida e afirmada quer pela doutrina, quer pela jurisprudência, cujos

trechos, por pertinência para a questão em apreço, ora se respingam, sendo, igualmente, a

interpretação normativa que é demandada pelo artigo 7.° do RGCO:

Pela prática das contraordenações previstas neste Código podem ser re.q)onsabilkadas pessoas singulares,

pessoas coletivas, independentemente da regularidade da sua constitu4ão, sociedades e associações sem

7
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personalidade jurídica" — que vigora no direito dos valores mobiliários português "(...) o

modelo de imputação autónoma da responsabilidade por ilícitos de mera ordenação social a entes coletivos

e entes singulares (art. 401°, n°1) (...)5.

(...) a regra da imputação funcional dos factos de pessoas singulares às pessoas coletivas, nos termos do

art. 401°, n° 2."6, que dispõe que "as pessoas coletivas e as entidades que lhes são equiparadas no

número anterior são responsáveis pelas contraordenações previstas neste Código quando os factos tiverem

sido praticados, no exercício das respetivas funções ou em seu nome ou por sun conta, pelos titulares dos

seus órgãos sociais, mandatários, representantes ou trabalhadores.

(...) os factos que constituem contraordenação podem ser imputados alternativa ou cumulativamente a

pessoas singulares e a pessoas coletivas7.

(...) o art. 7°, n° 1, do RGCords consagra o modelo de imputação autónoma da responsabilidade das

pessoas singulares, das pessoas coletivas e entidades equiparadas. (...) este n° 1 do art. 7° deve entender-

se como a delimitação do círculo dos responsáveis, isto é, como os destinatários das normas de Direito de

Mera Ordenação Social, sendo a sua violação fonte de responsabilidade de acordo com as regras gerais,

nomeadamente, de imputação subjetiva (ad. 8° do RGCords) 9. '

Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, de 14-05-2014, processo n"

46/12.6YQSTR.L1-3, quanta à responsabili:zação [da] (...) pessoa coletiva, face aos arts. 7°, n°1, do

RGCO e 401°, n° 1, do CdVM, não é necessália a concreta identjficação dos funcionários pessoas

singulares que agiram em seu nome (...)lo.

5 FREDERIC° DA COSTA PINTO, O Novo Regime dos Crimes e Contraordenações no Código dos Valores Mobiliários, Coimbra:
Almedina, 2000, pp. 23-24; vide, igualmente, do mesmo autor, "Crimes e Contraordenações no Novo Código dos
Valores Mobiliários", in Cadernos do Mercado de valores Mobiliários, n° 7, 2000, pp. 375-413 (p. 383).
6 FREDERICO DA COSTA PINTO, O Novo Regime dos Crimes e Contraordenações no Código dos Valores Mobiliários, Coimbra:
Almedina, 2000, p. 23.
7 FREDERICO DA COSTA PINTO, O Novo Regime dos Crimes e Contraordenaíóes no Código dos Valores Mobiliários, Coimbra:
Almedina, 2000, p. 23.
8 FREDERICO DA COSTA PINTO, "A Tutela dos Mercados de Valores Mobiliários e o Regime do Ilícito de Mera
Ordenação Social", in Direito dos Valores Mobiliár ios, vol. I, Coimbra: Coimbra Editora, 1999, pp. 285-321 (pp. 313-
315).
9 PAULO PINTO DE ALBUQUERQUE, Comentário do Regime Gem/ das Contraordenaçães à Conslituição da Republica e da
Convenção Europeia dos Direitos do .1 iomem, 2011, Lisboa: Universidade Católica Editora, p. 55.
TO Disponível em www.dgsi.pt.
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Aresto do Tribunal da Relação de Lisboa, de 23-02-2010, processo n°

141/09.9TBVFC.I.1-5, não se encontra no ordenamento nacional qualquer norma que condicione a

responsabilidade contraordenacional da pessoa coletiva a prévia ou concomitante reJponsabilkação de

pessoa singular

Acórdão do Tribunal da Relação de Guimarães, de 25-01-2010, processo n°

459/05.0GAFLG, não decorre da Lei, nem dos princípios, a necessidade do procedimento

contraordenacional ser dirigido tanto contra o ente coletivo como contra o(s) agente(s) físico(s), antes

subsistindo autónoma a responsabilidade daquele (...)12.

Em síntese, as contraordenações dirigem-se, no 'essencial e tendencialmente, a pessoas

coletivas ou entidades equiparadas, tal como previstas no artigo 401°, n° 1, do CdVM., não se

divisando amparo legal na exigência dessa responsabilização depender da atuação de uma pessoa

singular" 14. Mais, no caso concreto, a imputação é assacada à arguida HOLDI NI O, na medida em

que a norma que a onerava com o dever de comunicação é lhe dirigido, prescindindo da actuação

de uma pessoa singular.

