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SENTENÇA

2 kELATÓRIO:

3 Pelo presente recurso de contra -ordenação, veio o Recorrente JOÃO MANUEL AFONSO PINTO DOS

4 SANTOS (doravante Recorrente), com o NIF nos termos do disposto no n.° 1 do artigo

5 416.° do Código dos Valores Mobiliários (doravante, CdVM), impugnar judicialmente a decisão da

6 Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), que o condenou nos seguintes moldes:

7 a) no pagamento de uma coima de € 30.000,00 (trinta mil euros), pela realização de actos de

8 publicidade e prospecção dirigidas à celebração de contratos de intermediação sem o registo devido, a

9 título doloso, consagrado no artigo 292.°, aline@ a) e no artigo 295.°, n.° 1, alinea b), do CdVM, o que

10 constitui uma contra -ordenação menos grave, punível de acordo com o disposto nos artigos 400.°,

11 alínea a) e 388.°, n° 1, alínea c), do CdVM.

12 b) no pagamento de uma coima de € 40.000,00 (quarenta mil euros), pelo exercício da actividade de

13 intermediação financeira sem o registo devido, a titulo doloso, previsto nos artigos 289.°, n° 1, alínea a),

14 290.°, alínea c) e 295.°, n° 1, alínea b), do CdVM, o que constitui uma contra -ordenação muito grave,

15 punível de acordo com o disposto nos artigos 397,°, n° 1 e 3-88.°, n° 1, alínea a), do CdVM;

6 c) em cúmulo juridic° das coimas concretamente aplicadas, no pagamento de uma coima única de €

17 55.000,00 (cinquenta e cinco mil euros).

18 Para tanto, apresentou as conclusões constantes de fls. 4212-4214 (vol. VIII), seguintes:

19 `A. O Arguido não teve uma intervenção efectiva no âmbito dos factos em apreço nos

20 presentes autos, nem no que se refere à actividade de Publicidade e Prospeção, nem no que se refere

21 à actividade de Intermediação Financeira.
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22 "B. Os actos praticados pelo Arguido não foram mais do que conversas descomprometidas

23 em ambientes informais,

24 "C. Na sua maioria, no ginásio frequentado à época pelo Arguido e por algumas pessoas

25 referidas nos presentes autos.

26 "D. Conversas que apenas pretendiam espelhar a sua própria experiência, enquanto

27 investidor, nos mercados financeiros.

28 "E. Sem qualquer intuito de promover qualquer sociedade ou prestação de serviços de

29 "Trader' ou de consultor de investimentos.

30 "F. Aliás o Arguido nunca o fez a título pessoal e muito menos a titulo profissional.

31 'G. Até porque a sua área de formação académica é na Informática e não em economia como

32 se quer fazer crer.

33 "H. Não obstante, é bastante comum, as Sociedades de Intermediação Financeira como o

34 caso das sociedades Forex Capital Markets, Ltd e a IronFX Global Limited, proporem aos seus clientes

35 a possibilidade de se tornarem magentas" ou "promotores" dos seus serviços de corretagem.

36 "I. Pelo facto de ter assinar um contrato proposto por estas sociedades, não significa que

37 qualquer conversa que o Arguido tenha sobre mercados financeiros, serão actos de execução dos

38 mesmos.

39 NJ, Ou seja, não transforma o Arguido num agente comercial dessas sociedades.

40 °K. Na verdade, o que motivou o Arguido a assinar tais contratos foram as condições mais

41 vantajosas de negociação com essas correctoras;

42 "L.  • Nomeadamente a isenção de comissões e taxas nas suas próprias transacções, que

43 obtinha pela simples assinatura daqueles contratos.
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44 "M. No entanto a CMVM, concluiu pela decisão de condenar o Arguido.

45 'N. Fundamentando tal decisão com os elementos constantes no processo, sem que

46 verificasse a sua veracidade e autenticidade através de uma investigação minucíosa e de realização de

47 pendas;

48 "0. Com motivações subjectivas e raciocínios presuntivos.

49 "P. Aceitando como verdade absolute, a versão de quem por má-fé e movido por sentimentos

50 de vingança pessoal, deu origem a este processo.

51 'Q. Não obstante o facto de pela análise da prova permite apenas concluir ser possivel, ou até

52 mesmo provável que tenha sido o Arguido a praticar os factos em causa.

53 "R Todavia, "provável" e "provado" são expressões antitéticas sob o ponto de vista jurídico e

54 a persistência da dúvida razoável após a produção de prove relativamente a esse facto actua em

55 sentido favorável ao Arguido (FIGUEIREDO DIAS, Direito Processual Penal, 2004, pág. 215), conforme

56 decorre do princípio "in dúbio pro rece.

57 "S. Ainda assim, importa, realçar que o procedimento ora colocado em crise padeceu de

58 diversas falhas e irregularidades;

59 `T. Que, no entendimento do Arguido, impõem imediatamente a revogação da decisão ora

60 colocada em crise.

• 61 "U. A maior parte da factualidade imputada ao Arguido, advém de mensagens de correio

62 electrónico, não certificado!

63 'V, E que alegadamente atribuem a autoria e envio ao Arguido.

64 'W. Ou de contratos alegadamente preenchidos e assinados pelo Arguido, mas sem que o

65 tivessem confrontado com os mesmos;
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66 "X. De forma a que pudesse confirmar o seu conteúdo, bem como a assinatura aposifta neles.

67 "Y. Ora, acontece que, em momento algum o Arguido terá dado o seu consentimento à

68 apreensão de ema/Is e contratos da sua titularidade,

69 "Z. Neste sentido e, inexistindo qualquer norma legal expressa que permitisse tal apreensão,

70 sempre estaremos perante um meio proibido de prova, nos termos e para os efeitos do n.° 3 do art.°

71 126.° do CPP, aplicável ex vi art.° 41.° n.° 1 do Regime Geral das Contraordenações.

72 "AA. Deste modo e, no que concerne aos emails citados na decisão que ora se coloca em

73 crise, importa ter em conta estarem em cause meios de prova nulos;

74 "BB. E que, como tal, não podem nunca ser valorados e consequentemente a decisão

75 alic"erçada neles ser revogada.

76 'CC. ' Por mero dever de cautela e patrocínio, não sendo atendivel a excepção supra invocada,

77 o que apenas por mera hipótese académica se admite, sempre se dirá que:

78 'DD. Na determinação da medida da sanção aplicada, a CMVM, teve corno base os

79 documentos, já impugnados, os quais não oferecem qualquer garantia para fundamentarem a

• 80 aplicação de uma coima ao Arguido.

81 "EE. Afirmando que o Arguido se apresentava como "Trader" com experiência profissional na

82 área financeira.

83 "FF. Conclusão extraída pela a leitura do contrato alegadamente assinado pelo Arguido, onde

84 consta o termo "Trader".

85 "GG, Concluiu-se que este angariou clientes, os auxiliou, geriu a título profissional as contas

86 abertas por aqueles.

87 "HI -I. Tendo emitido ordens de compra e venda de acções e moeda, por conta destes.
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88 all. Que terá agido com um grau de culpa médio;

89 ",.1J. Que terá obtido para si, um benefício económico de 51.194,15 € (cinquenta e

90 um mil, cento e noventa e quatro euros e quinze cêntimos);

91 'Kt(

92 99.999.

E que o Arguido teria como rendimentos anuais na ordem das GBP 50.000 a

93 'LL. Tudo conclusões meramente subjectivas, alicerçadas em documentos cuja

94 origem e autenticidade não podemos deixar de colocar em causa;

95 'MU Escudadas em chavões normalmente usados em decisões judiciais como "máximas da

96 experiência", "apreciados à luz das regras da experiência", entre outros.

97 "NN. Na verdade, como o Arguido propõe-se demonstrar em sede de julgamento, nunca

98 desenvolveu qualquer actividade de Wader' ou de consultor de investimentos.

99 "00. Que a sua única fonte de rendimento são os rendimentos prediais gerados por rendas que

100 recebe de um imóvel;

101 "FP.

102 protestam juntar.

. Conforme declarações de IRS referentes aos anos em causa, que se

103 Na verdade, o Arguido caso à final The fosse aplicada uma coima, reúne condições, para

104 beneficiar de uma atenuação especial da coima nos termos do n.° 3 do art.° 18.° do Decreto -Lei n.°

105 433/82 de 27 de Outubro, na redacção do Decreto -Lei n.° 244/95, de 14 de Setembro.

106 'RR. Condenação que apenas se admite em hipótese meramente académica.

107 'SS. Face do exposto, impõe-se a revogação da decisão ora colocada em crise,

108 não sendo o Arguido condenado ao pagamento de qualquer coima?
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109 Recebido o recurso e enviados os autos ao Ministério Público, este apresentou-os nos termos do artigo

110 62.°, n.° 1 do Regime Geral das Contra -Ordenações (RGCO), ex vi do artigo 407.° do CdVM,

111 Nos termos dos artigos 64.° e 65.° do RGCO, ex vi do artigo 407.° do CdVM e do n.° 5 do artigo 416.°

112 do mesmo CdVM, designaram-se datas para julgamento, o qual se realizou com observância de todo o

113 formalismo legal, conforme plasmado nas respectivas actas, tendo o Recorrente prestado declarações.

114 It**

115 OBJECTÕ DO RECURSO:

116 0 objecto do recurso de impugnação judicial é definido pela acusação e, 'especialmente, pelas

117 conclusões do recurso apresentado pelos Recorrentes, uma vez que não se trata de um verdadeiro

118 processo criminal, mas de um processo onde predominam as regras concernentes aos recursos, sendo

119 de conhecer sobretudo as questões colocadas pelo Arguidos e não tanto aquilatar a procedência ou

I20 improcedência da acusação.

121 Assim sendo, balizados pelos termos das doutas conclusões, importa então tomar posição acerca das

122 seguintes questões, as quais se enunciam por uma ordem lógica de apreciação:

123 A) Da nulidade da prova constituída por correio electrónico e outros

124 documentos, nos termos do disposto no n.° 3 do artigo 126.° do CPP, ex vi do n.° 1 do artigo

125 41.° do RGCO;

126 B) Da prática pelo Recorrente das contra -ordenações que lhe são imputadas:

127 - contra -ordenação pela realização de actos de publicidade e prospecção dirigidas à celebração de

128 contratos de intermediação sem o registo devido, a título doloso, consagrado no artigo 292.°, alínea a)

129 e no artigo 295.°, n.° 1, alínea b), do CdVM, o que constitui uma contra -ordenação menos grave,

130 punível de acordo com o disposto nos artigos 400.°, alínea a) e 388.°, n° 1, alínea c), do CdVM.

131 b) contra -ordenação pelo exercício da actividade de intermediação financeira sem o registo devido, a

132 título doloso, previsto nos artigos 289.°, n° 1, alínea a), 290.°, alínea c) e 295.°, n° 1, alínea b), do
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133 CdVM, o que constitui unia contra -ordenação muito grave, punível de acordo com o disposto nos

134 artigos 397.°, n° 1 e 388.°, n° 1, alínea a), do CVM;

135 • C) Da determinação da medida da sanção; possibilidade de atenuação especial

136 da coima, nos termos do n.° 3 do artigo 18.° do RGCO.

137

138 SANEAMENTO:

**Or

139 A) Da nulidade da prova constituída por correio electrónico e outros documentos, nos termos

140 do disposto n n," 3 do artio 126.° do CPP, ex vi do n.° 1 do arum) 41.° do RGCO:

141 Vem o Recorrente, em sede de impugnação judicial apresentada, invocar a nulidade da prova

142 suportada nas mensagens de correio electrónico constantes dos autos, com fundamento no facto de

143 tais mensagens terem sido apreendidas para o processo sem o consentimento do Arguido ou de norma

144 legal expressa, o que, na sua perspectiva, implicaria estarmos perante meios proibidos de prova,

145 conforme o n.° 3 do artigo 126.° do CPP, ex vi do n.° 1 do artigo 41.° do RGCO.

146 Analisando.

147 De acordo com o disposto no artigo 125.° do CPP, "são admissíveis as provas que não forem proibidas

148 por lei." Este preceito prevé o principio da legalidade dos meios de prova.

149 0 artigo 126.° do CPP disciplina, por seu turno, sobre os métodos proibidos de prova, disciplina essa

150 que se encontra intimamente ligada às garantias constitucionais de defesa consagradas no artigo 32.°

151 da CRP.

152 Assim, se o n.° 3 do artigo do artigo 126.° do CPP determina que "são nulas, não podendo ser

153 utilizadas, as provas obtidas mediante intromissão (,..) na correspondência ou nas telecomunicações

154 sem o consentimento do respectivo titular", o n.° 8 do artigo 32.° da CRP consagra o princípio de que

155 "são nulas todas as provas obtidas mediante tortura, coacção, ofensa da integridade física ou moral da
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156 pessoa, abusiva intromissão na vide privada, no domicilio, na correspondência ou nas

157 telecomunicações".

158 Para além disso, no que concretamente se relaciona com o processo contra-ordenacional, decorre do

159 n,° 1 do artigo 42.° do RGCO que "não é permitida a prisão preventiva, a intromissão na

160 correspondência ou nos meios de telecomunicação nem a utilização de provas que impliquem a

161 violação do segredo profissional', sendo certo que"as provas que colidam com a reserva da vida

162 privada (..) só serão admissíveis mediante o consentimento de quem de direito" (n.° 2 do mesmo

163 • artigo 42.° do RGCO).

164 Sucede, porém, que no vertente caso, salvo o devido respeito por melhor entendimento, não existiu

165 qualquer tipo de intrómissão de terceiro, mormente do Estado punidor, na correspondência ou nos

166 meios de telecomunicação, como parece sugerir o Recorrente.

167 No vertente caso, não existiu qualquer tipo de sacrifício da privacidade das comunicações do

168 Recorrente,

169 As mensagens de correio electrónico constantes de fls, 55 a 134 tiveram como remetente ou

170 destinatária a pessoa que procedeu a uma queixa contra o Arguido junto da CMVM e do Ministério

171 Público, (vide fls. 27 e ss.) e que as forneceu aos autos, como meio de prova, de forma

172 voluntária e leg itírna, porque era o seu legitimo detentor.

173 0 arguido ao enviar mensagens de correio electrónico para o Queixoso sabia e queria que este as

174 lesse e delas tomasse conhecimento. Uma vez recebidas e lidas as mensagens de correio electrónico,

175 o seu destinatário pode fazer das missivas o uso que entender, nomeadamente apresentá-las às

176 autoridades para servirem como prova de um ilícito.

177 As autoridades limitaram-se, por sua vez, a registar a queixa e a fazer constar dos autos o teor das

178 mensagens de correio electrónico.

179 Não se trata de qualquer intromissão ilícita nas telecomunicações que necessite de salvaguarda,

180 porque não há qualquer intromissão, não há violação à reserva constitucional da privacidade.
8
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18] Neste sentido, no douto acórdão da Relação de Lisboa de 24.09.2013, processo n.°

182 145/10.9GEALM.L2-5, in www.dosi.pt, é elucidado o seguinte:

183 'É o destinatário da correspondência que sobre a mesma tem toda a disponibilidade e não o seu

184 remetente, Como destinatária, a assistente tinha toda a legitimidade para divulgar o seu

185 conteúdo, nomeadamente autorizar que deste tomassem conhecimento as autoridades

186 policiais."

187 Neste conspecto reforçamos, em suma, nenhum terceiro se intrometeu ou interferiu na obtenção das

188 comunicações feitas pelo Recorrente ao queixoso, pelo que não foi levado a cabo nenhum método

189 proibido de prova, ou seja, o seu uso em processo não constitui meio de prova proibido — neste sentido,

190 mutatis mutantis; acórdãos da Relação de Lisboa de 24.09.2013, processo n.° 145/10.9GEALM.L2-5 e

19] de 29.03.2012, processo n.° 744/09-1S5LSB-A11-9, acórdãos da Relação do Porto de 13.09.2017,

192 processo n.° 4508/15.5T9MTS.P1, de 03.04.2013, processo 856/11.1PASJM.P1, de 22.05.2013,

193 processo n.° 74/07.3PASTS.P1, de 03.12.2013, processo n.° 37/12.7TBALJ-A.P1 e de 20.01.2016,

194 processo 1145/08.4PBMTS.P1, acórdão da Relação de Coimbra de 10.07.2013, processo n.°

195 907/10.7TAGRD,C1 e acórdão da Relação de Guimarães de 15.10.2012, processo ri.°

196, 68/10.1GCBRG.G1, todos in www.dgsi.pt.

197 Nestes termos, consideramos que as mensagens de correio electrónico juntas nos autos constituem

198 prova válida e, por isso, podiam ser valoradas pela CMVM e podem ser, como serão, valoradas por

199 este tribunal.