Finalmente, subsiste a apreciação da alegação, por parte dos Recorrentes, de nulidade da

decisão recorrida por falta de fundamentação e densificação dos factos susceptíveis de integrar o

conceito de dolo (pontos N) 0) das doutas conclusões de recurso).

Desde já se adianta, não lhe assiste razão.

O dever de fundamentação da decisão condenatória funda-se no disposto no artigo 205.° da

Constituição, enquanto corolário dos princípios da boa administração da justiça, num Estado de

Direito e do direito a um processo equitativo, assegurado pela Convenção Europeia dos Direitos

Humanos.

11 Disponível em www.dgsi.pt.
12 Disponível em www.dgsi.pt.
13 FREDERIC() DA COSTA PINTO, O Novo Regime dos Crimes e Contraordemgões no Códi<go dos Valores Mobiliários, Coimbra:
Alrnedina, 2000, pp. 23-24.
14 No mesmo sentido, o Parecer do Conselho Consultivo da PGR 11/2013, de 10 de julho de
2013: "[o] alto 7° do Regime Gera/ das Contraordenações adota a req)onsabilidade autónoma, tal como os
regimes especiais em matéria (...) de valores mobiliários (artigo 4010 do Código dos Valores Mobiliários), (...) pelo
que não é necessária a identificação concreta do agente singular que cometeu a infração para que a mesma seja
imputável à pessoa coletivd'.
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Porém, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal de Justiça, a «falta de

fundamentação implica a inexistência dos fundamentos de facto e de direito que justificam a

decisão e só a falta absoluta de fundamentação determina a sua nulidadels».

De igual sorte, esclarece o STJ que, «a falta de fundamentação não se confunde, ou não

pode ter a mesma dimensão compreensiva, da falta de convencimento que essa fundamentação

opera no destinatário. Para este a fundamentação pode nào ser suficiente para os fins que

prossegue e que anseia da decisão do órgão jurisdicional, mas esta perspectiva não pode

obumbrar o fim constitucional do dever de fundamentação enquanto dever geral e comum de

percepção do sentido das decisões por todos aqueles que delas tomem conhecimento ou que

delas sejam destinatários.%

Ensinam Eduardo Correia e Figueiredo Dias que o dolo desdobra-se num elemento

intelectual e num elemento volitivo ou emocional, o qual constitui, para aquele último Professor,

um terceiro e autónomo elemento. O elemento intelectual traduz-se no conhecimento (enquanto

previsão ou representação), pelo agente, das circunstâncias do facto, ou seja, dos elementos

materiais constitutivos do tipo objetivo do ilícito, incluindo eventuais circunstâncias rnodificativas

agravantes.

Conforme esclarece o acórdão do Tribunal da Relação de Guimarães (de 19.06.2017) o que o

elemento intelectual exige é o conhecimento do sentido ou significado correipondente ao tipo de ilícito dos diversos

elementos materiais e normativos que o compõem.

Neste conspecto, a decisão administrativa deve descrever os elementos em que se analisa o

dolo, ou seja: o conhecimento (ou representação ou, ainda, consciência em sentido psicológico)

de todas as circunstâncias do facto, de todos os elementos descritivos e normativos do tipo

objetivo do ilícito; a intenção de realizar o facto, ou a previsão do resultado danoso ou da criação

de perigo (nos crimes desta natureza) como consequência necessária da sua conduta (tratando-se

de dolo necessário), ou ainda a previsão desse resultado ou da criação desse perigo como

consequência possível da mesma conduta, conformando-se o agente com a realização do evento

(se se tratar de dolo eventual).

15 Acórdão do STJ, de 24-01-2018, proferido no Proc. n.° 3/12.2GAVVC-B.S1 — 3.° Secção,
disponível no site do itij.
16 Acórdão do STJ, del 1-01-2018 Proc. n.° 111/02.8TAALQ.L1.S1 — 3.° Secção, disponível no site do itij.

10



Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão
1° Juízo — J1

Pr.Do Município, Ed Ex -Escola Prática de Cavalaria
2005-345 Santarém

Telef 243090300 Fax: 243090329 Mail: tribunal.c.supervisao@tribunais.org.pt

Proc. n° 124/20.8YUSTR

Ora, revertendo ao aso concreto e cotejada a decisão recorrida é manifesto que os factos

respeitantes ao dolo se acham devidamente descriminados e individualizados nos pontos 21, 23,

24 e 26 da decisão recorrida. Não existe, por isso, qualquer omissão factual.

De igual sorte, no que respeita à fundamentação explanada, na decisão recorrida, quanto à

demonstração desses factos, acha-se a mesma empreendida de forma perfeitamente inteligível,

racional e completa, características que são exigíveis para efeitos de um exercício, cabal e pleno,

do contraditório por parte das Defesas (cfr. pontos 20 a 42 da decisão recorrida, constante de fls.

540v a 544), o que se constata, à saciedade, lograram realizar.

Verdadeiramente, o que sucede é que os Recorrentes discordam das conclusões retiradas pela

decisão recorrida quanto aos factos provados e correspectiva fundamentação. Tal discordância —

sendo perfeitamente legítima — não se confunde com o invocado vício de omissão, que, nesta
medida, se julga inverificado.

Nada, existe, pois, a censurar à decisão recorrida, julgando-se improcedentes, por que não

verificados, os vícios invocados.

**I<

Não se verificaram nulidades ou questões prévias que cumpra conhecer e que obstem ao

conhecimento do mérito da causa.

***

II — FUNDAMENTAÇÃO

A) De facto

Cotejada os autos e discutida a causa, resultou provada, com interesse para o objecto dos

autos, a seguinte fact-ualidade:

I. A Arguida HOLDIMO é urna sociedade anónima de direito angolano que tern corno objeto social

«a) actividades de- consultoria e assessoria, a implementação e acompanhamento de estruturas

11
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empresariais, avaliação de negócios, empresas, qualquer tipo de bens móveis ou imóveis, promoção e

gestão dos mesmos e actividades conexas com as anteriormente citadas bem como a compra, venda e

revenda de bens imóveis, administração e arrendamento dos adquiridos para esse fim; b) A aquiSião

de participações socials noutras empresas e a gestão e detenção dessas participações sociais; c) a

compra, venda e revenda de bens imóveis, administração e arrendamento dos adquiridos para esse

fim; a construção e reconstrução de imóveis; a consultoria e gestão de imóveis, próprios ou alheios,

bem como a administração, gestão e investimentos em bens imobiliários; d) Actividades de

comércio em geral; e) A sociedade poderá participar no capital de outras sociedades, reguladas ou

não por leis especiais, criar novas empresas, ou comparticipar na sua criação, mesmo que o objecto

dessas empresas não coincida no todo ou em parte com aquele que a sociedade está exercendo,

podendo ainda a sociedade associar-se, pela forma que entender mais conveniente, a quaisquer

entidades singulares ou colectivas, colaborar com elas através da sua direcção ou fiscalização, ou

nelas tomar interesses sob qualquer forma».

II. 0 Arguido ÁLVARO SOBRINHO era, ao tempo da prática dos factos, acionista maioritário da

Arguida HOLDIMO, detendo 99,80% do capital social e dos direitos de voto da HOLDIMO.

III. A SPORTING SAD é uma sociedade aberta, emitente de valores mobiliários admitidos à

negociação no mercado regulamentado Euronext Lisbon.

IV. Em 22 de julho de 2011, a HOLDIMO e a SPORTING SAD celebraram um «Contrato de

Parceria de Cooperação Financeiro -Desportiva», ao abrigo do qual a SPORTING SAD vendeu à

HOLDIMO, que os comprou, parte dos direitos económicos associados aos direitos de inscrição de

jogadores da SPORTING SAD (comummente denominados "passes dos jogadores).

V. A Arguida HOLDIMO concretizou a aquisição de percentagens dos direitos económicos

associados aos passes dos jogadores através de um investimento inicial de 16.050.000C, tendo como

contrapartida, aquando da alienação dos passes dos jogadores, o pagamento do montante devido em

função da percentagem dos passes adquirida, até à restituição integral do montante investido.

VI. Em IS de janeiro de 2013 foi efetuado um «Aditamento ao Contrato de Parceria de Cooperação

Financeiro -Desportiva», que atualizou o montante do investimento da Arguida HOLDIMO para

urn total de 20.600.000C.
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VII. Ern virtude cio «Contrato de Parceria de Cooperação Financeiro -Desportiva», a Arguida

HOLDIMO transferiu para a Arguida SPORTING SAD, entre 2011 e 2013, o montante total de

€20.000.000 (vinte milhões de euros).

VIII. Em 12 de abril de 2013, a SPORTING SAD divulgou no Sistema de Difusão de Informação

(doravante, abreviadamente, «SDI») da CMVIvI um comunicado no qual tornou público o

Processo de Reestruturação Financeira e Societária do Grupo Sporting («Processo de

Reestruturação»).