200 Ainda que forma lateral e, com todo o respeito, pouco perceptivel no que tange aos efeitos pretendidos

201 com a respectiva alegação, mas julgando-se pugnar pela respectiva nulidade da prova em questão, o

202 Recorrente também esgrime que foram apreendidos contratos por si assinados fornecidos à CMVM por

203 empresas terceiras, não tendo o mesmo, porém, sido confrontado com aquela prova documental de

204 forma a que pudesse confirmar o seu conteúdo e a sua assinatura.
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205 Com todo o elevado respeito, este tipo de argumentação é manifestamente improcedente. Com efeito,

206 a CMVM possibilitou, de forma íntegra e completa, ao longo do processo, que o Arguido, querendo,

207 exercesse o respectivo direito de defesa.

208 Decorre dos autos que a CMVM notificou o Recorrente, após a dedução da acusação, nos termos do

209 artigo 414.°-A do CdVM (vide fls. 3948 e ss.), cumprindo o preceituado nesse normativo que estabelece

210 que"antes de aplicar uma coima ou sanção acessória, é assegurada ao arguído a possibilidade

211 de, em prazo fixado pela CMVM entre 10 e 30 dias úteis, apresentar defesa escrita e oferecer

212 meios de prova" (n.° 1), sendo que a "acusação da CMVM descreve a identidade do arguido, os

213 factos imputados e indica as normas legais violadas, as sanções legais aplicáveis e o prazo

214 para apresentação da defesa."

215 Aliás, o próprio Recorrente nunca alegou qualquer tipo de violação deste preceito legal por parte da

216 CMVM, apesar de ter apresentado defesa na decorrência do cumprimento daquele artigo — vide fls.

217 3979 e ss. •

218 Daquele preceito legal não decorre qualquer necessidade do Arguido dever ser confrontado pela

219 CMVM com meios de prova. Os meios de prova em que se estriba a notificação nos termos do artigo

220 414.°-A do CdVM são indicados na notificação a que alude esse normativo, tal como o foram (vide

221 pontos 1, 7 e 8 da acusação da CMVM, onde se alude expressamente aos contratos de que se lamenta

222 o Recorrente) e a partir desse momento, "o arguido pode assistir aos actos processuais que

223 tenham lugar e que The digam respeito" e "consultar e obter cópias, extractos e certidões dos

224 autos" (vide n.° 2 do artigo 408.°-A do CdVM.

225 Não consta dos autos que o Recorrente tivesse requerido a consulta dos autos, após a prolação da

226 acusação e que a CMVM, de forma ilegítima, tivesse obstado a essa consulta pelo Recorrente.

227 Se o Recorrente, após ter sido devidamente notificado da acusação, não consultou os autos e não se

228 confrontou com os meios de prova em que a CMVM estribava aquela acusação, tal é uma conduta que

229 apenas a si lhe é imputável, ou seja, está em causa uma conduta do Recorrente que é imprevidente,

10
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230 tendo contribuído, rectius, tendo produzido única e exclusivamente a situação de que se queixa e,

231 consequentemente, sibi imputet.

232 Por seu turno, se analisarmos devidamente a defesa apresentada pelo Recorrente, da mesma resulta a

233 seguinte alegação: "na realidade o Arguido assinou com a FXCM um contrato denominado

234 management agrement (...)" (vide fls. 3983), pelo que não se pode deixar de entender como anómalo

235 vir agora alegar a falta de oportunidade que teve de confirmar o conteúdo dos contratos e a assinatura

236 dos mesmos.

237 Para além disso, ainda que se entendesse que tivesse sido cometido algum tipo de irregularidade pela

238 CMVM, o que consideramos ser evidente que não foi, a mesma sempre estaria sanada, na medida em

239 que, ao apresentar impugnação judicial neste tribunal, o Recorrente teve oportunidade, novamente,

240 para apresentar a sua versão dos factos, apresentar provas, analisar os autos e consequentemente

241 todas as provas que o mesmo contém.

242 É o que resulta do.acórdão uniformizador de jurisprudência n.° 1/2003, publicado no DR -I -A, de 25-01-

243 03, rectificado pela Declaração de Rectificação n° 7012008, de 26/11.

244 De acordo com o mesmo, "se a notificação, tendo lugar, não fornecer (todos) os elementos

245 necessários para que o interessado fique a conhecer todos os aspectos relevantes para a

246 decisão, nas matérias de facto e de direito, o vício sera o da nulidade sanável (artigos 283.°, n.°

247 3, do Código de Processo Penal e 41.°, n.° 1, do regime geral das contra -ordenações), argulvel,

248 pelo interessado/notificado (artigos n.° 1, do Código de Processo Penal e 42.0, n.° 2, do

249 regime geral das contra -ordenações), no prazo de 20 dias após a notificação (artigos 205.°, n.°

250 1, do Código de Processo Penal e 41°, n.° 1, do regime geral das contra -ordenações), perante a

251 própria administração ou, judicialmente, no acto da impugnação (artigos 121.°, n.° 3, alínea c), e

252 41.°, n.° 1, do regime geral das contra -ordenações.

253 "Se a impugnação se limitar a arguir a nulidade, o tribunal invalidará a instrução administrativa,

254 a partir da notificação incompleta, e também, por dela depender e a afectar, a subsequente

255 decisão administrativa (artigos 121°, n.os 2, alínea d), e 3, alínea c), e 122.°, n.° 1, do Código de

11



Processo: 86/22.7YUSTR
Referência: 373057

Ajazz.
Santarém - Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão

Juízo da Concorrência, Regulação e Supervisão - Juiz 3
Pe do Município, Edit. Ex -Escola Prática de Cavalaria

2005-345 Santarem
Telef 243090300 Fax: 243090329 Mail: tribunal.c.supen,isao@tribunais.org.pt

Recurso (Contraordenação)

256 Processo Penal e 41.0, ri.° 1, do regime geral das contra -ordenações). Todavia, se o impugnante

257 se prevalecer na impugnação judicial do direito preterido (abarcando, na sua defesa, os

258 aspectos de facto ou de direito omissos na notificação mas presentes na decisão/acusação), a

259 nulidade considerar-se-á sanada (artigos 121.°, n.° 2, alínea c), do Código de Processo Penal e

260 41.°, n.° 1, do regime geral das contra -ordenações)."

261 Nesse mesmo acórdão é ainda referido o seguinte:

262 " (...) a eventual preterição, no decurso da instrução contra-ordenacional, do «direito

263 (processual) de audição» (...) haveria de ficar «sanada» (...) — por força do disposto no artigo

264 121.°, n,° 1, alínea c), do Código de Processo Penal - se o arguido viesse a prevalecer-se, na

265 impugnação judicial da,«acusação» administrativa, do direito (de defesa) «a cujo exercício o

266 acto anulável se dirigia». (...) Com efeito, não faria sentido (...) anular a «acusação» (a não ser

267 que a impugnação se limitasse a arguir a correspondente nulidade) se o «participante

268 processual interessado» aproveitasse a impugnação (da «decisão administrativa» assim volvida

269 «acusação») para exercer• dale enfim se prevalecendo - o preterido direito de defesa, em ordem

270 (cf. artigo 286.°, n.° 1) à «comprovação judicial» (negativa) (...) da «decisão de deduzir

271 acusação». (...) Com essa excepção (sanação do vício por os participantes processuais se

272 terem prevalecido da faculdade a cujo exercício o acto anulável se dirigia), «o legislador procura

273 evitar a anulação do processado por motivos de mera forma, contribuindo para a construção de

274 um sistema menos formalista e mais preocupado com a justiça material. Se o acto, apesar de

275 imperfeito, cumpriu os objectivos pare os quais foi pensado pelo legislador não se justifica

276 a sua repetição»",

277 Ora, o Arguido, para além de suscitar a questão da irregularidade, aduz factos tendentes a demonstrar

278 que não cometeu as contra -ordenações em causa nos autos nos moldes em que !he são imputadas e

279 que existem outros factores a atender na determinação da coima, mostrando ter percebido

280 perfeitamente que factos estavam em discussão, defendendo-se em relação aos mesmos, tendo pleno

281 acesso ao processo e a todas as provas que o mesmo contém.
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282 Mesmo assim e ainda assim, o Arguido vem esgrimir este argumento, em sede de impugnação judicial,

283 como se o processo não estivesse, desde a dedução da acusação, amplamente disponível para

284 consulta, como evidentemente esteve (tanto na fase administrativa como na sua fase judicial). Com

285 todo o respeito, é um argumento totalmente espúrio.

286 Acresce que os meios de prova em causa foram legalmente obtidos pela CMVM,

287 Estão em causa contratos celebrados com intermediários financeiros e com clientes no âmbito da

288 prática de actos no mercado de instrumentos financeiros e está em causa também condutas realizadas

289 no âmbito profissional e não qualquer tipo de circunstância tutelada no,n.° 3 do artigo 126.° do CPP.

290 Os contratos em causa foram fornecidos à CMVM pelas suas congéneres britânica e cipriota, FCA e

291 CySEC, respectivamente, nos termos do European Securities and Markets Autthority Multilateral

292 Memorandum of Understanding on Cooperation Arrangements and Exchange of Information (ESMA

293 MMoU) e do International Organization of Securities Commissions Multilateral Memorandum of

294 Understanding Concerning consultation and Cooperation and the Exchange of Information (10SCO

295 MMoU) — vide fia, 496 a 501 e fls. 3769 a 3777verso).

296 Nos termos da al, b) do n.° 4 do artigo 7.° do ESMA MMoU e da subal. ii) da al. a) do parágrafo 10 do

297 10SCO MMoU, as informações que sejam obtidas através destes instrumentos podem ser utilizadas

298 para a instrução de processos contra-ordenacionais,

299 Por todos os motivos expostos, improcedem as pretensões do Recorrente, nesta sede, estando

300 assegurado de forma plena o seu direito de defesa.

301 ***

302 Não existem outras nulidades ou quaisquer outras excepções, questões prévias ou incidentais que

303 obstem à apreciação do mérito da causa e que cumpra apreciar.

304 ***

13



A44,z,

Processo: 86/22.7YUSTR
Referência: 373057

Santarém - Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão
Juízo da Concorrência, Regulação e Supervisão - Juiz 3

Pç. do Município, Edit'. Ex -Escola Prática de Cavalaria
2005-345 Santarem

Telcf: 243090300 Fax: 243090329 Mail: mibunal.c.supervisaocCiltribunais.org.pt

Recurso (Contraordenação)

305 FUNDAMENTAÇÃO:

306 FACTOS PROVADOS:

307 - Discutida a causa e com relevância para a mesma, resultaram provados os seguintes factos:

308 - Factos gerais:

309 1. No dia 23.07.2012, o Arguido JOÃO MANUEL PINTO DOS SANTOS

310 (doravante Recorrente, Arguido ou João Santos) e a sociedade Forex Capital Markets, LTD

311 (doravante "FXCM") celebraram um contrato denominado "Money Manager Agreement";

312 2. À data da prática dos factos, a FXCM era uma sociedade com sede em

313 Northern and Shell Building, Eighth floor, 10 Lower Tames Street (EC3R 6AD), Londres, Reino

314 Unido, registada junto da Financial Conduct Authority ("FCA"), sob o n.° 217689 e autorizada por

315 esta entidade para o exercício de actividades de intermediação financeira;

316 3. À data da prática dos factos, a FXCM encontrava-se habilitada para o

317 exercício de actividades de intermediação financeira em Portugal, em regime de Livre Prestação

318 de Serviços ("LPS"), estando registada junto da CMVM para prestar, nomeadamente, os

319 seguintes serviços:

320 a. Recepção e transmissão de ordens relativas a valores mobiliários, desde

321 09/09/2013;

322 < b. Recepção e transmissão de ordens relativas a contratos financeiros por.

323 diferenças (financial contracts for diferences), desde 09/09/2013;

324 c. Execução de ordens por conta de clientes relativas a valores mobiliários,

325 desde 09/09/2013;

326 d. Execução de ordens por conta de clientes relativas a opções, futuros, swaps,

327 contratos a prazo de taxa de juro e quaisquer outros contratos derivados relativos a

328 valores mobiliários, divisas, taxas de juro ou de rendibilidades ou outros instrumentos

329 derivados, índices financeiros ou indicadores financeiros que possam ser liquidados

330 mediante uma entrega física ou um pagamento em dinheiro, desde 09/09/2013;
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331 e. Execução de ordens por conta de clientes relatives a contratos financeiros

332 por diferenças (financial contracts for diferences), desde 09/09/2013;

333 f. Negociação por conta própria relativa a valores mobiliários, desde

334 09/09/2013;

335 g. Negociação por conta própria relativa a opções, futuros, swaps, contratos a

336 prazo de taxa de juro e quaisquer outros contratos derivados relativos a valores

337 mobiliários, divisas, taxas de juro ou de rendibilidades ou outros instrumentos derivados,

338 índices financeiros ou indicadores financeiros que possam ser liquidados mediante uma

339 entrega física ou um pagamento em dinheiro, desde 09/09/2Ó13;

340 h. Negociação por conta própria relativa a contratos financeiros por diferenças

341 (financial contracts for diferences), desde 09/09/2013;

34'2 i, Gestão de carteiras relativas a valores mobiliários, desde 09/09/2013;

343 j, Gestão de carteiras relativas a opções, futuros, swaps, contratos a prazo de

344. taxa de juro e quaisquer outros contratos derivados relativos a valores mobiliários, divisas,

345 • taxas de juro ou de rendibilidades ou outros instrumentos derivados, índices financeiros ou

346 indicadores financeiros que possam ser liquidados mediante uma entrega física ou um

347 pagamento em dinheiro, desde 09/09/2013;

348 k. Gestão de carteiras relatives a contratos financeiros por diferenças (financial

349 contracts for diferences), desde 0910912013.

350 4. 0 contrato entre o Arguido e a FXCM foi celebrado pelo período de um ano,

351 renovável automaticamente por iguais periodos;

352 5. Ns termos do contrato celebrado com a FXCM, o Arguido obrigou-se a

353 assessorar eiou gerir contas de negociação, contra o pagamento de urna comissão pelo seu

3 5 4  . desempenho, fixada pelo cliente por percentagem aposta no documento denominado "Limited

355 Power of Attorney' e por si suportada;

356 6. Entre, pelo menos, Julho de 2012 e Fevereiro de 2014, o Arguido praticou

357 actos de execução do referido contrato;

358 7. No dia 23.01.2014, o Arguido e a sociedade IronFX Global Limited,

359 (doravante IronFX”), celebraram um contrato denominado de "Introducer Agreemenr;
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360 8. No dia 02.02.2015, a IronFX e o Arguido celebraram novo contrato

361 igualmente denominado de "Introducer Agreemenr;

362 9. A IronFX é uma sociedade com sede em 2, Lapetou Street, Agios,

363 Athanasios, 4101 Limassol, Chipre, registada sob o n.° 260651, junto da CySec — Cyprus

364 Securaties and Exchange Commission;

365 10. A IronFX encontrava-se habilitada, à data, para o exercício de actividades de

366 intermediação financeira em Portugal, em regime de LPS, estando registada junto da CMVM,

367 para prestar, designadamente, os seguintes serviços;

368 a, Recepção e transmissão de ordens relativas a todos os instrumentos

369 financeiros, desde 14/08/2017;

370 b. Estudos de investimento e análise financeira ou outras formas de consultoria

• 371 geral relacionada com transacções de todos os instrumentos financeiros, desde

372 24/07/2013;

373 c. Negociação por conta própria relativa a todos os instrumentos financeiros,

374 desde 14/08/2017;

375 d. Gestão de carteiras relativas a todos os instrumentos financeiros, desde

376 23/02/2017;

377 e. Custódia e administração por conta de clientes, incluindo a guarda e serviços

378 conexos como a gestão de tesouraria/de garantias, de todos os instrumentos financeiros,

379 desde 23/02/2017;

380 f. Serviços cambiais, sempre que este serviço estiver relacionado com a

381 prestação de serviços de investimento, desde 13/01/2010;

382 g. Execução de ordens por conta de clientes relativas a todos os instrumentos

383 financeiros, desde 14/08/2017.

384 11. Em execução dos contratos celebrados com a IronFX, o Arguido obrigou-se

385 a: (i) angariar clientes e a prestar-lhes assistência no momento da abertura da conta junto da

386 IronFX, (ii) informá-los relativamente aos serviços prestados e produtos financeiros da IronFX e

387 (iii) intermediar a relação entre os clientes e a IronFX em todas as questões que sejam

388 necessaries, principalmente nas recomendações e execuções das transacções;
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389 12. Pela execução do contrato, a IronFX pagou ao Arguido uma comissão por

390 cada fecho de posição, tendo ainda sido acordado entre ambos o pagamento de bónus de

391 incentivo;

392 • Factos relativos ao exercício da actividade de publicidade e prospecção dirigidas à celebração

393 de contratos de intermediação:

394 13. A partir da data em que o Recorrente celebrou o contrato com a FXCM dado

395 como provado em 1) (no dia 23.07.2012), o Arguido apresentou-se como"Trader e difundiu que

396 era licenciado em economia e que durante a sua carreira profissional tinha exercido funções na

397 área financeira e bancária, em países como E.U.A., Rússia ou Austrália;

398 14. 0 Arguido abordou diversas pessoas referindo que tinha aberto uma conta na

399 FXCM, cuja plataforma utilizava habitualmente para transaccionar moeda, actividade com a qual

400 obtinha elevados níveis de rendibilidade;

401 15. 0 Arguido propôs às pessoas por ele abordadas que investissem naquela

402 plataforma para alcançarem níveis de rendibilidade semelhantes àqueles que este obtinha;

403 16. 0 Arguido aconselhou as pessoas por ele abordadas a abrirem conta na

404 referida plataforma, sendo que as referidas contas, uma vez criadas, seriam geridas pelo

405 Arguido;

406 . 17. Em resultado desta actividade, o Arguido angariou nove investidores que

407 abriram conta junto da FXCM, a saber:

408 • a.