IX. No contexto do Processo de Reestruturação, foi celebrado, em 07 de junho de 2013, um «Acordo

de Alteração e de Revogação do Contrato de Parceria de Cooperação Financeiro -Desportiva», nos

termos do qual as partes acordaram a antecipação da restituição, à HOLDIMO, do montante de

€20.000.000 (vinte milhões de euros) investido, através da conversão do crédito em capital social

da SPORTING SAD.

X. A antecipação da restituição ficou condicionada à confirmação da existência de crédito e à

aprovação do processo de reestruturação financeira pelos Bancos (BES e BCP) e pelos órgãos

estatutários do Sporting Clube de Portugal, que se verificou.

XI. Em 21 de junho de 2013, a Arguida SPORTING SAD divulgou no SDI da CMVM um

comunicado coin o seguinte teor:

«[Ciurnpre, agora, no dmbity da plano de reestruturação financeira e recapitalização da Sociedade

convocar uma assembleia geral da Sociedade para deliberar sobre as operações necessárias,

concretamente.[A]umento do capital social da Sporting SAD por entrada em espécie, a realizar por

subscrição particular pela sociedade Holdimo — Participações e Investimentos, SA, no montante de

Furos 20.000.000,00 (vinte milhões de euros), mediante a conversão de um crédito daquela

entidade sobre a Sporting SAD, resultante de contrato de parceria de cooperação financeiro-

desportiva, através de emissão de 20.000.000 (vinte milhões) de novas acções ordinárias, escriturais

e nominativas, com o valor nominal de I Euro cada, pelo preço de subscrição de I Euro cadfak.

XII. Em 21 de novembro de 2014, foi outorgada entre a Arguida HOLDIMO e a Arguida

SPORTING SAD escritura pública de aumento de capital social, em espécie, no montante de
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€20.000.000 (vinte milhões de euros), realizado mediante a incorporação do crédito de igual
montante detido pela Arguida HOLDIMO.

XIII. Em 21 de novembro de 2014, passaram a ser imputáveis à Arguida HOLDIMO os direitos de voto

inerentes a 20.000.000 ações da sociedade SPORTING SAD, que representavam 29,85% dos

direitos de voto correspondentes ao capital social da SPORTING SAD.

XIV. Em 21 de novembro de 2014, a Arguida HOLDIMO ultrapassou o limiar de participação de 25%

dos direitos de voto correspondentes ao capital social da Arguida SPORTING SAD.

XV. Em 21 de novembro de 2014, passaram a ser imputáveis ao Arguido Álvaro Sobrinho os direitos de

voto inerentes a 20.000.000 ações da sociedade SPORTING SAD, que representavam 29,85% dos

direitos de voto correspondentes ao capital social da SPORTING SAD.

XVI. Em 21 de novembro de 2014, o Arguido Alvaro Sobrinho ultrapassou o limiar de participação de

25% dos direitos de voto correspondentes ao capital social da Arguida SPORTING SAD.

XVII. Em CH de dezembro de 2014 foi registado o aumento de capital social realizado pela Arguida

HOLDIMO, tendo, em consequência, o capital social sido novamente aumentado de 47M€ para

67M€.

XVIII. A Arguida HOLDIMO não comunicou à CMVM, no prazo máximo de quatro dias de negociação

após o dia da ocorrência do facto ou do seu conhecimento (ou seja, até ao dia I de dezembro de

2014), a ultrapassagem da participação de 25% dos direitos de voto correspondentes ao capital

social daSPORTING SAD.

XIX. O Arguido ÁLVARO SOBRINHO não comunicou à CMVM, no prazo máximo de quatro dias

de negociação após o dia da ocorrência do facto ou do seu conhecimento (ou seja, até ao dia I de

dezembro de 2014), a ultrapassagem da participação de 25% dos direitos de voto correspondentes

ao capital social da SPORTING SAD.

XX. Em 31 de dezembro de 2014, a SPORTING SAD divulgou no SDI da CMVM que era imputável

à Arguida HOLDIMO uma participação qualificada no capital social e direitos de voto da
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SPORTING SAD de 20.000.000 ações, correspondentes a 29,85% do capital social e dos direitos

de voto, através da emissão de comunicado corn o seguinte teor:

«Nos termos e para os efeitos do disposto nos artigos 16° e 20° do Código dos Valores

Mobiliários e no artigo .2°-A do Regulamento da CMVMn.° 5/2008, bem como do disposto no

n.° I cio artigo 248°-B do Código dos Valores Mobiliários, a SPORTING CLUBE DE

PORTUGAL FUTEBOL, SAD (Sporting SAD), vem prestar a seguinte informação ao mercado:

No dia 21 de Novembro de 2014, a SPORTING SAD comunicou ao mercado um aumento do

capital social da Sociedade, em espécie, no montante de vinte milhões de euros, realizado mediante a

incoporação de um crédito de igual montante detido pela sociedade anónima com a firma

HOLDIMO-PARTICIPAÇÕES E INVES77MENTOS, SA, subscrito pela emissão de vinte

milhões de novas acções, com o valor nominal de um euro cada uma, ,em consequência do qual o

capital social da Sociedade passou de quarenta e sete milhões de euros para sessenta e sete milhões

de euros.