409 b.

410 c.

41 I d.

412 e.

413 f.

414 . 9.

415 18. Em Janeiro de 2014, o Arguido propós a

416

417

que abrissem conta junto da IronFX, alegando que estes obteriam maior rendibilidade na

referida plataforma do que a que obtiveram com o investimento junto da FXCM;
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418 19. Para além dos dois investidores supra referidos, o Arguido angariou ainda,

419 pelo menos, os seguintes investidores que vieram a abrir conta junto da IronFX, a saber:

420 a.

•421 b.

422 20. 0 Arguido João Santos auxiliou os referidos clientes no momenta da abertura

423 de conta junto da FXCMe da IronFX;

424 21. 0 Arguido João Santos não se encontrava registado na CMVM como

425 intermediário financeiro ou como agente vinculado;

426 - Do elemento subjectivo:

427 22. 0 Arguido João Santos agiu consciente e voluntariamente na prática dos

428 factos descritos, que constituem factos próprios, que praticou.

429 23. 0 Arguido João Santos sabia que:

430 a. No dia 23,07.2012, celebrou com a FXCM um contrato denominado de

431 "Money Manager Agreement";

432 b. A partir dessa data, apresentou-se como "Trader", licenciado em economia e

433 com carreira profissional na área financeira e bancária em paises como E.U.A., Rússia ou

434 Austrália;

435 c. Em 2012, abordou diversas pessoas referindo que tinha aberto conta na

436 FXCM, cuja plataforma utilizava habitualmente para transaccionar moeda, com grandes

437 níveis de rendibilidade, propondo-lhes que também abrissem conta junto da FXCM.

438 d, Aconselhou diversas pessoas a investirem na referida plataforma, sendo que,

439 uma vez criadas, seriam por si geridas;

440 e. Em resultado desta actividade, entre meados de 2012 e meados de 2013,

441 angariou nove investidores que abriram conta junta da FXCM; •

442 f. . No dia 23.01,2014, celebrou com a IronFX um contrato denominado de

443 "Introducer Agreemenr ;

444 g. Em Janeiro de 2014, o Arguido João Santos propôs a

445 que abrissem conta junta da IronFX, alegando que estes obteriam
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446 maior rendibilidade na referida plataforma do que a que obtiveram com o investimento

447 junto da FXCM;

448 h. Para além de , angaríou, pelo

449 • menos, mais dois investidores que abriram conta junto da IronFX.

450 i. Não se encontrava registado na CMVM como intermediário financeiro ou

451 como agente vinculado;

452 24. 0 Arguido João Santos quis praticar os factos supra descritos;

453 - Factos relativos ao exercício de intermediação financeira:

454 -No âmbito do contrato celebrado com a FXCM:

455. 25. No âmbito do contrato celebrado com a FXCM (no dia 23.07.2012), o

456 Arguido, depois de angariar os clientes

457

458 solicitou-lhes a abertura de

459 conta junto da FXCM;

460 26. Os clientes, após solicitação do Arguido, assinaranum mandato denominado

461 "Limited Power of Attorney" através da qual conferiam poderes ao Arguido, na qualidade de

462 • 'Trading Agent" para os representar junto da FXCM e realizar investimentos, nomeadamente em

463 acções e através de transacções de moeda na plataforma da FXCM;

464 27. Nos termos do referido mandato, o Arguido:

465 (i) Obrigou-se a gerir a conta e o risco do cliente, através da compra e venda de

466 moedas preciosas, FX, CFD's;

467 (ii) Obrigou-se a actuar por conta do cliente;

468 (iii) Obrigou-se a informar o cliente sobre o estado da conta e os detalhes da sua

469 gestão, sempre que este o solicite, utilizando para o efeito os reportes fornecidos pela

470 FXCM;

471 28. Nos termos do referido mandato, o cliente:

472 (i) Podia solicitar ao Arguido a informação relativa ao estado da sua conta e aos

473 detalhes de gestão;
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474 (ii) Ratificou e confirmou todas e quaisquer transacções com a FXCM até à data

475 e subsequentes, realizadas por João Santos em nome ou para sua conta;

476 (iii) Ratificou e confirmou que concordava em pagar comissão de performance

477 calculada com base no lucro realizado para o período de tempo determinado e que

478 excedesse o valor de referência.

479 29. 0 Arguido emitiu, por conta dos clientes, ordens de compra e venda de

480 acções e de moeda, de forma discricionária e sem prévia consulta aos seus clientes;

481 30. Ao longo da execução do contrato celebrado com os seus clientes, o Arguido

482 forneceu-lhes informação periódica relativa aos investimentos e à análise do mercado financeiro,

483 designadamente, através de e-mail;

484 Assim,

485 - (i) Situação do cliente

486 31. No dia 16.07,2012, assinou um mandato denominado "Limited

487 Power of Attorney" através do qual deu poderes ao Arguido João Santos, na qualidade de

488 'Trading Agent" para o representar junto da FXCM e realizar as transacções na plataforma da

489 FXCM;

490 32. Nos termos do referido mandato, concordou em pagar ao

491 Arguido uma comissão de performance de 20 % calculada com base no lucro realizado para o

492 período de tempo determinado e que exceda o valor de referência;

493 33. No dia 17.07.2012, enviou à FXCM o seguinte e-mail, com

494 conhecimento ao Arguido João Santos, através do qual declarava o seguinte: "0 presente e-mail

495 serve para confirmar que tenho conhecimento do inicio dos procedimentos de abertura de conta

496 e autorizo que João Manuel Pinto dos Santos abra conta de neqociação em meu nome junto da

497 FXCM UK';

498 • 34. No mesmo dia, a FXCM abriu a conta n.° 7200098786;

499 35. No dia 19.07.2012, o Arguido João Santos enviou a via. e-mail,

500 os dados da conta do Banco HSBC Bank PLC para que este procedesse à transferência do

501 dinheiro para a FXCM;
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502 36. No dia 20.07.2012, o Arguido enviou a via e-mail, os dados de

503 acesso do"portal de clientes" da FXCM com referência ao código de ' Iogin'e à password;

504 37, No mesmo dia, deu ordem ao Banco UBS para a transferência

505 da quantia de USD. 100.000,00 para uma conta da FXCM;

506 38. No dia 24.07.2012, o saldo da conta reflectia a referida transferência (€

507 81.490,00);

508 39. - No dia 30.07.2012, foi aberta a conta n.° 2620224742, em nome de

509 e controlada pelo Arguido, através da conta n.° 2620224811;

510 40. No dia 01.08.2012, pelas 07h:25m, o Arguido emitiu, por conta de

511 , a primeira ordem de venda de moeda, através da conta n.° 2620224811;

512 41. No mesmo dia, pelas 11h:05m, o Arguido emitiu, por conta de a

513 primeira ordem de venda de acções no Índice 'UK100", através da conta n.° 2620224811;

514 • 42. No dia 13.09.2012, pelas 22h:47m, reforçou o investimento

515 inicial, transferindo mais 9.000,00 (nova mil euros) para uma conta da -RCM;

516 43. Entre 01.08.2012 e 27.02.2014, o Arguido João Santos continuou a emitir,

517 por conta de ordens de compra e venda de moeda e de acções, a partir da conta

518 n,° 2620224811, de forma diária;

519 44. Durante esse período, o Arguido João Santos enviou para

520 nomeadamente via e-mail, informação periódica relativa às ordens que tinha emitido;

521 45. No dia 05.03,2014, a conta n.° 2620224742 'foi encerrada com saldo positivo

522 de 2.228,27 E;

523 46. Pelo seu desempenho, o Arguido obteve uma comissão de 853,59 E;

524 - (ii) Da situação do cliente

525 47. Em 2012, o Arguido João Santos propôs a a abertura

526 de conta junto da FXCM, que seria gerida pelo Arguido, através de ordens de compra e venda de

527 acções e de moeda por si ordenadas;

528 48. No dia 19.07.2012, assinou um mandato denominado

529 'Limited Power of Attorney" através do qual deu poderes ao Arguido João Santos, na qualidade
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530 de "Trading Agent" para o representar junto da FXCM e realizar as transacções na plataforma da

531 FXCM;

532 49. Nos termos do referido mandato, concordou em pagar

533 ao Arguido uma comissão de performance de 20 % calculada com base no lucro realizado para o

534 período de tempo determinado e que excedesse o valor de referência;

535 50. No dia 07,08.2012, pelas 14h15m.111~ depositou o valor de

536 5.000,00 €;

537 51. No mesmo dia, foi aberta a conta n.° 2620224892, controlada pelo Arguido

538 João Santos, através da conta n.° 2620224811;

539 52. No mesmo dia, pelas 22h:33m, o Arguido João Santos emitiu, por conta de

540 a primeira ordem de venda de moeda, através da conta n.° 2620224811;

541 53. No mesmo dia, pelas 22h:33m, o Arguido emitiu, por conta de

542 a primeira ordem de venda de acções no Índice "FR40", através da conta n.°

543 2620224811;

544 54. No dia 12.09.2012, pelas 22h:32m, depositou o valor

545 de 40,000,00 € (quarenta mil euros) na mesma conta;

546 . 55. Entre o dia 07.08.2012 e 02.01.2013, o Arguido João Santos emitiu, por

547 conta de ordens de compra e venda de moeda e de acções, a partir da

548 conta n.° 2620224811, de forma diária. (conforme fis. 524v a 1280v, 1856v a 1980)

549 56. No dia 0101,2013, a conta n.° 2620224892 foi encerrada pelo Arguido João

550 Santos, a pedido de com saldo positivo de 14.167,39 €;

551 57. Pelo seu desempenho, o Arguido obteve uma comissão de 40,91 €;

552 - (60 Da situação do cliente;1~

5 5 3  . 58. Em 2012, o Arguido João Santos propôs a a abertura de

554 conta junto da FXCM, que seria gerida pelo Arguido João Santos, através de ordens de compra

555 e venda de acções e de moeda por si ordenadas;

556 59. No dia 16.07.2012, assinou um mandato denominado "Limited

557 Power of Attorney" através do qual deu poderes ao Arguido João Santos, na _qualidade de

22



Processo: 86/22.7YUSTR
Referência: 373057

Santarém - Tribunal da Concorrência,. Regulação e Supervisão
Juízo da Concorrência, Regulação e Supervisão - Juiz 3

Pç do Município, Edif Ex -Escola Pratica de Cavalaria
2005-345 Santárém

Tclef 243090300 Fax: 243090329 Mail: tribunal.c.supervisao@ttribunais.org.pt

Recurso (Contraordenação)

558 'Trading Agent" para o representar junto da FXCM e realizar as transacções na plataforma da

559 FXCM;

560 60. Nos termos do referido mandato concordou em pagar ao

561 Arguido uma comissão de performance de 20 °A calculada com base no lucro re,alizado para o

562 período de tempo determinado e que excedesse o valor de referência;

563 61. No dia 13.08.2012, pelas 11h12m, transferiu para uma conta

564 da FXCM o valor de 20.000,00 E;

565 62, No mesmo dia, pelas 11h09m foi aberta a conta n.° 2620224954, controlada

566 pelo Arguido João Santos, através da • conta n.° 2620224811;

567 63. No mesmo dia, pelas 22h:25m, o Arguido João Santos emitiu, por conta de

568 a primeira ordem de venda de moeda, através da conta n.° 2620224811;

569 64. No mesmo dia, pelas 22h:25m, o Arguido emitiu, por conta de

570 a primeira ordem de venda de acções no Índice 'NAS100", através da conta n.°

571 2620224811;

572 65. Entre o dia 13.08.2012 e 27.02.2014, o Arguido João Santos emitiu, por

573 conta de1 1 1 1 ~ D rdens de compra e venda de moeda e de acções, a partir da conta n.°

574 2620224811, de forma diária;

575 66. No dia 10.03.2014, a conta n.° 26202249584 foi encerrada, tendo sido

576 levantada a quantia de 491,59 E;

577 67. Pelo seu.desempenho, o Arguido obteve uma comissão de 135,93 E;

578 - (iv) Da situação da cliente

579 68. No dia 24.07,2012, assinou um mandato denominado

580 "Limited Power of Attorney" através do qual deu poderes ao Arguido João Santos, na qualidade

581 de "Trading Agent' para o representar junto da FXCM e realizar as transacções na plataforma da

582 FXCM;

583 69. Nos termos do referido mandato, concordou em pagar ao

584 Arguido uma comissão de performance de 20 °A calculada com base no lucro realizado para o

585 período de tempo determinado e que excedesse o valor de referência;
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586 70. No dia 01.08.2012, pelas 20h55m foi aberta a conta n.° 2620224838,

587 controlada pelo Arguido João Santos, através da conta n.° 2620224811;

588 71. No dia 01.08,2012, pelas 21h03m, transferiu para uma

589 conta da FXCM o valor de 11.303,69 E;

590 72. No dia 03.08.2012, pelas 21h:58m, o Arguido João Santos emitiu, por conta

591 de , a primeira ordem de venda de moeda;

592 73. No dia 06.08.2012, pelas 07h:46m, o Arguido emitiu, por conta de

593 a primeira ordem de venda de acções no Índice "UK100", através da conta n.°

594 2620224811;

595 74. Entre o dia 03.08.2012 e 27.02.2014, o Arguido João Santos emitiu, por

596 conta dellele~ordens de compra e venda de moeda e de acções, a partir da conta

597 n.° 2620224811, de forma diária;

598 75. No dia 06.03.2014, a conta n.° 2620224838 foi encerrada, tendo a cliente

599 levantado a quantia de 279,94;

600 76.. Pelo seu desempenho, o Arguido obteve uma comissão de E 94,01;

601 - (v) Da situação do cliente

602 77. No dia 09.01.2013,~ assinou um mandato denominado "Limited

603 Power of Attorney" através do qual deu poderes ao Arguido João Santos, na qualidade de

604 "Trading Agent" para o representar junto da FXCM e realizar as transacções na plataforma da

605 FXCM;

606 78. Nos termos do referido mandato, concordou em, pagar ao

607 Arguido uma comissão de performance de 20 % calculada com base no lucro realizado para o

608 período de tempo determinado e que exceda o valor de referência;

609 79. No dia 09.01.2013, pelas 14h5Om foi aberta a conta n.° 2620226627,

610 controlada pelo Arguido João Santos, através da conta n.° 2620224811;

611 80. No mesmo dia, pelas 14h51m, transferiu para uma conta da

612 FXCMo valor de 10,000.00 E;

613 81. No dia 10.01.2013, pelas 12h:06m, o Arguido João Santos emitiu, por conta

614 de , a primeira ordem de venda de moeda;
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615 82. No mesmo dia, pelas 12h:06m, o Arguido emitiu, por conta de

616 a primeira ordem de venda de acções no Índice "UK100", através da conta n.°

617 2620224811;

618 83. Entre o dia 10.01.2013 e 27.02.2014, o Arguido João Santos emitiu, por

619 conta de ordens de compra e venda de moeda e de acções, a partir da conta n.°

620 2620224811, de forma diária;

621 84. No dia 27.02.2014, permanecia na conta n.° 2620226627 a quantia de 790,19

622 E;

623 85. Pelo seu desempenho, o Arguido não obteve qualquer comissão;

624 - (vi) Da situação dos clientes

625 86. No dia 08.01.2013, assinaram um

626 mandato denominado "Limited Power of Attorney" através do qual deram poderes ao Arguido

627 João Santos, na qualidade de "Trading Agent" para os representar junto da FXCM e realizar as

628 transacções na plataforma da FXCM;

629 87. Nos termos do referido mandato,

630 concordaram em pagar ao Arguido comissão de performance de 20 % calculada com base no

631 lucro realizado para o período de tempo determinado e que excedesse o valor de referência;

632 88. No dia 11.01.2013, pelas 19h5Om foi aberta a conta n.° 2620226668,

633 controlada pelo Arguido João Santos, através da conta n.° 2620224811;

634 89. No mesmo dia, pelas 20h19m,EIIIM transferiu para uma conta da

635 FXCM o valor de 4.000.00 E;

636 90. No mesmo dia, pelas 23h:50m, o Arguido João Santos emitiu, por conta de

637 a primeira ordem de venda de moeda;

638 91. No mesmo dia, pelas 23h:50m, o Arguido emitiu, por conta de

639 a primeira ordem de venda de acções no indice "NAS100", através da

640 conta n.° 2620224811;