Resultante da identificada subscrição pela HOLDIMO-PARTICIPAÇÕES E

INVESTIMENTOS, SA esta passou a deter 20.000.000 acções no capital social da SPORTING

SAD.

Face ao exposto, no dia 21 de Novembro de 2014 e pelo facto descrito no primeiro parágrafo desta

comunicação, nos termos do art.° 20° do Código dos Valores Mobiliários, à HOLDIMO-

PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS, SA passou a ser imputável, uma participação

qualificada no capital social e direitos de voto da SPORTING SAD de 20.000.000 acções,.

correspondestes a 29,850% do capital social e dos direitos de voto.

Cumpre ainda informar que o presence comunicado é igualmente efectuado nos termos e pal -a Os

efeitos do disposto no n.° I do artigo 248°-B do Código dos Valores Mobiliários conjugado com a

parte final da alínea b) do n.° 4 do mesmo artigo, em virtude do Senhor Dr. Paulo Antunes da Silva

exercer simultaneamente funções nos Conselhos de Administração da SPORTING SAD e da

HOLDIMO -PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS, SA, o que nos termos legais faz com

que esta sociedade seja considerada pessoa estreitamente relacionada com o identificado membro do

órgão de administração».
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XXI. A Arguida HOLDIMO agiu consciente e voluntariamente na prática dos factos descritos, os quais

são factos próprios, em que interveio e participou.

XXH. Com efeito, a Arguida HOLDIMO sabia que:

- Em 21 de novembro de 2014 foi outorgada escritura pública de aumento de capital social, em

espécie, no montante de €20.000.000 (vinte milhões de euros), realizado mediante a incorporação

do crédito de igual montante detido por si na sociedade SPORTING SAD;

- Ern 21 de novembro de 2014 passaram a ser à Arguida Holdimo os direitos de voto inerentes a

20.000.000 ações da sociedade SPORTING SAD, que representavam 29,85% dos direitos de voto

correspondentes ao capital social da SPORTING SAD;

- Em 21 de novembro de 2014 ultrapassou o limiar de participação de 25% dos direitos de voto

correspondentes ao capital social da Arguida SPORTING SAD;

- Não comunicou à CMVM no prazo legal de quatro dias de negociação após o dia de ocorrência

do facto ou do seu conhecimento (ou seja, até ao dia I de dezembro de 2014), a circunstância de

ter ultrapassado o limiar de participação de 25% dos direitos de voto e do capital social da

Sociedade Sporting SAD.

XXIII. A Arguida HOLDIMO quis praticar os factos descritos.

XXIV. O Arguido Álvaro Sobrinho agiu consciente e voluntariamente na prática dos factos descritos, os

quais são factos próprios, em que interveio e participou.

XXV. Com efeito, o Arguido Álvaro Sobrinho sabia que:

- Em 21 de novembro de 2014 foi outorgada escritura pública de aumento de capital social, em

espécie, no montante de €20.000.000 (vinte milhões de euros), realizado mediante a incorporação

do crédito de igual montante detido pela HOLDIMO na sociedade SPORTING SAD;

- Era titular de 99,80% do capital social e dos direitos de voto da HOLDIMO;

- Em 21 de novembro de 2014 passaram a ser ao Arguido Alvaro Sobrinho os direitos de voto

inerentes a 20.000.000 ações da sociedade SPORTING SAD, que representavam 29,85% dos

direitos de voto correspondentes ao capital social da SPORTING SAD;
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- Em 21 de novembro de 2014, ultrapassou o limiar de participação de 25% dos direitos de voto

correspondentes ao capital social da Arguida SPORTING SAD;

- Não comunicou à CMVM no prazo legal de quatro dias de negociação após o dia de ocorrência

do facto ou do seu conhecmHento (ou seja, até ao dia I de dezembro de 2014), a circunstância de

ter ultrapassado o limiar de participação de 25% dos direitos de voto e do capital social da

•Sociedade Sporting SAD.

XXVI, O Arguido ÁLVARO SOBRINHO quis praticar os factos descritos.