641 92. Entre o dia 11.01:2013 e 16.01.2014, 0 Arguido João Santos emitiu, por

642 conta de ordens de compra e venda de moeda e de acções,

643 a partir da conta n.° 2620224811, de forma diária;
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644 93. No dia 17.01.2014 assinou a "Revocation of Limited

645 Power of Attorney" através da qual revogava a procuração por si outorgada em 08.01.2013;

646 94. No dia 20.01.2014, a conta n.° 2620226668 foi encerrada, tendo os clientes

647 levantado a quantia de 1.102,44 €;

648 95. Pelo seu desempenho, o Arguido obteve uma comissão de 29,71 €;

649 - (vii) Da situação dos clientes

650 96. No dia 22.07.2013,

651 assinaram um mandato denominado"Limited Power of Attorney" através do qual deram poderes

652 ao Arguido João Santos, na qualidade de "Trading Agent" para o representar junto da FXCM e

653 realizar as transacções na plataforma da FXCM;

654 97. Nos termos do referido mandato,

655 11.11111 concordaram em pagar ao Arguido comissão de performance de 25 % calculada

656 com base no lucro realizado para o período de tempo determinado e que exceda o valor de

657 referência;

658 98. No dia 29.07.2013, pelas 16h04m foi aberta a conta n.° 2510117663,

659 controlada pelo Arguido João Santos, através da conta n.° 2510117665;

660 • 99. No mesmo dia, transferiu para uma conta da

661 FXCM o valor global de 50.000,00 €, através de duas transferências bancárias;

662 100. No dia 31.07.2013, o Arguido João Santos emitiu, por conta de

663 a primeira ordem de venda de moeda;

664 101. Entre o dia 31.07.2013 e 21.01.2014, o Arguido João Santos emitiu, por

665 conta de ordens de compra e venda de

666 moeda, a partir da conta n.° 2510117665, de forma diária;

667 102. No dia 22.01.2014, a conta n.° 2510117663 foi encerrada, tendo os clientes

668 levantado a quantia de 13.430,03 €:

669 103. Pelo seu desempenho, o Arguido obteve uma comissão de 5,93 €;

670 - No âmbitò do contrato celebrado com a IronFX:

671 104. (i) No âmbito do contrato celebrado com a IronFX (no dia 23.01,2014), o

672 Arguido propôs a que investisse na plataforma de negociação da IronFX,
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673 comprometendo-se a gerir a conta aberta, por conta do cliente, emitindo, de forma discricionária,

674 as ordens de compra e venda de moeda;

675 105. No dia 31.01.2014, a IronFX enviou a via e-mail, uma listagem

676 de documentos necessários para a abertura da referida conta;

677 106. No dia 03.02.2014, a Iron Ex enviou a via e-mail, a

678 confirmação do número de conta (521088) aberta em seu nome e com o saldo de € 2.000,00;

679 107, A partir de 03.02,2014, o Arguido emitiu, por conta de , ordens de

680 compra e venda de moeda, de forma discricionária, através da conta de sem

681 consultar o previamente;

_ 682 108. Durante esse período, o Arguido João Santos enviou para

683 nomeadamente via e-mail, informação periódica relativa às ordens de compra e venda de moeda

684 que tinha emitido;

685 109. No dia 08.04.2015, solicitou a transferência para conta de que

686 era titular, junto do NOVO BANCO, S.A., do saldo de €3.065,28;

687 110. (ii) Na sequência do contrato celebrado com a IronFX (no dia 23.01.2014), o

688 Arguido propôs a que investisse na plataforma de negociação da IronFX;

689 111. 0 Arguido João Santos informou i IME de como deveria proceder

690 para abrir conta junto da Iron FX;

691 112, 0 Arguido emitiu, por conta de ordens de compra e venda de

692 moeda, de forma discricionária e sem consultar previamente

693 113, (iii) Até 31.07.2015, no âmbito do contrato celebrado entre o Arguido e a

694 IronFX supra indicado, o Arguido João Santos recebeu € 51.194,15 (cinquenta e um mil, cento e

695 noventa e quatro euros e quinze cêntimos) a titulo de comissão pagas pela Iron FX;

696 - Do elemento subjectivo:

697 114. 0 Arguido João Santos agiu consciente e voluntariamente na prática dos

698 factos descritos, que constituem factos próprios, que praticou.

699 Com efeito,

700 • 115. 0 Arguido João Santos sabia que:
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a. No dia 23.07.2012, celebrou com a FXCM um contrato denominado de

"Money Manager Agreement";

b. Os clientes abriram conta junto da FXCM,sendo essas contas por si geridas,

através a emissão de ordens de compra e venda de acções bem como de compra e venda de

moeda, de forma discricionária, por conta dos clientes e fornecendo-lhes informação periódica

relativa aos investimentos e à análise do mercado financeiro através de e-mail;

c. Pela execução do contrato que assinou com a FXCM, recebeu no total, a

título de comissões pelo desempenho, pagas pelos seus clientes, € 1.160,08 (mil, cento e

sessenta euros e oito cêntimos);

d. No dia 23.01.2014 e no dia 02.02.2015, celebrou com a IronFX um contrato

denominado de "Introducer Agreement";

e. Os clientes abriram conta junto da IronFX, sendo essas contas por si

geridas, através da emissão de ordens de compra e venda de moeda, de forma discricionária,

por conta dos clientes e fornecendo-lhes informação periódica relativa aos investimentos e à

análise do mercado financeiro através nomeadamente de e-mail;

f. Pelo exercício da actividade, recebeu no total, a título de comissões pagas

pela IronFX, € 51.194,15 (cinquenta e um mil, cento e noventa e quatro euros e quinze

cêntimos);

g. Não se encontrava registado junto da CMVM para o exercício profissional de

qualquer actividade de .intermediação financeira, seja como intermediário financeiro, seja como

agente vinculado;

116. 0 Arguido João Santos quis praticar os factos supra descritos;

- Outros factos:

724 117. 0 Recorrente é proprietário de, pelo menos, um imóvel sito na Avenida

725 Manuel Júlio Carvalho Costa, n° 33, Bloco A3, 3°.A, Quinta do Rosário, Cascais, tendo

726 declarado, no questionário que preencheu para a FXCM, que tem rendimentos anuais entre

727 £50.000-£99.999, sendo que, em sede de audiência de discussão e julgamento declarou ter

728 rendimentos mensais de cerca de € 1.500,00, a título de rendas -prediais;
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729 118. Em 2020, o Recorrente declarou pare efeitos de IRS rendimentos prediais

730 (sublocação), no valor total de 7.426,86, pagando a título de renda de casa o valor de, pelo

731 menos, € 1.000,00;

732 119. 0 Arguido não tem antecedentes contra-ordenacionais na área dos mercados

733 de valores mobiliários;

734 120. As conversas que o.Recorrente teve dadas como provadas em sede do item

735 "da adividade de prospecção e publicidade" foram em ambientes informais, mormente em

736 ginásio frequentado pelo Recorrente e seus clientes.

737

738 ÉACTOS NÃO PROVADOS:

739 PACTOS NÃO PROVADOS:

740 Com relevo para a boa decisão da cause, não se consideram provados os seguintes factos:

741 - Factos relativos ao exercício da actividade de publicidade e prospecção dirigidas à celebração

742 de contratos de intermediação:

743 1. 0 Arguido angariou ainda os seguintes investidores que vieram a abrir conta

744 junto da IronFX, a saber:

745

• •746

747

748

749

750 • Factos relativos ao exercício de intermediação financeira:

751 • No âmbito do contrato celebrado com a FXCM:

752 2. 0 Arguido possuía um espaço próprio para gerir as contas dos seus clientes,

753 sito na Avenida Manuel Júlio Carvalho Costa, n.° 33, Quinta do Rosário (2750-424) Cascais;
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754 3. Esse espaço encontrava-se equipado com computadores e monitores;

•755 - Outros factos:

756 4. Os actos praticados pelo Recorrente não foram mais do que conversas

757 descomprometidas, sem intuito de promover qualquer sociedade ou prestação de.serviços e

758 . apenas pretendiam espelhar a sua experiencia pessoal, enquanto investidor em mercados

759 financeiros.

760

761 Consigna-se que a de mais matériá quer constante da acusação, quer alegada pelo Recorrente que

762 não se compreendeu nem na matéria dada como provada nem na não provada* se reporta a matéria

763 considerada pelo tribunal como irrelevante para a boa decisão da causa, matéria de direito, de cariz

764 meramente conclusivo ou meras remissões para meios de prova que não relevam para efeitos de

765 subsunção dos factos ao direito.

766

767 MOTIVAÇÃO DA DECISÃO DE FACTO:

768 MOTIVAÇÃO DOS FACTOS PROVADOS:

***

769 Conforme refere o acórdão do STJ de 27.05.2010, processo n.° 58/08.4JAGRD.C1.S1, in www.dqsi.pt,

770 "a actividade probatória é constituída pelo complexo de actos que tendem a formar a convicção

771 da entidade decidente sobre a existência ou inexistência de uma determinada situação factual.

772 Na formação da convicção judicial intervêm provas e presunções, sendo certo que as primeiras

773 são instrumentos de verificação directa dos factos ocorridos, e as segundas permitem

774 estabelecer a ligação entre o que temos por adquirido e aquilo que as regras da experiência nos

775 ensinam poder inferir".

776 A fim de formar a sua convicção, o tribunal baseou-se na análise ponderada e crítica do conjunto de

777 toda a prova produzida, de molde a reconstituir a factualidade ora em causa, tendo por base o princípio

778 da plena jurisdição do presente tribunal, ínsito no disposto no n.° 5 do artigo 416.° do CdVM.
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779 Nestes termos, a convicção do tribunal suportou-se nos meios de prova pessoais e documentais

780 produzidos quer na fase organicamente administrativa do processo, quer na fase judicial, já que não

781 vigora no processo contra-ordenacional uma versão rígida do princípio da imediação, mantendo a

782 prova produzida naquela primeira fase plena validade nesta segunda fase.

783 A prova produzida foi apreCiada e valorada pelo tribunal à luz do princípio da livre apreciação da prova

784 ínsito no artigo 127.° do CPP, ex vi do n.° 1 do artigo 41.° do RGCO, ex vi do artigo 407.° do CdVM,

785 lançando-se igualmente mão, sempre que tal se justificou, de presunções judiciais, retirando dos factos

786 conhecidos e objectivos as ilações manifestas, com base naquilo que as regras da experiéncia nos

787 ensinam poder inferir.

788 De seguida, passaremos a identificar as testemunhas a cujos depoimentos demos relevo, com

789 enunciação da sua razão de ciência, a qual está ligada, concretamente, ao facto de terem estado

790 envolvidos nas situações descritas nos autos, mormente sendo as pessoas a quem o Recorrente dirigiu

791 actos de publicidade e prospecção com vista à celebração de contratos de intermediação e a quem o

792 Recorrente prestou os seus serviços na actividade que desenvolveu de intermediação financeira.

793 Porém, quando for considerado relevante para a .melhor percepção da motivação da convicção do

794 tribunal serão especificados com detalhe os aspectos mais relevantes dos seus depoimentos, sendo

795 estes igualmente conjugados com a proya documental produzida.

796 Importa ainda mencionar que, nas particulares partes em que os seus depoimentos foram valorados, as

797 testemunhas apresentaram uma versão da imagem global da factualidade vertida nos factos provados

798 patentemente cristalina, uníssona e coerente entre si, não apresentando discrepâncias de relevo. Os

799 depoimentos, tanto os realizados em sede da fase administrativa, como os realizados em sede da las'e

800 judicial, foram feitos de forma patentemente espontânea e isenta.

801 Na verdade, foram inquiridos dois tipos de pessoas nos autos: um grupo que estava evidentemente

802 indignado com a conduta do Recorrente, especialmente por, através dos investimentos que realizou em

803 sua representação, ter perdido parte substancial do dinheiro investido e outro grupo de estava
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804 resignado, entendendo essa perda de dinheiro como algo natural no mercado em que investiram, tendo

805 consciência do risco que corriam.

806 No primeiro grupo, podemos apontar as testemunhas

807

808 No segundo grupo, podemos apontar as testemunhas

809 Apesar deste diferente olhar sobre a situação por que todos passaram, o certo é que não houve

810 incoerências entre os depoimentos de ambos os grupos, no que respeita à dita imagem global dos

811 factos. Todos eles relataram de forma similar os moldes de abordagem do Recorrente, a solicitação

812 feita pelo Arguido aos clientes de abertura de contas, como se processavam os investimentos,

813 referindo que não tinham acesso aos movimentos que eram realizados nas contas, apenas tendo

814 acesso a tais movimentos o Recorrente, que geria aquelas contas de forma discricionária, sendo que

815 os clientes apenas tinham acesso aos saldos finais, mas não podendo movimentar ou sequer fechar

816 conies, situação que estava dependente de ordem do Recorrente. Todos eles mencionaram uma

817 reacção do Recorrente similar quando confrontado, no final, com a perda de dinheiro por parte dos

818 clientes, informando que nessa altura deixou de existir reportes sobre o estado dos investimentos. No

819 fundo, existiu todo um relatar de histórias de pessoas distintas que confiuiram coerentemente para um

820 modus operandi do Arguido, independentemente de estarem mais ou menos zangadas com ele, o que

821 indica estar em causa depoimentos verdadeiros.

822 Para além disso, também independentemente da maior ou menor inimizade para com o Arguido, as

823 testemunhas mostraram que o sentimento nutrido pelo Arguido não lhes toldou a isenção, não se

824 coibindo de mencionar desconhecer determinado detalhe, quer esse detalhe fosse benéfico quer fosse

825 desfavorável ao Recorrente. Por exemplo, as testemunhas que evidenciaram maior inimizade para com

826 o Arguido não mostraram qualquer tipo de hesitação em mencionar desconhecer que comissões ou

827 remunerações eram adquiridas pelo Recorrente por força da gestão das contas que fazia (por exemplo,

828 testemunhas nem afirmar desconhecer o local onde o Recorrente

829 exercia a sua actividade, apesar das suspeitas que anunciaram, mencionando as suas percepções
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830 subjectivas sobre tal facto, mas fazendo questão de salientar que se tratavam de meras percepções

831 subjectivas e os motivos pelos quais as tinham.

832 Por seu turno, os discursos que foram apresentados pelas testemunhas foram evidentemente

833 espontâneos, não existindo qualquer tipo de indício não se tratarem de testemunhos credíveis e assim

834 foram considerados. Não existe nos autos, quanto aos depoimentos em causa, indícios de inveracidade

835 ou manipulação, não estando os mesmos desadequados a padrões de normalidade e plausibilidade,

836 não tendo sido contrariados sequer por outros meios de prova credíveis produzidos nos autos.

837 Não menos importante, importa referir que os testemunhos são ainda congruentes não apenas entre si,

838 como ainda com a prova documental que consta dos autos e relativamente à qual também não existe

839 quaisquer indicios de não se tratar de documentos genuínos, até porque a esmagadora maioria dos

840 documentos foram obtidos nos termos já acima mencionados, ou seja, estão em causa documentos

841 que foram fornecidos à CMVM pelas sua congénere britânica e cipriota, FCA e CySEC,

842 respectivamente, nos termos do European Securities and Markets Autthorily Multilateral Memorandum

843 of Understanding on Cooperation Arrangements and Exchange of Information (ESMA MMoU) e do

844 International Organization of Securities Commissions Multilateral Memorandum of Understanding

845 Concerning consultation and Cooperation and the Exchange of information (10SCO MMoU) — vide fia.

846 496 a 501 e fls. 3769 a 3777verso).

847 Não vislumbramos que duas empresas de intermediação financeira se possam conluiar e enviar ao

848 respectivo regulador documentos falsos apenas para incriminar o Recorrente. Isso desvia-se por

849 completo de regras de normalidade.

850 Importa também frisar que a tese do Arguido no sentido de estar em causa uma denúncia movida

851 apenas por vingança, como avançou em sede de impugnação judicial, reportando-se à denúncia feita

852 por , como depois explicou em julgamento, não afasta a credibilidade que depositamos na

853 testemunha em apreço. Independentemente do que terá motivado a testemunha a apresentar a

854 denúncia, ainda que o tivesse feito com algum tipo de vingança, não vislumbramos, pelos motivos já

855 dissecados, que exista qualquer indício no seu depoimento que aponte que aquilo que descreveu não
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856 ocorreu realmente ou não ocorreu nos exactos termos em que, de forma, reforçamos, objectiva,

857 coerente, convicta, relatou.

858 Julgamos que o Recorrente, com todo o respeito, confunde vingança com sentimento de indignação do

859 cliente pelo facto de ter perdido quase € 100.000,00 com os investimentos que o Arguido realizou em

860 seu nome, sem ester credenciado para tal, sentimento esse que se julga totalmente justificado.

861 Para além disso e de forma que julgamos contundente, não podemos olvidar que as próprias

862 testemunhas que foram arroladas pelo Recorrente e que foram inquiridas em julgamento, incluindo a

863 testemunha que demonstrou não ter qualquer tipo de ressentimento para com o Recorrente, a

864 testemunha relataram precisamente um modus operando do Recorrente que se alinha

865 na perfeição com aquilo que a alegada testemunha retaliative ) narrou nos autos.

866 Neste caso, importa referir que a própria tese de possível conluio entre testemunhas cai por terra, na

867 medida ern que a testemunha~ vive na República Checa e a testemunha vive

868 em Portugal, não lhe sendo conhecidos contactos. Aliás, mesmo questionado sobre o motivo que

869 poderia ter relatado o que relatou em julgamento, o Arguido não logrou explicar e

870 retraiu-se.

871 Por fim, não menos despiciendo, importa também referir que a razão de ciência destas testemunhas é

872 obviamente sólida e consistente, evidenciando conhecimento directo sobre os factos em questão.

873 Por outro lado, quanto aos meios de prova documental, que serão identificados na sentença, foram os

874 mesmos admitidos nos autos, em cumprimento das formalidades legais, não resultando destes autos

875 qualquer sinel de que não se tratem de documentos verdadeiros, como já referido.

876 • Quanto às declarações do Recorrente, prestadas na audiência de discussão e julgamento, não

877 apresentaram contributo significativo para o convencimento do tribunal, sendo certo que acabaram por

878 não se afastar da versão que já tinha sido apresentada em sede da respectiva impugnação judicial.

879 Por estes motivos, importa referir que a indicação nesta decisão a algum meio de prove como alicerce

880 à convicção do tribunal, sem que se indiquem as razões que determinaram a imputação de
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881 credibilidade ao mesmo, tal apenas significa que o meio de prova se alinha com padrões de

882 verosimilhança, não sendo refutado por outro meio de prova que seja suficiente para o arrastar para a

883 margem da linha da credibilidade nele depositado pelo tribunal.

884 Para além disso, importa ainda referir que, no que tange a todos os elementos de prova que não forem

885 indicados nesta sentença pelo tribunal, tal implica que os mesmos, apesar de devidamente analisados,

886 não serviram para abalar a convicção do tribunal nos moldes que serão dissecados, ou porque estão

887 em contradição com outros elementos de prova que o tribunal considerou assumirem maior

888 imparcialidade ou porque se considera que a sua interpretação não permite infirmar o exposto ou

889 porque existem outras provas mais objectivas e/ou que evidenciam uma maior proximidade com os

890 factos provados respectivos, do que os que não foram referidos.

891 Nestes termos, o tribunal considerou os depoimentos das seguintes testemunhas, que se passam a

892 identificar:

893 Testemunhas inquiridas na fase administrativa:

894

895

896

897 Testemunhas inquiridas na fase judicial:

898

899

900

901 Ainda quanto às testemunhas inquiridas na fase .administrativa do processo, importa referir que as

902 mesmas foram inquiridas antes de ser proferida acusação pela CMVM.
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903 Tal impossibilitou um cross examination, por parte do Recorrente.

904 Contudo, em caso similar o próprio TEDH, no caso Asch v. Austria, decisão de 26,04.1991, §29 (1),

905 entendeu que bastava o acusado ter a oportunidade de discutir ou contestar as declarações anteriores,

906 bastando-se com aquilo a que se denomina por "contraditório sobre o elemento de prova",

907 dispensando o "contraditório na formação do elemento de prova". Apesar de não desconhecermos

908 que o entendimento em causa acaba por não ser o dominante no seio daquele Colendo Tribunal, o

909 certo é que o entendimento foi adoptado em sede de processo penal.

910 Ora, é sabida a diferença entre o direito penal e o direito contra-ordenacional. Desde logo, como se

911 afirma no preâmbulo do Decreto -Lei n.° 231179, de 24 de Julho, que introduziu o ilicito 0e mera

912 ordenação social na ordem jurídica portuguesa, "hoje é pacífica a ideia de que entre os dois ramos

913 de direito medeia uma autêntica diferença: não se trata apenas de uma diferença de quantidade

914 ou puramente formal, mas de uma diferença de natureza. A contra -ordenação "é um aliud que se

915 diferencia qualitativamente do crime na medida em que o respectivo ilícito e as reacções que lhe

916 cabem não são directamente fundamentáveis num piano ético -jurídico, não estando, portanto,

917 sujeitas aos princípios e corolários do direito criminal" (...). Está em causa um ordenamento

918 sancionatório distinto do direito criminal. Não é, por isso, admissivel qualquer forma de prisão

919 preventiva ou sancionatória, nem sequer a pena de multa ou qualquer outra que pressuponha a

920 expiação da censura ético pessoal que aqui não intervém. A sanção normal do direito de

921 ordenação social é a coima, sanção de natureza administrativa, aplicada por autoridade

922 administrativa, com o sentido dissuasor de uma advertência social, pode, consequentemente,

923 admitir-se a sua aplicação às pessoas colectivas e adoptar-se um processo extremamente

924 simplificado e aberto aos corolários do princípio da oportunidade".

925 Conforme refere Figueiredo Dias, in Temas Básicos da Doutrina Penal, Coimbra, 2001, pág. 151 e O

926 movimento de descriminalização e o ilícito de mera ordenação social, Centro de Estudos Judiciários,

' htips licambod:aohçhromIsiteskiefaultifileslechrsowitierAsch%20v.%20Austria%201265520Am%2019911%201ENI aclf
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927 Jornadas de Direito Criminal, pág. 33, quanto à própria culpa, embora o artigo 1.° do RGCO caracterize

928 a contra -ordenação como uo facto ilícito e censurável que preencha um tipo legal no qual se

929 comine uma coima", não pode falar-se numa culpa em sentido jurídico -penal, baseada numa censura

930 ética, dirigida à pessoa do agente e à sua atitude interne, mas apenas de uma imputação do facto à

931 responsabilidade social do seu autor, que serve como especial advertência ou reprimenda relacionada

932 com a observância de certas proibições ou imposições legislativas.

933 Por seu turno, o próprio Tribunal Constitucional tem vindo a defender, de forma muito consistente, as

934 diferenças de regimes, o que implica que, embora o direito de defesa dos arguidos, em sede de direito

935 contra-ordenacional, mereça evidentemente tutela, o certo é que essa tutela apresenta uma maior

936 plasticidade, em face do direito penal.

937 Também tem salientado o mesmo Colendo Tribunal que, em face da menor ressonância ética do direito

938 contra-ordenacional, não é o n.° 10 do artigo 32.° da CRP (que garante os direitos de audiência e

939 defesa em processos de contra -ordenação e demais processos sancionatórios), que permite estender

940 ao ilícito contra-ordenacional a generalidade do regime pensado para o direito penal. Essa disposição

941 releva apenas no plano adjectivo e significa apenas ser inconstitucional a aplicação de qualquer tipo de

942 sanção contra-ordenacional ou administrativa sem que o arguido seja previamente ouvido e possa

943 defender-se das imputações que lhe são feitas (vide acórdãos do Tribunal Constitucional n.°s 160/2004

944 e 161/2004).

945 Ora, tendo o TEDH, no caso Asch v. Austria, decisão de 26.04.1991, §29, entendido que bastava o

946 acusado ter a oportunidade de discutir ou contestar as declarações anteriores, bastando-se com um

947 "contraditório sobre o elemento de prova" e que tal não violava o n.° 3 do artigo 6.° do CE'DH, em

948 sede do processo criminal, onde as garantias de defesa dos Arguidos se impõem de forma mais

949 musculada, estamos certos de que, em sede do direito contra-ordenacional e à luz do que tem sido a

950 jurisprudência constante do Tribunal Constitucional, não viola o direito de defesa do Recorrente, o facto

951 de se valorar proves pessoais que aquele não contra -interrogou.

952 Na verdade, tal como já dissecado, nestes autos ao Recorrente foi dada possibilidade de apresentar a

953 sua versão dos factos, analisar os depoimentos em causa, apresentar provas que pudessem abalar a
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954 sua fidedignidade e contestá-los, como contestou, tendo laborado activamente para a produção da

955 decisão que lhe diz respeito.

956 Consideramos, para além disso, que o paradigma do direito contra-ordenacional acima já elucidado,

957 apesar de carácter sancionatório, implica uma maior liberdade concedida ao legisrador para poder

958 conformar a forma como é assegurado o direito que decorre do n.° 10.do artigo 32.° do CRP.

959 Essa plasticidade não é tão tolerada em sede do direito penal.

960 Ainda assim, o legislador constitucional concedeu ao legislador ordinário a possibilidade de determinar

961 as formas que o direito ao contraditório e o direito de defesa podem assumir em cada caso concreto,

962 incluindo no próprio direito penal, salvaguardados que sejam os princípios constitucionais subjacentes.

963 No caso do direito penal, no que concerne às provas pessoais, estas apenas podem migrar da fase de

964 inquérito e de instrução para a fase de julgamento, caso sejam produzidas perante o juiz, no

965 julgamento. Ou seja, são apenas válidas as provas directamente examinadas em audiência de

966 julgamento (princípio da imediação e da oralidade) — vide artigo 355.°, n.° 1 do CPP,sendo que o ri.° 2

967 ressalva dessa regra "as provas contidas em actos processuais cuja leitura, visualização ou audição

968 em audiência sejam permitidas, nos termos dos artigos seguinte" ,

969 Para além do princípio da oralidade e da imediação, esta forma de produzir a prova pessoal permite um

970 vigoroso exercício de defesa por parte do arguido, incluindo na sua vertente de direito ao contraditório,

971 na medida em que lhe é sempre possibilitado (salvo algumas excepções), quanto a este tipo de prova,

972 o direito ao confronto (cross examination).

973 Porém, no exercicio da liberdade que lhe foi concedida de conformação acerca do modo de tutela do

974 direito de defesa e do contraditório, o legislador ordinário entendeu que quanto à prova documental ou

975 pericial, o direito de defesa, na sua vertente de direito ao contraditório, não é violado pela falta de

976 exercício de um cross examination relativamente àquele que elaborou os documentos, relatórios

977 periciais ou pareceres, sendo, pelo que conhecemos, pacificamente aceite que tais elementos podem
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978 ser transpostos para a fase de julgamento, servindo para formar a convicção do julgador, ainda que

979 juntos apenas na fase de inquérito ou de instrução.

980 0 direito de defesa dos Arguidos, incluindo na sua vertente do contraditório, não é beliscado por esse

981 facto. Com efeito, quanto a estes meios de prova, o contraditório é exercido pelo Arguido mediante a

982 possibilidade que lhe é dada de se pronunciar sobre os mesmos, de requerer provas que contradigam

983 o que se pretende retirar dos referidos meios de prova e que abalem a sua credibilidade. Quanto a

984 estes meios de prova, assim é exercido o direito de defesa em sede do processo penal.

985 Ao contrário, no processo contra-ordenacional, o legislador ordinário não diferenciou as provas

986 pessoais das outras provas (documentais ou periciais, por exemplo), aproximando todas as provas,

987 sem excepção, do regime previsto• no âmbito do processo penal para as provas documentais ou

988 periciais.

989 Nessa medida, importa referir que em sede do processo contra-ordenacional não vigora de forma

990 perfeita nem o princípio da oralidade, nem da imediação.

991 Com efeito e como decorre do n.° 5 do artigo 416.° do CdVM, havendo lugar a audiência de

992 julgamento, o tribunal decide com base na prova realizada na audiência, bem como na prova produzida

993 na fase administrativa do processo de contra -ordenação (2).

994 A par do disposto no n.° 2 do artigo 72.° do RGCO, aquele artigo expõe a particularidade do processo

995 sancionatárío de cariz contra-ordenacional, no que tange à produção de prova, sendo clara a opção do

996 legislador em afastar expressamente o regime contido no artigo 355.° do CPP (3).

997 Nas palavras de Paulo Pinto de Albuquerque, in Comentário do Regime Geral das Contra -Ordenações,

998 à luz da Constituição da República e da Convenção Europeia dos Direitos do Homem, Universidade

2 0 mesmo se passando no regime geral das contra -ordenações — n.° 2 do artigo 72.° do RGCO. •

3 Que determina que não valem em julgamento, nomeadamente para o efeito de formação da convicção do tribunal,

quaisquer provas que não tiverem sido produzidas ou examinadas em audiência, excepto as provas contidas em actos

processuais cuja leitura, visualização ou audição em audiência sejam permitidas
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999 Católica Editora, pág. 148, "no processo contra-ordenacional não vigora o princípio da imediação,

1000 na sua versão rígida, pois na fase administrativa a autoridade administrativa pode decidir sem

1001 ter contacto directo com a prova testemunhal ou por declarações e na fase judicial o tribunal

1002 pode valorar declarações do arguido e depoimentos das testemunhas prestados diante da

1003 autoridade administrativa e até sem assistência do defensor.

.1004 Assim sendo, toda a prova produzida na fase administrativa deve ser considerada, em sede da fase

1005 judicial do processo contra-ordenacional, não tendo de ser analisada ou reproduzida em sede de

1.006 audiência de discussão e julgamento perante o tribunal, para que possa ser valorada para a criação da

1007 convicção do julgador.

1008 Assim sendo e perante o que fica dito, se no processo penal, as provas pessoais colhidas em fase de

1009 inquérito são meros actos de investigação, cuja validade é limitada, exigindo-se para poderem valer, a

1010 sua repetição em julgamento, num pleno e musculado direito de defesa e de exercício de contraditório,

1011 em modalidade cross examination, no processo contra-ordenacional foi adoptada uma solução distinta.

I 012 Todas as provas foram agregadas no mesmo regime e a par do que ocorre com a prova documental ou

1013 pericial produzida na fase de inquérito do processo penal, que apresenta um carácter tendencialmente

1014 definitivo e irrepetivel, também a prova oral (onde se discute com maior afinco a necessidade de um

1015 direito ao confronto, ou contra inquirição) se satisfaz com um contraditório posterior, ou seja, basta que

1016 o Arguido tenha a oportunidade de discutir ou contestar a prova oral anterior, num "contraditório

1017 sobre o elemento de prova" e não sobre a "produção do próprio elemento de prova".

1018 Quer isto dizer que o legislador ordinário em sede de direito contra-ordenacional não veda ao decisor,

1019 quer seja o decisor da fase administrativa, quer seja o decisor da fase judicial, de valorar a prova

1020 pessoal que foi produzida no processo, quer tenha existido um contra -interrogatório do arguido, quer

1021 esse contra -interrogatório não tenha sido possível.

1022 Consideramos contundente intensificar que, enquanto no processo penal, as provas orais, onde se

1023 discute a necessidade de existir um direito ao confronto, têm de ser, por princípio (salvo as excepções
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1024 contempladas na lei), repetidas em julgamento para poderem valer e assim, quanto a elas, poder ser

1025 cumprido esse direito ao confronto, no processo contra-ordenacional não é assim.

1026 0 legislador adoptou uma solução evidentemente diversa, neste ramo de direito onde a tutela do direito

1027 de defesa permite uma maior elasticidade e está sujeito a principios de simplificação e celeridade, ao

1028 adoptar, como princípio, ao invés, a dispensa do direito ao confronto, na medida em que na fase de

1029 julgamento está dispensada a reprodução da prova oral que fora produzida na fase administrativa,

1030 estando esse direito ao confronto sujeito a critérios de necessidade para a boa decisão da causa (a

1031 analisar pela entidade administrativa, em sede da fase administrativa e a avaliar pelo tribunal, na fase

1032 judicial).

1033 Reforçamos, o direito de defesa, basta-se, neste ramo de direito, com a possibilidade do arguido se

1034 pronunciar acerca do meio de prova produzido, poder apresentar provas que o contradigam ou abalem

1035 ou mesmo requerer a sua repetição, mas, neste caso, a repetição está sujeita à avaliação sobre a sua

1036 relevância para a decisão da causa, pela entidade administrativa ou tribunal.

1037 Não podemos também deixar aqui de referir que o Tribunal Constitucional, no acórdão n.° 372/00

1038 (embora com um voto de vencido), admitiu precisamente, no próprio processo penal, na fase

1039 instrutória, que o direito ao contraditório é cumprido com a oportunidade a posteriori do arguido se

1040 pronunciar sobre depoimentos produzidos anteriormente, na sua ausência e, assim, sendo preservado

1041 o seu núcleo essencial.

1042 Considerou expressamente que basta que o arguido possa ter acesso aos depoimentos que tinham

1043 sido reduzidos a escrito e possa, antes de ser tomada uma decisão instrutória, contraditar o teor das

1044 declarações anteriormente prestadas pelas testemunhas, podendo inclusivamente requerer a produção

1045 de prova indiciária suplementar (incluindo, se necessário, uma nova inquirição das testemunhas) que

1046 considere pertinente. Aqui, claramente afastada a necessidade de um cross examination, sendo que a

1047 sua ausência não viola os direitos de defesa do Arguido.

1048 Claro está que a questão fulcral que nos parece estar em causa, não passa, por isso, pela violação de

1049 um direito de defesa do Recorrente, mas antes pela valoração da prova produzida nesses termos, ao
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1050 abrigo do disposto no artigo 127.° do CPP. Na verdade, compete, nesta fase do processo, ao tribunal

1051 ponderar, de acordo com a sua livre convicção, se depoimentos que foram prestados em sede da fase

1052 administrativa do processo devem merecer a credibilidade que foi depositada pela CMVM nos mesmos.