Factos não provados

Inexistem, com relevo para a discussão da causa.

Motivação:

A livre apreciação da prova constitui um dever do julgador que axiologicamente se lhe impõe

por força do principio do Estado de Direito e da Dignidade da Pessoa Humana — i.e., emerge
directamente dos artigos 1.0 e 2.° da Constituição da República Portuguesa —, traduzindo-se na

possibilidade de formar uma convicção pessoal da verdade dos factos, convicção essa ainda assim

racional, assente em regras de lógica e experiência, objectiva e comunicacional.

Como esclarece o Tribunal Constitucional o sistema da livre apreciação da prova não deve definir-se

negativamente pela ausência de regras e critérios legais predeterminantes do seu valor, havendo antes de se destacar o

seu sign04-ado positivo, que há de trackir-se em valoração racional e crítica, de acordo com as regras comuns da

lógica, da razão, dos máximos da experiência e dos conhecimentos científicos, que permita ao julgador objectivar a

apreciação dos.factos'.

Aliás, há já mais de trinta anos que o prof. Figueiredo Dias' ensina que a liberdade de apreciação

17 Acórdão do Tribunal Constitucional de 19.11.1996, publicado no D.R. n.° 31 — II Série de 06.02.1997, P. 1569.
18 cfr. Figueiredo Dias, 1984, pp. 202-203, Direito Penal, Parte Geral e o Acórdão do TRP de 13.04.2011, proferido
no processo n.° 1256/08.6TAVFR.P1, disponível no site do itij.
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da prova é, no fundo, uma liberdade de acordo com um dever o dever de perseguir a chamada «verdade material»

-, de tal sorte que a apreciação há de ser, em concreto, recondutível a critérios objectivos e, portanto, em gral

susceptível de motivação e de controlo. Trata-se, na expressão do prof. Castanheira Neves, de uma

liberdade para a objectividade.

Daí que, no processo penal hodierno, com projecção do domínio contraordenacional, a prova

consubstancie uma actividade de garantia de realização de um processo justo, de eliminação do

arbítrio e da sua livre apreciação, enquanto meio de descoberta da verdade material, jamais

consentindo uma fundamentação respaldada em meras impressões geradas no espírito do

julgador pelos diversos meios de prova produzidos.

Na verdade, o juízo valorativo da decisão final (de absolvição ou condenação) há -de estribar-se

na dialéctica e concatenada avaliação que os meios de prova produzidos em audiência de

julgamento consintam, formulados a partir de um raciocínio de tipo dedutivo ou indutivo

integrado pelas chamadas regras da experiência comum, entendidas como "juízos hipotéticos

assentes nas máximas da vivência comum, autonomizáveis dos casos individuais em que se

alicerçam e para lá dos quais mantêm, por isso, validade", nas doutas palavras do Prof. Cavaleiro

Esclarecidas as premissas que norteiam a valoração da prova por parte do Tribunal importa,

desde já, antecipar que o Tribunal considerou demonstrados os factos aqui em causa.

Vejamos, pois.

Em primeiro lugar, as circunstâncias de tempo, lugar e actuação objecto dos autos, acham-se

suportadas em prova documental junta, a qual se afigura idónea para a sua demonstração, a saber

e designadamente, estatutos da sociedade HOLDIMO — Participações e Investimentos, S.A. (fis. 57 a 62),

resposta de fls. 63, contrato de parceria de cooperação financeiro -desportiva celebrado entre o Sportin<g Club de

Portwl—Futebol SAD e HOLDIMO, participações e Investimentos 5./i., aditamento ao contrato de parceria

de cooperação financeiro -desportiva e respectivos Anexos, segundo aditamento ao contrato de cooperação

financeiro -desportiva, acordo de alteração e de revo<gação do contrato de parceria de cooperação financeiro -desportiva,

19 In Cum de Processo Penal,V.II, pág.30.
Em idêntico sentido, o douto acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 13.02.2013, proferido no processo n.°
256/10.9GAMRL.1-3, disponível no site do itij.
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certidão de aumento de capital e alteração parcial do contrato, relatório do revisor oficial de contas, comunicado

do SPORTING Clube de Portugal (fls. 124), comunicado de fls. 146, comunicado de fls. 238.