1053 Para além disso, não podemos deixar de chamar à colação que mesmo não sendo o entendimento

1054 maioritário em sede do TEDH o que foi adoptado no referido acórdão do caso Asch v. Austria, decisão

1055 de 26.04.1991, §29, o certo é que, paulatinamente o mesmo Colendo Tribunal tem vindo a reconhecer

1056 que a utilização para condenação de depoimentos de testemunhas em que a defesa não interveio, em

1057 princípio, não viola de forma automática o n.° 3 do artigo 6.° do CEDH.

1058 Por exemplo, no caso Unterpertinger c. Austria, de 24.11.1986, §§28-33, o TEDH entendeu que esse

1059 tipo de depoimentos poderia ser admitido, desde que não surgissem como as bases exclusivas ou

1060 predominantes para a condenação (regra do"sole or decisive rule").

1061 Porém, mais recentemente, verificou-se uma alteração substancial de paradigma, surgindo uma nova

1062 interpretação acerca do cross examination, em sede do TEDH, passando este a admitir a utilização de

1063 depoimentos não submetidos ao escrutinio do acusado, ainda que exclusivos ou decisivos para a

I 064 condenação. Trata-se do conhecido caso Al- Khawaja e Tahery v. Reino Unido, de 15.12.2011 [decisão

1065 .da Grand Chamber do TEDH (Tribunal Pleno) que revogou a primeira decisão proferida pelo TEDH].

1066 Neste caso, o TEDH entendeu que se existirem, no caso concreto, circunstâncias que compensem o

1067 prejuízo imposto ao direito de defesa ("coun(erbalancing factors"), tal não implica a violação deste

1068 direito. Tratam-se de métodos de aferição da credibilidade do depoimento de uma testemunha por meio

1069 diverso do confronto directo, que implicam que, observando o processo como um todo, o mesmo ainda

1070 possa ser identificado como um processo justo e equitativo (o já acima referido fair trial) — vide, de igual

1071 forma, o caso Schatschaschwili c. Alemanha, de 1.12.2015, §125, o caso Salikhov v. Russia, de

1072 .03.05.2012, §§ 118 e ss.; ocaso TEDH Asadbeyli e outros v. Azerbajão, de 11.122012, § 134; ocaso

1073 Yevgeniy lvanov v. Rússia, de 25.04.2013, §§ 45 e ss.; ocaso T Sandru v. Romênia, de 15.10.2013, §§

1074 62 e ss..
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1075 Assim, de acordo com o mesmo tribunal, mesmo no processo penal, não existe uma obrigação dos

1076 Estados Membros a adoptar um modelo adversarial, seja na produção da prova oral, seja na exclusão

1077 das provas quando não submetidas ao confronto — vide Gustavo Badaró, in "A utilização da hearsay

1078 witness na Corte Penal Internacional: estudo sobre sua admissibilidade e valoração", Revista

1079 electrónica Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik, in www.zis-online.com, ZIS n.° 4, 2014,

1080 pág. 181.

1081 Ora, ainda desta perspectiva, novamente importa aqui referir que implicará ao tribunal, em sede da

1082 motivação de facto, analisar se os depoimentos não sujeitos a um contra -interrogatório, merecem

1083 credibilidade, por força da sua corroboração, por exemplo, por outros meios de prova, tal como já o fez

1084 supra.

1085 Para além disso, o depoimento das testemunhas em causa não são os únicos meios de prova que

1086 concorreram para a condenação do Recorrente.

1087 Acresce que em sede da fase administrativa dos autos, a CMVM admitiu a prova indicada pelo

1088 Recorrente, admitindo a junção de documentos (vide fis. 3985 e ss.) e a inquirição da testemunha

1089 arrolada (vide fls. 3984 e fls. 4025). Este tribunal admitiu a audição de testemunhas arroladas pelo

1090 mesmo Recorrente (algumas das quais • prescindidas). O Recorrente teve oportunidade de se

1091 pronunciar várias vezes acerca do teor dos depoimentos produzidos, na medida em que teve (ou podia

1092 ter) acesso aos mesmos, apresentando as provas que entendeu para os contraditar (embora sujeito a

1093 um princípio de relevância da prova que acima já dissecámos), apresentou a sua versão dos factos,

1094 colaborando activamente para a elaboração da decisão que lhe dizia respeito, não sendo tratado como

1095 um objecto da decisão administrativa, mas antes como um sujeito do processo, que se mostra justo e

1096 equitativo.

1097 Assim sendo, nada obsta que o tribunal valore os depoimentos produzidos na fase administrativa.

1098 Avançando.

1099 As seguintes testemunhas não tiveram grande relevo para a formação da convicção do tribunal:
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1100 - Paula Sofia Infante Soares Maques; e

1 101

1102 A primeira desconhecia os factos por completo, apenas sabendo dizer que o Recorrente nunca a

1103 abordou com questões profissionais, nem lhe sugeriu que fizesse investimentos no mercado financeiro.

1104 Obviamente que essas circunstâncias (desconhecimento e ausência de propostas do Recorrente para

1105 com a sua pessoa) não afasta a possibilidade da prática das infracções pelo Recorrente, linear e

1106 coerentemente descritas pelas testemunhas já referidas e que experienciaram na primeira pessoa os

1107 factos em questão, cujos depoimentos estão suportados ainda por prova documental.

1108 A segunda apresentou um discurso amnésico, nada sabendo explicar sobre os factos, inclusivamente

1109 não sabendo justificar os motivos pelos quais o seu nome e demais dados de identificação surgem

1110 associados à empresa IronFX. Este discurso obviamente que também não abala todas as demais

1111 provas consistentes e coerentes que foram produzidas nos autos e que confluiram, de forma linear,

1112 para os factos provados.

1113

1114 Para efeitos de sistematização, a motivação será dividida nas mesmas partes em que o foi a

1115 factualidade dada como provada, considerando-se que, dessa forma, a percepção da mesma sairá

1116 optimizada,

1117

1118 - Factos gerais:

1119 No que tange a este conjunto de factos, o tribunal teve por base, maioritariamente, a produção de

1120 prova documental constante dos autos que se passa a descrever, relativamente à qual não resulta dos

1121 autos qualquer evidência de que não se trate de documentos genuínos e que reproduzem fielmente a

1122 realidade que deles se extrai e que consta dos factos provados, sendo ainda indicadas outras provas

1123 que também os atestam:
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1124 • Factos es 1, 4 e 5: documento de' fls. 503 a 509verso, que consiste no próprio contrato dado como

1125 provado e os termos acordados, sendo certo que o Recorrente, em declarações prestadas em

1126 julgamento, admitiu os factos em questão, como aliás já o tinha feito em sede do artigo 53.° da sua

1127 defesa (lis. 3983).

1128 - Factos n.'s 2 e 3: documento de fls. 3815 e ss., que consiste em print extraído do sistema da CMVM

1129 de difusão de informação acerca dos intermediários financeiros;

1130 - Facto n.° 6: resulta do teor dos documentos juntos a fls. 1733 a 3499v, que consistem precisamente

I 131 nos documentos facultados pela FXCM, na sequência de solicitação a essa entidade de documentos

1132 que atestassem as operações realizadas pelo Recorrente, por força da celebração do contrato a que se

1133 elude em 1).

1134 Veja-se que, nos termos do contrato celebrado C0f11a FXCM e que consta de fls. 503 e ss., o Arguido

11 35 obrigou-se a assessorar e/ou gerir contas de negociação, contra o pagamento de uma comissão pelo

1136 seu desempenho, fixada pelo cliente por percentagem aposta no documento denominado "Limited

1137 Power of Attorney" e por si suportada.

1138 Para alem disso, esses actos de execução foram ainda atestados pelas testemunhas

1139 que, de forma coerente entre Si, asseveraram que

1140 quando acediam às contas, apenas logravam identificar o saldo final, não tendo acesso aos

1141 movimentos realizados, porque os "poderes que !he conferi eram discricionários", nas palavras de

1142 ou porque "não acedia à plataforma, investi o dinheiro e esperei para ver o que acontecia

1143 (...) ele [o Recorrente] era um bom trader, por isso confiei nele para investir', nas palavras de ME

1144 ou porque mete é que investia por mim (.) eu só linha acesso ao saldo (...) com a minha

1145 password não conseguia fazer transacções, só ele é que tinha a password para fazer transacções e

1146 para fechar a conta",nas palavras de

1147 • Factos n.°s 7 e 11 (parte respei tante ao contrato de 23.01.2014): documento de fls. 3785 a

1148 3790erso que consiste no próprio contrato dado como provado, de onde se extrai as respectivas
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1149 cláusulas e os termos acordados, sendo certo que o Recorrente, em declarações prestadas em

1150 julgamento, admitiu os factos em questão.

1151 - Factos n.°s 8 e 11 (parte respeitante ao contrato de 02.02.2015): documento de fls. 3791 a

1152 3796verso, que também consiste no próprio contrato dado como provado e respectivas cláusulas a que

1153 ficou sujeito, nos termos exactamente dados como provados, sendo igualmente de relevar que o

1154 Arguido também confessou, em audiência de discussão e julgamento, a celebração do contrato em

1155 causa.

1156 - Factos n.°s 9 e 10: documentos de fls. 3821 a 3824verso, que consiste em print extraído do sistema

1157 da CMVM de difusão de informação acerca dos intermediários financeiros;

1158 • Facto n.° 12: nos termos dos dois contratos identificados supra e dados como provados nos factos

1159 assentes n.°5 7 e 8, o Recorrente iria receber uma comissão nos termos dados como provados — vide

1160 anexos aos contratos de fls. 3789 e ss, e fls. 3795 e ss. Para além disso, em audiência de discussão e

1161 julgamento, o próprio Recorrente atestou que por cada transacção estava prevista uma comissão que

1162 efectivamente recebeu.

1163 - Factos relativos ao exercício da actividade de publicidade e prospecção dirigidas à celebração

1164 de contratos de intermediação:

1165 No que tange aos factos dados como provados sob os pontos 13 a 16, o tribunal considerou o teor dos

1166 depoimentos prestados pelas testemunhas

1167 1111que, adoptando as características de testemunho acima já dissecadas, confirmaram um modus

1168 operandi do Recorrente similar em termos de abordagem aos potpnciais clientes.

1169 Na verdade, apesar de nem todas as testemunhas se recordarem do Recorrente lhes ter mencionado

• 1170 ter um curso em economia, o certo é que, de forma espontânea e assertiva, sem margem de dúvida, a

1171 testemunha asseverou que, no meio do aliciamento que o Recorrente fazia para

1172 obter clientes para gerenciar contas, do qual foi alvo, este dizia que tinha tirado um curso de economia

1173 no Porto e em Coimbra.

46



Processo: 86/22.7YUSTR
Referência: 373057

Santarém - Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão
Juizada Concorrência, Regulação e Supervisão - Juiz.3

P9.do Município, Edif. Ex,-Escola Prática de Cavalaria
2005-345 Santarém

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

Recurso (Contraordenação)

1174 Para além disso, todas as citadas testemunhas relataram um discurso apelativo que era feito pelo

1175 Recorrente, todo ele construído em torno dos sucessos que tinha tido durante a sua carreira

1176 profissional na área financeira e bancária, em paises estrangeiros, nomeadamente E.U.A., Rússia ou

1177 Austrália, com vista a cativar clientes, como efectivamente veio a suceder, Mais explicaram que

1178 ouviram esse tipo de discurso que era feito pelo Recorrente em vários ambientes sociais,

1179 nomeadamente em sede de ginásio, o que permitia ao Recorrente garantir uma maior abrangência

1180 numérica de clientes alvo.

1181 Aquele mesmo modus operandi vertido no facto provado n.° 13) foi também descrito pelas testemunhas

1182 inquiridas em julgamento, apesar de estar em Causa o contrato com a

1183 IronFX,

1184 Para além disso, o depoimento da testemunha em sede de audiência de discussão e

1185 julgamento foi lapidar, ao identificar o Arguido como um colega de trabalho, sendo ''trader",

1186 asseverando que conheceu o Recorrente numa sala de trading, onde este fazia investimentos não

1187 apenas para si çomo para terceiros, tendo também feito investimentos no mercado financeiro para a

1188 testemunha.

1189 Ou seja, a prova prod uzida na fase administrativa no sentido do Recorrente se apresentar como

1190 "trader" (vide depoimentos de não foi minimamente

1191 abalada, antes reforçada em sede de julgamento.

1192 Na mesma senda, todas as testemunhas identificadas, com maior ou menor pormenor, de acordo com

1193 o que se recordavam, atestaram a abordagem que o Recorrente lhes fez, nos exactos moldes dados

1194 como provados também nos pontos 14, 15 e 16.

1195 Para além disso, os depoimentos em questão têm igualmente respaldo no teor da prova documental

1196 junta nos autos.

1197 Com efeito, do teor do contrato denominado "Money Manaer Agreement", celebrado entre o Arguido e

1198 a FXCM, em 23.07.2012, resulta que o Recorrente actuava como "Trader" (vide fls. 503v e 507).
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1199 Do teor do formulário da FXCM preenchido pelo Arguido, em 15.05.2009, resulta que o Arguido

1200 declarou que, naquela data, contava com de 1 (um) a 4 (quatro) anos de experiência, consoante os

1201 casos, -em negociação, nomeadamente, em títulos, moeda, opções e futuros (fls. 508 e 508v dos

1202 autos).

1203 A tese do Recorrente de que se trataram de meras conversas ocasionais, sem qualquer intensão

1204 publicitária ou de prospecção não colhe. Na verdade, resulta, de forma uníssona e cristalina, dos

1205 depoimentos citados que o objectivo do Recorrente era angariar clientes para a realização de contratos

1206 de intermediação mobiliária, como efectivamente veio a realizar e a executar, gerenciando os

1207 investimentos dos clientes.

1208 Não se pode olvidar que o Recorrente, por sua própria mão, como o próprio admitiu em julgamento,

1209 assinou os contratos com a FXCM e com a IronFX. Nessa sede, obrigava-se a angariar clientes em

1210 troca de uma remuneração. Independentemente do local ou ambiente em que tentava seduzir as

1211 pessoas com histórias de bons negócios que tinha feito e de rentabilidades altas dos investimentos

1212 junto daquelas entidades, obviamente que, ao seduzir esse circulo de pessoas com quem privava e ao

1213 Introduzi-las" (nas palavras do Recorrente em julgamento) nas plataformas daquelas empresas,

1214 procurava angariar clientes. Outra tese é, com todo o respeito, totalmente alheada de razoabilidade.

1215 0 facto provado n.° 17 resulta, por um lado, dos depoimentos das próprias pessoas que, na

1216 decorrência da publicidade e prospecção abriram conta junto da FXCM, como sendo:

1217

1218

1219

1220

1221 Estes depoimentos encontram ainda respaldo nesta sede na prova documental junta nos autos

1222 seguinte: .
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1223 - documento de fls. 511 a 512, que consiste numa lista facultada pela própria empresa FXCM onde

1224 identifica precisamente como seus clientes angariados pelo Recorrente as pessoas indicadas;

1225 - os contratos celebrados entre a FXCM,, os clientes em causa e o Recorrente, na qualidade de

1226 "Trading Agent", de fls. 514, fls. 518, fls. 519 e fls. 515, respectivamente.

1227 No que toca aos demais investidores angariados e dados como provados, os mesmos resultam da

1228 prova documental vertida nos autos:

1229 - quanto a , a mesma consta do documento de fls. 511 a 512, que consiste numa lista

1230 facultada pela própria empresa FXCM onde a identifica precisamente como sua cliente angariada pelo

1231 Recorrente. Para além disso, foi celebrado entre a FXCM, a dita cliente e o Recorrente, na qualidade

1232 de "Trading Agent' o contrato constante de fls. 516;

1233 - no que toca a do mesmo modo, consta do documento de fls. 511 a 512, que consiste

1234 na lista facultada pela própria empresa FXCM onde o identifica precisamente como seu cliente

1235 angariado pelo Recorrente. Para além disso, foi celebrado entre a FXCM, o dito cliente e o Recorrente,

1236 na qualidade de "Trading Agent", o contrato constante de 11s. 517.

1237 - quanto a também assinou um contrato nos mesmos moldes que os demais clientes e

1238 que consta de fls. 515. Para além disso, o seu marido, a testemunha atestou igualmente

1239 o facto em questão, referindo que foi exigido a assinatura da sua esposa no referido contrato.

1240 - no que se relaciona com o primeiro consta da

1241 mesma lisle de clientes facultada pela FXCM de fls. 511-512, sendo que ambos também assinaram o

1242 contrato de fls. 513, com a FXCM e onde consta o Recorrente como 'trading agent".

1243 Veja-se que, em conformidade com os contratos em cause, o "trading agenr era um procurador do

1244 cliente, com poderes para realizar por conta do cliente operações de investimento, Esse contrato

1245 deverá ainda compaginar-se com o contrato que o Recorrente celebrou com a FXCM, nos moldes

1246 dados como provados, em sede do qual se obrigou a assessorar efou gerir contas de negociação,
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1247 contra o pagamento de uma comissão pelo seu desempenho, fixada pelo cliente por percentagem

1248 aposta no documento denominado "limited power of attorney e por este suportada (vide fls. 503 e ss.)

1249 Perante este estado de prova, temos de reforçar veementemente que, com todo o respeito, a tese do

1250 Recorrente de apenas se limitar a introduzir nomes no sistema da empresa em causa e de não ter

1251 proposto negócios a quem quer que fosse, não passando de conversas informais, não encontra o

1252 menor resquicio de respaldo na prova produzida, toda ela, de forma coerente, consiste e sólida,

1253 apontando no sentido dado como provado.

1254 Aliás, mostra-se verdadeiramente anormal e apartada de critérios de experiência comum aquela tese,

1255 já que, à luz de regras de normalidade, quem sugere a terceiros a celebração de contratos com uma

1256 entidade para quem se obrigou a angariar clientes, fá-lo no quadro dessa relação contratual e com o

1257 intuito de receber as comissões definidas contratualmente, como bem refere a CMVM.

1258 Tal entendimento é reforçado pelo teor dos emails juntos nos autos, cujos participantes e teor foi

1259 atestado pela testemunhe adoptando as características de testemunho já dissecadas:

1260 No email de fls. 57, enviado a 16 de Julho de 2012 a um rol indeterminado de destinatários em Bcc, no

1261 qual se incluía , o arguido informou que:

1262 "Para finalizar a abertura de conta, o documento em anexo a este email, é o único que precisa de ser

1263 fisicamente assinado por ambas as partes: o titular da conta e o trader. Este documento é para eu ter

1264 autorização para poder fazer as trades" (sublinhados nossos).

1265 No email de fls. 105 e 106, enviado no dia 31 de Dezembro de 2012 a um rol indeterminado de

1266 destinatários em Bcc, no qual se incluía o arguido referiu o seguinte:

1267 "This is going to be an 'aggressive' year for me, `aggressive' in respect of my approach (not risk taking)

1268 to managing mv business and essentially taking a more hands on approach to strategy execution. (...)
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1269 —In consequence, I have recently made the very difficult decision to close down several of the existing

1270 positions in my trading book, not because they wouldn't be profitable in the long run, but mainly because.

127 this will allow me to go into 2013 with a new focus and a clean slate"(sublinhados nossos).

1272 (tradução nossa livre: "Este vai ser um ano 'agressivo' para mim, 'agressivo' em relação à minha

1273 abordagem (não correr riscos) para gerenciar meus negócios e, essencialmente, adoptar uma

1274 abordagem mais prática para a execução da estratégia. (...)

I 275 ''Em consequência, tomei recentemente a difícil decisão de encerrar várias das posições existentes na

1276 minha carteira de negociação, não porque não seriam lucrativas a longo prazo, mas principalmente

12'77 porque isso me permitirá entrar em 2013 com um novo foco e uma ardósia limpa")

1278 Na sequência de uma troca de mensagens de correio electrónico com Daulton Brent Cotten,

1279 colaborador da FXCM, o arguido, no dia 24 de Julho de 2012, enviou o email de fls. 87a Pedro Feist no

1280 qual afirmou: "Obrigado por enviar Brent Cotten é o meu homem ern New York que me resolve

128] ludo que se relaciona com papelada e novos clientes. Ele está a trabalhar pare nós!" (Sublinhados

1282 nossos).

1283 Todo este tipo de discurso exala profissionalismo na abordagem ao cliente, descartando a tese de

1284 conversas descomprometidas.

1285 Para além disso, se se tratassem de conversas descomprometidas, mal se compreenderia como é que

1286 na sequência das mesmas tivessem sido assumidos compromissos escritos entre o Recorrente e os

1287 clientes.

1288 No que se relaciona com o facto dado como provado sob o n.° 18 e com o facto n.° 19, os mesmos

1289 resultaram de forma cristalina dos depoimentos dos próprios clientes em causa que os atestaram,

1290 adoptando as características de testemunho identificadas — testemunhas

1291

1292 Para além disso, estes depoimentos encontram respaldo na prova documental junta nos autos de fls.

1293 3780verso, 3781 e 3784verso, que se referem a listas de clientes da IronFX angariados pelo
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1294 Recorrente, conforme a própria entidade disponibilizou e de fls. 3785v a 3796v, que consiste •no

1295 contrato celebrado entre o Arguido e a IronFX, tal como provado, no qual o primeiro se obrigou,

1296 nomeadamente, a angariar clientes e a prestar-lhes assistência momento da abertura da conta junto da

1297 IronFX e a informá-los relativamente aos serviços prestados e produtos financeiros da IronFX, o que

1298 se alinha, na perfeição ,com os depoimentos das citadas testemunhas que asseveraram precisamente

1299 terem sido esses os serviços que vieram a ser restados nesse âmbito pelo Recorrente.

1300 0 facto n.° 20 decorre novamente, por um lado, dos depoimentos das testemunhas que foram

1301 inquiridas nos autos e que intervieram directamente nas situações em causa — a saber,

1302

1303 (sendo que este também atestou a situação respeitante à sua esposa, na

1304 medida em que assistiu pessoalmente à situação) que o atestaram de forma unissona.

1305 Por outro lado, quanto aos demais clientes, como sendo

1306 o tribunal considerou novamente o teor do contratos por

1307 estes assinados, acima já identificados, compaginado com teor dos depoimentos das testemunhas já

1308 referidas, de onde se extraiu que com a assinatura daqueles contratos o Recorrente iniciava, desde

1309 logo, o seu auxilio aos clientes na abertura de contas, para depois iniciar a gestão dessas contas,

1310 sendo esse o seu modus operandi.

1311 0 facto n.° 21 (no sentido do. Recorrente não se encontrar registado na CMVM como intermediário

1312 financeiro ou como agente vinculado) nunca foi contestado pelo Recorrente, sendo certo que resulta

1313 também do teor dos documentos de fls. 25 e 59 (alerta da CMVM e certidão emitida pela CMVM,

1314 respectivamente).

1315 • Factos relativos ao exercício de intermediação financeira:

1316 • No âmbito do contrato celebrado com a FXCM:

1317 No que toca aos factos provados n.c's 25 a 28, resulta dos depoimentos dos clientes angariados que

1318 com a assinatura dos contratos com os moldes que constam de fls. 513 a 519, o Recorrente iniciava,
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1319 desde logo, o seu auxilio aos clientes na abertura de contas, que eram necessárias ser abertas, para

1320 depois iniciar a gestão dessas contas, solicitando, por isso a abertura da conta para iniciar o processo

1321 de "fazer render o dinheiro", tão anunciado por si,

1322 Para além disso, resulta de mesma prove documental consubstanciada nesses contratos de fls. 513 a

1323 519 que os clientes assinaram um mandato denominado "Limited Power of Attorney", conferindo ao

1324 Arguido poderes para os representar junto da FXCM e realizar investimentos na plataforma da FXCM.

1325 Na verdade, dessas procurações resulta de forma expressa que o arguido, nessa sede, se obrigou a

1326 gerir a conta e o risco do cliente, através da compra e venda de moedas preciosas, FX, CFD's, se

1327 obrigou a actuar por conta do cliente e se obrigou a informar o cliente sobre o estado da conta e os

1328 detalhes da sua gestão, sempre que este o solicitasse, utilizando para o efeito os reportes fornecidos

1329 pela FXCM:

1330 - "As agent and attorney -in -fact to manage the client account and risk through the purchase and sale of

1331 precious etals, FX, CFD's (...)" (tradução nossa livre: "Como agente e procurador para gerir a conta e

1332 risco do cliente através da compra e venda de etals preciosos, FX, CFD's (,..)"

1333 - "Such agents are not employees of FXCM, and act as agents for the Client" (tradução nossa livre:

1334 "Tais agentes não são funcionários da FXCM e actuam como agentes do Cliente"); •

1335 - Tradings Agent is obligated to provide, upon the Client's request, such account information and

1336 account statements using repor features as provided by FXCM" (tradução nossa livre: "(..,) O Agente de

1337 Negociações é obrigado a fornecer, mediante solicitação do CONTRATANTE, tais informações de

1338 conta e extractos de conta usando recursos de relatório conforme fornecidos pela FXCM",)

1339 Para além disso, dos mesmos contratos, mime perspectiva do cliente, também resulta que:

1340 - este poderia solicitar ao Arguido a informação relativa ao estado da sua conta e aos detalhes de

1341 gestão ("(..,) it is the Client's responsibility to request from the Trading Agent statements on account

1342 status and details regarding the overall management of the account' — tradução nossa livre: é
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1343 responsabilidade do contratante solicitar ao Agente de Negociação declarações sobre o estado da

1344 conta e detalhes sobre a gestão geral da conta);

1345 - que o cliente ratificou e confirmou todas e quaisquer transacções com a FXCM até à data e

1346 subsequentes, realizadas por João Santos em nome ou para sua conta (Decorre do mandato que "the

1347 Client hereby ratifies and confirms any and all transactions with FXCM heretofore and hereafter made

1348 by te aforesaid Trading Agent on the behalf of or the Client's account — tradução nossa livre: o Cliente

1349 ratifica e confirma todas e quaisquer transacções com a FXCM até agora e doravante feitas pelo

1350 referido Agente de Negociação em nome ou por conta do Cliente ");e

1351 - que ratificou e confirmou que concordava em pagar comissão de performance calculada com base no

1352 lucro realizado para o período de tempo determinado e que excedesse o valor de referência ("The

1353 Client hereby ratifies and confirms that he/she has agreed to pay the following commissions,

1354 managements, performance, profit, sharing, referral, research, abd/or incentive fees (...). The

1355 "Performance Fee" is calculated based upon the profit made for given time period that exceeds the

1356 Benchnmark" — tradução nossa livre: O Cliente ratifica e confirma que concordou em pagar as

1357 seguintes comissões, administrações, desempenho, lucro, participação, indicação, pesquisa, abd/ou

1358 taxas de incentivo (...). A "Taxa de Desempenho" é calculada com base no lucro obtido em

1359 determinado período de tempo que excede o Benchnmark.).

1360 No que se relaciona com o facto n.° 29, no sentido do Recorrente ter emitido, por conta dos clientes,

1361 ordens de compra e venda de acções e de moeda, de forma discricionária e sem prévia consulta aos

1362 seus clientes, a convicção do tribunal assentou na conjugação dos seguintes elementos de prova:

1363 - em primeiro lugar, resulta dos contratos de fls. 513 a 519, consubstanciados em procurações

1364 passadas pelos clientes a favor do Recorrente, que este tinha poderes para, de facto, realizar esse tipo

1365 de operações, com as características dadas como provadas;

1366 - em segundo lugar, resulta do documento de fts. 511 que o Recorrente abriu várias contas junto da

1367 FXCM, nomeadamente as seguintes: conta n.° 2620224811 e conta n.° 2510117665 (identificadas no
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1368 primeiro e segundo lugar da lista enviada pela própria FXCM, onde identifica expressamente as contas

1369 do Recorrente);

1370 - em terceiro lugar, resulta dos documentos que consubstanciam os extractos combinados relativos

1371 àquelas contas abertas pelo Arguido junto da FXCM e designadas nesses extractos como "Manager

1372 Account (conta do administrador) (as referidas contas n.°s 2620224811 e 2510117665), qua era a

1373 partir dessas mesmas contas pertencentes ao Recorrente que eram dadas ordens de compra e venda

1374 de acções e moedas para as contas dos clientes angariados seguintes;

1375 conta n.° 2620224892 (vide fls. 511)

1376 conta n.° 2620224954 (vide fls. 511)

1377 conta n.° 2620224838 (fls. 511)

1378 ==.1111111101111111t, conta n.° 2620224742 (fls. 512)

1379 conta n.° 2620226627 (fls. 511)

1380 conta n.° 2620226668 (fls. 511) e

1381 , conta n.° 2510117663 (fls. 511),

1382 Os extractos de conta constam concretamente de fls. 1281 a 1420verso, 1733verso a 1855verso,

1383 1856verso a 1980, 1981 a 2237, 2651 a 2936, 2937 a 3343verso e 3344 a 3768verso.

1384 Nesses extractos de conta é igualmente patente que era a partir da conta do administrador (Manager

1385 Account), com os números das contas pertencentes ao Recorrente (as referidas contas n.° 2620224811

1386 e 2510117665), que foram dadas ordens de compra e venda de acções e moedas para as contas dos

1387 clientes angariados, de forma intensiva e diária.

1388 - em quarto lugar, todas as testemunhas que foram inquiridas nos autos, enquanto clientes angariados

1389 pelo Recorrente, como sendo
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1390 foram taxativos e uníssonos em asseverar que, de facto, tal como resultava das

1391 procurações, era o Recorrente quem emitia as ordens de compra e venda, de forma discricionária, sem

1392 solicitar qualquer tipo de intervenção dos clientes. Era o Recorrente que tinha acesso à password que

1393 possibilitava realizar aquele tipo de operações e que poderia fechar as operações e a conta, sendo que

1394 os clientes apenas tinham acesso ao saldo final das contas.

1395 De forma plástica, a testemunha declarou que "só lá pus o dinheiro e não fiz nada para

1396 vender ou comprar, isso era o trabalho dele [do Recorrente].

1397 Na mesma senda esclareceu, de forma igualmente impressiva, que "as operações era ele

1398 que decidia, não falava comigo e realizava as operações sozinho, nunca me consultou porque os

1399 poderes eram discricionários",

1400 Também as próprias testemunhas arroladas pelo Recorrente e inquiridas em julgamento foram

1401 igualmente esclarecedoras, declarou que não acedia à plataforma, apenas investiu o

1402 dinheiro e esperava o retorno que adviria do facto do Recorrente ser um "bom trader", tendo confiado

1403 nele para gerir a conta.

1404 Também na mesma senda, informaram que para além da

1405 transferência do dinheiro que investiram, nada mais fizeram, sendo que nenhum deles sequer tinha

1406 conhecimentos pessoais que lhes permitisse realizar as operações em causa, depositando confiança

1407 no Recorrente e julgando que ele estava a cuidar dos seus interesses, ao gerir a conta como melhor

1408 soubesse.

1409 No que toca ao facto provado n.° 30, o tribunal considerou primordialmente os depoimentos das

1410 testemunhas arroladas pelo Recorrente que prestaram depoimento em julgamento, como sendo

1411

1412 De acordo com num primeiro momento o Recorrente prestava informação a si e ao

1413 marido, sobre os resultados dos investimentos, situação que, "para o fim, se alterou,

1414 deixámos de saber das coisas e percebemos que não tinha ocorrido",
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14 ]5 Já de acordo com , apesar de não existir uma rotina na prestação de informação, que a

1416 , testemunha entendia corno expectável, o Recorrente disponibilizou o email e o telefone, tendo-lhe

1417 solicitado informação que foi prestada por aquele.

I 418 A testemunha esclareceu que para saber do estado do investimento consultava o

1419 Recorrente mediante email, chat ou Skype.

1420 Na mesma linha, as testemunhas inquiridas na fase administrativa, também atestaram semelhantes

1421 factos.

1422 esclareceu que recebia informação do investimento sempre pelo Recorrente, até

1423 um certo momento. Depois deixou de receber essa informação, tal como se queixou

1424 Também tal como esta testemunha, foi nesse momento que se apercebeu que a falta de informação

1425 derivava do facto dos investimentos terem fracassado.

1426 também asseverou que recebia informações inicialmente do Recorrente, sobre. o estado

1427 dos investimentos que ia fazendo por conta da testemunha, nomeadamente por e-mail, apesar da

1428 informação ser maioritariamente prestada oralmente, queixando-se a testemunha de que "não havia

1429 nada por escrito, para o final, eu queria por escrito e pedia que fosse por escrito e ele telefonava",

1430 Analisados os emails de fls. 61 a 63 e de fls. 70 a 76, que a testemunha atestou, adoptando as

1431 características de testemunho já acima analisadas, tratarem-se de emails trocados entre si e o

1432 Recorrente, verifica-se que, de facto, o Recorrente prestou, nessa sede, informações ao cliente sobre a

1433 conta daquele.