No que respeita aos factos atinentes ao elemento subjectivo da imputação, resultam os

mesmos da circunstância de a H O LD I MO ser uma sociedade cujo escopo do objecto social

respeita, precisamente, à aquisição de participações sociais de outras empresas — para o que é

detida em 99,80 por cento pelo Arguido Alvaro Sobr inho. Trata-se de uma sociedade há vários

anos constituída (desde 2011) e por tempo indeterminado. Os arguidos estiveram sempre

representados por terceiros, dotados de qualificações, nos acordos celebrados com o SPORTING

nos termos aqui em causa, pelo que, sabiam as obrigações de comunicação que sobre si pendiam

relativamente à CMVM, facto que quiseram e representaram. A este respeito uma breve palavra

para deixar esclarecido que a mera invocação do desconhecimento da lei, em particular de deveres de

comunicação a entidades de supervisão, não pode, evidentemente, ter a virtualidade de pôr em

causa a consciência da ilicitude da actuação empreendida pelas visadas. Com efeito, como se

disse, trata-se de sociedade com escopo precisamente na actividade em causa nos autos,

constituída cerca de 3 anos antes do negócio realizado, sem que haja noticia de insucesso na

prossecução do seu objecto social, sendo certo que, também no direito angolano (Lei n.° 13/05,

de 30 de Setembro, alterada pela Lei n.° 12/2015, de 17 de Junho, em conjugação com o aviso n.°

10/2013, de 9 de Julho) se encontra consignado o dever de comunicação de participações

qualificadas, pelo que, em face daqueles elementos concludentes, nenhum elemento sobreveio

que corrobore a alegação de desconhecimento da lei (falta de consciência da ilicitude).

***

B) De Direito

Dispõe o artigo 16.°, n.° 1, do Código dos Valores Mobiliários (doravante, Cód.VM) (Quern

atinja ou ultrapasse participação de 10 °/0, 20 %, um terço, metade, dois terços e 90 % dos direitos de voto

correipondentes ao capital social de uma sociedade aberta„ sujeita a lei pessoa/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) Ily`os mar desse facto a CM f/Al e a sociedade participada».
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Por seu turno, estabelece o artigo 16.°, n.° 2, alínea a), subalínea i), do Cód.VM que fica

igualmente sujeito aos deveres referidos no número anterior: a) Quem atinja ou ultrapasse participação de 5%,

15%. e 25% dos direitos de voto correspondentes ao capital social e quem reduza a sua participação para valor

inferior a qualquer daqueles limites, relativamente a: z) Sociedade aberta, sujeita a lei pessoal portuguesa, emitente

de ações ou de outros valores mobiliários que confiram direito à sua subscrição ou aquisição, admitidos à negociação

em mercado regulamentado situado ou a funcionar em Estado membro da União Europeia».

Além disso, nos termos do disposto no n.° 3 do artigo 16.° «[p]ara efeitos dos números anteriores:

a) Presume-se que o participante tem conhecimento do facto determinante do dever de comunicação no prato

máximo de dois dias de negociação após a ocorrência daquele

De acordo as disposições acima referidas, quem atinja ou ultrapasse participação de 25% dos

direitos de voto correspondcntes ao capital social de uma sociedade aberta, sujeita a lei pessoal

portuguesa, emitente de ações ou de outros valores mobiliários que confiram direito à sua subscrição ou aquisição,

admitidos à negociação em mercado regulamentado situado ou a fundonar em Estado membro da União Europeia

deve, no prazo de 4 (quatro) dias de negociação após ocorrência do facto ou do seu

conhecimento, informar desse facto a CMVM.

Nos termos do artigo 390.°, n.° 1, do Cód.VM constitui contraordenação muito grave a omissão de

comunicação ou divulgação de participação qual?ficada em sociedade aberta ou de participação detida por sociedade

aberta em sociedade sediada em Estado oujurisdição que não seja membro da União Europeia.

Retomando o caso subjudice, dúvidas não restam de que se encontram verificados todos os

elementos exigidos pela norma incriminadora porquanto apurou-se que, nas circunstâncias de

tempo e lugar acima descritas, os arguidos aumentaram a proporção de capital social e direito de

voto detido sobre a SPORTING SAD, ultrapassando o limiar de participação de 259 ó dos direitos

de voto correspondentes ao capital social.

Os arguidos não comunicaram à CMCV, no prazo máximo de quatro dias de negociação após

o dia da ocorrência do facto ou do seu conhecimento (ou seja, até ao dia 1 de dezembro de

2014), a ultrapassagem da participação de 25% dos direitos de voto correspondentes ao capital

social da SPORTING SAD. A Arguida HOLDIMO tinha o dever de informar a CMVM, no

prazo de 4 (quatro) dias de negociação após o dia da ocorrência do facto ou do seu

conhecimento, da detenção da participação de 29,85% do capital social da SPORTING SAD e,

concomitantemente, da ultrapassagem do limiar de participação de 25% dos direitos de voto e do
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capital social da SPORTING SAD. O Arguido Álvaro Sobrinho tinha o dever de informar a

CMVM, no prazo de 4 (quatro) dias de negociação após o dia da ocorrência do facto ou do seu

conhecimento, da detenção da participação de 29,85% do capital social da SPORTING SAD e,

concomitantemente, da ultrapassagem do limiar de participação de 25% dos direitos de voto e do

capital social da SPORTING SAD.

Actuaram de forma livre, consciente de deliberada, bern sabendo ser a sua conduta punida

por lei, a qual quiseram e representaram, não se tendo apurado qualquer causa de exclusão da

ilicitude ou da culpa.

Donde, ao actuarem do modo descrito, violaram o dever de comunicação de participação

qualificada à CMVM, consignado no artigo 16.°, n.° 2, alínea a) subalínea i) do Cód.VM, o que

constitui, nos termos do artigo 390.°, n.° 1, do Cód. VM, a prática de uma con traordenação muito

grave, punível, de acordo com o artigo 388.°, n.° 1, al. a), ambos do Cód. VM, com coima entre

€25 000 (vinte cinco mil euros) €5 000 000 (cinco milhões de euros).

C) Determinação da dosimetria da contraordenação

A contraordenação objecto destes autos é punida corn coima entre €25 000 (vinte cinco mil
euros) €5 000 000 (cinco milhões de euros).

Actuando de modo benevolente, a decisão recorrida cifrou a dosimetria da coima no

mínimo legal (e no caso da outra Visada, em sede de processo sumaríssimo, determinou,, até, a

suspensão do pagamento da coima).

Os recorrentes não contestam aquela dosimetria, mas propugnam pela sua suspensão,

argumentando que devem beneficiar, à semelhança do que sucedeu com a SPORTING SAD, da

suspensão de pagamento.

Vejamos, pois.

Em primeiro lugar, a invocação da benevolência da CMVM junto da SPORTING SAD não

tem aqui cabimento, dad° que ocorreu no quadro de um processo sumaríssimo e, portanto,

situação distinta da que ocorre nestes autos, pelo que, carece de arrimo legal a invocação de

tra tamento igua l, dado que a situação é diferenciada.
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Em segundo lugar, não se verificam os pressupostos para a determinação de tal

suspensão, como se passa a expor.

A suspensão da execução da sanção (prevista no artigo 415.° do Código de Valores

Mobiliários) demanda a ponderação e valoração das necessidades de prevenção, geral e especial,

que no caso se fazem sentir.

Ora, no que tange à prevenção geral, há que reputar tais necessidades de prementes, na

medida em que a comunicação à CMVM dos titulares de participações qualificadas afigura-se

essencial para o exercício, cabal, pleno e efectivo, dos seus poderes de supervisão, razão porque a

omissão desse dever é classificada pelo legislador como contraordenação muito grave. Neste

conspecto, aquele dever constitui um relevantíssirno pressuposto para que a actuação da CMVM,

ern matéria de prevenção de branqueamento de capitais, ocorra de forma efectiva — sendo de
notar que, no caso concreto, 3 milhões, 980 mil euros utilizados no contrato de parceria

(correspondentes a 19 por cento do capital utilizado no sobredito contrato) são de origem

desconhecida. Afigura-se, por isso, de particular relevância reafirmar a força coerciva da norma

contraordenacional, com o fito de reforçar a confiança da comunidade na imperatividade da sua

observância.

Por seu wino, no que concerne às necessidades de prevenção especial também se

afiguram relevantes, na medida cm que os Recorrentes embora tenham no seu escopo comercial

a gestão de participações sociais,justUicam a sua conduta com o desconhecimento da Lei, inculcando

no Tribunal a convicção de que a censura contraordenacional subjacente não se encontra

interiorizada.

Inexiste, por isso, fundamento legal para determinar a suspensão da execução do

pagamento da coima muito grave imputada aos Recorrentes.

III — DISPOSITIVO

Em face do exposto e com os fundamentos acima explicitados, julga-se

improcedente o recurso apresentado, confirmando-se a douta decisão recorrida.
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***

Uma vez que o recurso foi julgado totalmente improcedente, são devidas custas pela

Recorrente, fixando-se a taxa de justiça em 3 UC's, nos termos previstos no artigo 87° do

Regulamento de Custas Processuais e Tabela III anexa ao Diploma.

Procede-se, nesta data, ao depósito da sentença.

17 de Julho de 2020 (após I 8h)

(13 e 15 de julho de 2020, todo o dia em ¡ulgamento de RC() de nível 3)

A Juíza de Direito
Mariana Gomes Machado
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