1434 - (I) Da situação do cliente

1435 Quanto aos factos provados n.°s 31 a 45, que têm que ver com as concretas ordens de compra e

1436 venda de moeda e de acções efectuadas pélo Arguido em nome e por conta del.= o tribunal

1437 criou a sua convicção com base, primordialmente, na prova documental junta nos autos.
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1438 Na verdade, resulta do mandato denominado "Limited Power of Attorney", outorgado por

1439 no dia 16.07.2012, que este deu poderes ao Recorrente, na qualidade de "Trading Agent; para. o

1440 representar junto da FXCM e realizar as transacções na plataforma da FXCM, em troca de uma

1441 comissão de performance de 20 % (vide Ps. 519 dos autos) e, consequentemente tal implica que o

1442 Recorrente estava munido de poderes para representar o cliente angariado, junto da

1443 FXCM.

1444 Para além disso, dos documentos de fls. 61 a 63 e 70 a 76 (emails) e do próprio depoimento da

1445 testemunha Pedro Feist, resulta que foi o Arguido a auxiliar na respectiva abertura de conta

1446 junto da FXCM tendo, inclusive, sido o Arguido que remeteu a os dados bancários para

1447 agilizar a transferência monetária para creditar a conta de

1448 Concretamente do email de fls. 61 a 63, decorre que no dia 17.07.20121MB enviou à FXCM o

1449 seguinte e-mail, com conhecimento ao Arguido João Santos, através do qual declarava o seguinte: "0

1450 presente e-mail serve para confirmar que tenho conhecimento do início dos procedimentos de abertura

1451 de conta e autorizo que João Manuel Pinto dos Santos abra conta de negociação em meu nome junto

1452 da FXCM, UK' (This e-mail is to confirm that I am ware of the current account opening procedures and I

1453 autorize that JOAO MANUEL PINTO DOS SANTOS to open a trading account in my name at FXCM,

1454 UK.")

1455 Do email de fls. 66 a 72 extrai-se que no mesmo dia, a FXCM abriu a conta n.° 7200098786.

1456 Do email de fls. 70 a 72, conclui-se que no dia 19.07.2012, o Arguido João Santos enviou a

1457 via e-mail, os dados da conta do Banco HSBC Bank PLC para que este procedesse à

1458 transferência do dinheiro para a FXCM.

1459 Subsequente, do referido email de fls. 70 a 76 resulta que o Recorrente tinha acesso à conta bancária

1460 de~endo o próprio arguido que informou o cliente, no dia 20.07.2012, acerca do login e

1461 password para acesso àquela conta, tal como atestado pela testemunha adoptando as

1462 características de testemunho já evidenciadas.
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1463 No mesmo dia, deu ordem ao Banco UBS para a transferência da quantia de USD.

1464 100.000,00 para uma conta da FXCM — vide documento de fls. 77 — sendo que, como decorre do

1465 documento de fls. 135 (respeitante à conta dell~ junto da FXCM), no dia 24.07.2012, o saldo

1466 da conta reflectia a referida transferência de E 81.490,00.

1467 Conforme decorre da análise conjugada dos documentos de fls. 511, 512, 524v a 1280v, 3344v a

1468 3768v, no dia 30.07.2012, foi aberta a conta n.° 2620224742, em nome de , e controlada

1469 pelo Arguido, através da conta n.° 2620224811.

1470 Na verdade, tal como já referimos anteriormente, o Recorrente era, à data dos factos, titular da conta

1471 n.° 2620224811, aberta junto da FXCM, em 31.07.2012 e designada como 'Manager Account" — vide

1472 documentos de fls. 511verso, 512, 524 a 1280.

1473 Resulta, por sua vez, dos documentos de fls. 511verso, 512, 524 a 1280 e 3344 a 3768verso que era a

1474 partir precisamente dessa conta que o Recorrente emitia as ordens de compra ou venda de moeda ou

1475 acções, por conta do cliente. Na verdade, sendo a conta apenas do Recorrente e considerando todos

1476 os contratos que foram assinados e que já foram identificados, bem como todas as conjunturas

1477 envolventes explicadas pelas testemunhas, nos termos também já dissecados, à mingua de outras

1478 circunstâncias que afastem este tipo de regras (nem tal sequer tendo sido avançado pelo Recorrente),

1479 de acordo com regras de normalidade e de experiência comum, podemos afirmar, sem resquício de

1480 dúvida, de que foi o Arguido quem realizou as ditas ordens para este cliente e para os demais,

1481 Pela sua precisão, socorremo-nos do que é referido pela CMVM, com toda a pertinência, a propósito:

1482 "Da análise Conjugada da prova constante nos autos, podemos, a título exemplificativo, verificar que a

1483 primeira operação de venda de moeda efectuada na conta deli= ocorreu no dia 01.08.2012,

1484 pelas 07h:25m, sob o n.° 31360305, conforme resulta da TX0 Combined Account Statement' relativa à

1485 conta n.° 2620224742, de designada por 'controlled account" (f/s. 3344 a 3768v, maxime

1486 3344) e (i) surge na "Combined Account Statement", como tendo sido ordenada pela conta n.°

1487 2620224811 (fls. 524 a 1280, maxima 524), que conforme resulta da prova produzida nos autos
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1488 pertencia ao Arguido, e (ii) surge replicada no campo relativo à atividade da conta n.° 2620224811 (fis.

' 1489 524 a 1280, maxime 1113v)".

1490 "Sendo que, conforme resulta da prova constante nos autos, o Arguido não só emitia ordens em nome

1491 de e dos outros clientes, como ainda lhes enviava, por e-mail, informação periódica acerca

1492 das ordens emitidas, conforme resulta do teor do e-mailremetido pelo Arguido a nos dias

1493 24 e 28 de Setembro de 2012, a fls.96 a 99 dos autos, em que utiliza expressões como "conseguimos

1494 recuperar a maioria das percas da primeira semana do mês"; "continuamos positivos nos últimos 2

1495 meses"; "não façam alteração do capital investido nas vossas contas"; "jmJercados estão muito

1496 instáveis, o que é bom para nós, e vamos atingir 10 % em Outubro...!"; ldlisponível para quaisquer

1497 esclarecimentos".

1498 Também resulta do email de fls. 96 a 99 que o Recorrente enviava ao cliente informação periódica

1499 relativa às ordens que tinha emitido, neste caso via e-mail.

1500 Para além disso, importa ainda acrescentar que todos estes factos que se vêm descrevendo foram

1501 integralmente corroborados pelo depoimento credível da testemunha nos termos que já

1502 vêm sendo analisados nesta decisão.

1503 As concretas ordens que foram efectuadas e que se mostram dadas como provadas sob os seguintes

1504 n.°s resultam dos seguintes extractos de contas juntos nos autos, nos seguintes moldes:

1505 - facto n.° 40: extracto de conta de fls. 524 e 3344;

1506 - facto n.°41: extracto de conta de fls. 524 e 3344;

1507 - facto n.°42: extracto de conta de fls. 3579verso;

1508 - facto n.°43: extracto de conta de fls. 524verso a 1280verso e fls. 3344verso a 3768verso; e

1509 - facto II° 45: extracto de conta de fls. 3767verso.

60 •



Processo: 86/22.7YUSTR
Referência:. 373057

Santarém - Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão
Juízo da Concorrência, Regulação e Supervisão - Juiz 3

Pç. do Municipio, Edif. Ex -Escola Prática de Cavalaria
2005-345 Santarem

TeleE 243090300 Fax: 243090329 Mail: tribtmal.c.supervisao@tribunais.org.pt

Recurso (Contraordenação)

1510 Quanto ao facto provado n.° 46, que tem que ver com a comissão obtida pelo Recorrente, resulta do

1511 teor do documento de fls. 3767verso que o cliente terá pago a titulo de taxa de performance

1512 (performance fee) o valor de € 853,59.

1513 Nos termos do contrato celebrado com a FXCM e que consta de fls. 503 e ss., o Arguido obrigou-se a

1514 assessorar e/ou gerir contas de negociação, contra o pagamento de uma comissão pelo seu

1515 desempenho, fixada pelo cliente por percentagem aposta no documento denominado 'limited Power of '

1516 Attorney" e por si suportada.

1517 A única percentagem que se mostra fixada pelo cliente por percentagem aposta no documento

1518 denominado °Limited Power of Attórney de fls. 519 é precisamente aquela taxa de performance

1519 (performance fee), que o cliente se obrigou a pagar, sendo certo que foi o próprio Recorrente que

1520 admitiu, em julgamento, que recebia remuneração por força das operações realizadas no âmbito

1521 daqueles tipos de contrato. Assim, apenas aquele valor poderia consistir na remuneração do

1522 Recorrente.

1523 Apesar de negar em sede de audiência de discussão e julgamento que aquela percentagem consistia a

1524 sua remuneração, o certo é que, de facto, o Recorrente admitiu que era remunerado no âmbito dos

1525 contratos em causa, apresentando um discurso totalmente titubeante e hesitante sobre os concretos

1526 valores que recebeu a esse título, limitando-se a tentar convencer o tribunal de que seriam valores

1527 quase que irrisórios, mas sem concretizar, não nos tendo, por isso, merecido qualquer credibilidade.

1528 - (ii) Da situação do cliente

1529 No que toca aos factos dados como provados sob os n.°s 47, 48 e 50 a 56, que têm que ver com as

1530 ordens de compra e venda de moeda e de acções efectuadas pelo Arguido em nome e por conta de

1531 o tribunal criou a sua convicção em primeiro lugar com base no depoimento do

1532 próprio cliente em causa, que nos mereceu integral credibilidade, pelos motivos já aflorados acima.

1533 Essa testemunha asseverou na integra o facto n.° 47, assim como o facto n.° 48, sendo certo que,

1534 quanto a este, aquele depoimento é ainda asseverado pelo teor do próprio contrato, junto a fls. 514.
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1535 Trata-se de um mandato denominado "Limited Power of Attorney", outorgado por

1536 no dia 19.07.2012, através do qual este deu poderes ao Arguido, na qualidade de 'Trading Agent" para

1537 o representar junto da FXCM e realizar as transacções na plataforma da FXCM. Assim, o Arguido

1538 encontrava-se investido em poderes para representar o cliente que havia angariado,

1539 , junto da FXCM,

1540 Conforme anteriormente já explicado, resulta dos autos que o Recorrente era, á data dos factos, titular

1541 da conta n.° 2620224811, aberta junto da FXCM, em 31.07.2012, e designada como "Manager

1542 Account" (vide fls. 511verso, 512, 524 a 1280).

1543 Eera a partir dessa conta que o Arguido emitia as ordens de compra ou venda de moeda ou acções,

1544 por conta de conforme se extrai dos extractos de conta deste cliente (n.°

1545 2620224892 — vide fls. 511),

1546 Atenta a sua bondade, repliquemos o que consta da decisão administrativa, a propósito:

1547 "Da análise conjugada da prova constante nos autos, podemos, a titulo exemplificativo, verificar que a

1548 primeira operação de venda de moeda efetuada na conta de ocorreu no dia

1549 07.08.2012, pelas 22h:33m, sob o n.° 31459582, conforme resulta da "FX0 Combined Account

1550 Statement" relativa à conta n.° 2620224892, de designada por "controlled

1551 account' (tis. 1856 a 1980, maxime 1856) e (I) surge na 'Combined Account Statement", como tendo

1552 sido ordenada pela conta n.° 2620224811 (tis. 524 a 1280, maxime 527v), que conforme acima ficou

1553 demonstrado, pertencia ao Arguido, e (ii) surge replicada no campo relativo à atividade da conta n.°

1554 2620224811 (fls. 524 a 1280, maxima 1116)."

1555 Para além disso resulta do extracto de conta de fls. 1919 que no dia 07.08.2012, pelas 14h15m,

1556 depositou o valor de 5.000,00 e que no mesmo dia foi aberta a conta n.°

1557 2620224892, controlada pelo Arguido João Santos, através da conta n.° 2620224811 — vide

1558 documentos de fls. 511, 512, 524verso a 1280verso e 1856verso a 1980.
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1559 As concretas ordens que foram efectuadas e que se mostram dadas como provadas sob os seguintes

1560 n.°s resultam dos seguintes extractos de contas juntos nos autos, nos seguintes moldes:

1561 - facto n.° 52: extracto de conta de fls. 527 e 1856;

1562 - facto n.° 53: extracto de conta de fls. 527verso e 1856;

1563 - facto n.° 54: extracto de conta de fls. 1933

1564 - facto n.° 55: extracto.de conta de fls. 524verso a 1280verso e 1856verso a 1980.

1565 - facto n.° 56: extracto de conta de fls. 1979verso.

1566 Quanto aos factos provados n.° 49 e 57, que têm que ver com a comissão obtida pelo Recorrente,

1567 resulta do teor do documento de fls. 1979verso que o cliente terá pago a titulo de taxa de performance

1568 (performance fee) o valor de E 40,91.

1569 Nos termos do contrato celebrado com a FXCM e que consta de fls. 503 e ss., o Arguido obrigou-se a

1570 assessorar e/ou gerir contas de negociação, contra o pagamento de uma comissão pelo seu

1571 desempenho, fixada pelo cliente por percentagem aposta no documento denominado 'Limited Power of

1572 Attorney" e por si suportada.

1573 A única percentagem que se mostra fixada pelo cliente por percentagem aposta no documento

1574 denominado "Limited Power of Attorney" de fls. 514 é precisamente aquela taxa de performance

1575 (performance fee), que o cliente se obrigou a pagar, sendo certo que foi o próprio Recorrente que

1576 admitiu, em julgamento, que recebia remuneração por força das operações realizadas no âmbito

1577 daqueles tipos de contrato, como já acima explicado. Assim, apenas aquele valor poderia consistir na

1578 remuneração do Recorrente.

1579 - (iii) Da sifuação do cliente

1580 No que se relaciona com os factos dados como provados sob os n.°s 58, 59 e 61 a 66, que têm que

1581 ver com as ordens de compra e venda de moeda e de acções efectuadas pelo Arguido em nome e por
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1582 conta de o tribunal, em primeiro lugar, começou por sustentar a sua convicção no

1583 depoimento da testemunha ou seja, o próprio cliente em causa.

1584 Adoptando as características de testemunho já identificadas, a testemunha asseverou que em 2012, o

1585 Arguido João Santos lhe propôs a abertura de conta junto da FXCM, que seria gerida pelo próprio

1586 Arguido, através de ordens de compra e venda de acções e de moeda por si ordenadas, tendo para o

1587 efeito assinado um documento que lhe conferia poderes para tal. Esse depoimento mostra-se

1588 corroborado pelo documento de fls. 518, que consubstancia o mandato denominado "Limited Power of

1589 Attorney", outorgado por no dia 16.07.2012.

1590 Desse documento se extrai que a testemunha e cliente, de facto, conferiu ao Recorrente poderes para

1591 o representar junto da FXCM.e realizar as transacções na plataforma da FXCM, pelo que estava o

1592 Arguido investido em poderes para representar o cliente que havia angariado, junto

1593 daquela entidade, na qualidade de "Trading Agent"

1594 Conforme se vem referindo, dos autos resulta que o Recorrente era à data dos factos, titular da conta

1595 n.° 2620224811, aberta junto da FXCM,em 31.07,2012, e designada como "Manager Accounr, sendo

1596 que era a partir dessa conta que o Arguido emitia as ordens de compra ou venda de moeda ou acções,

1597 por conta de como decorre dos extractos de conta de fls. 524 a 1280 e 2937 a

1598 3343verso.

1599 - Do teor do extracto de conta de fls. 3144 verifica-se que no dia 13.08.2012, pelas 11h12m,

1600 transferiu para uma conta da FXCM o valor de 20,000,00 € e que conforme resulta dos

1601 extractos de conta de fls. 524verso a 1280verso e 2937 a 3343verso, no mesmo dia, pelas 11h09m foi

1602 aberta a conta n.° 2620224954, controlada pelo Arguido João Santos, através da conta n.°

1603 2620224811,

1604 Pela sua correcção socorremo-nos do que a CMVM refere a este propósito:

1605 'Da análise conjugada da prova constante nos autos, podemos, a título exemplificativo, verificar que a

1606 primeira operação de venda de moeda efectuada na conta de ocorreu no dia

64



Processo: 86/22.7YUSTR
Referência: 373057

Santarém - Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão
Juízo da Concorrência, Regulação e Supervisão - Juiz 3

Pç. do Município, Edif. Ex -Escola Prat ica de Cavalaria
2005-345 Santarem

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

Recurso (Contraordenação)

1607 13.08.2012, pelas 22h:25m, sob o n.° 31515844, conforme resulta da "FX0 Combined Account

1608 Statement" relative à conta n.° 2620224954, de designada por "controlled account (fis.

1609 2937 a 3343v, maxime 2937) e (i) surge na 'Combined Account Statement", como tendo sido ordenada

1610 pela conta n.° 2620224811 (fls. 524 a 1280, maxim 530v), que conforme supra afirmado pertencia ao

1611 Arguido, e (ii) surge replicada no campo relativo à actividade da conta n.° 2620224811 (fls. 524 a 1280,

612 maxime 1118)."

1613 As concretas ordens que foram efectuadas e que se mostram dadas como provadas sob os seguintes

1614 n.°s resultam dos seguintes extraçtos de contas juntos nos autos, nos seguintes moldes:

16] 5 - facto n.° 63: extracto de conta de fls. 530verso e 2937;

1616 - facto n.° 64: extracto de conta de fls. 531 e 2937;

1617 - facto n.° 65: extracto de conta de fis. 524verso a 1280verso e 2937 a 3343verso;

1618 - facto n.° 66: extracto de conta de fls. 524verso a 1280verso e 2937 a 3343verso).

1619 Quanto aos factos provados n.° 60 e 67, que têm que ver com a comissão obtida pelo Recorrente,

1620 resulta do teor do documento de fls. 3343 que o cliente terá pago a titulo de' taxa de performance

•1621 (performance fee) o valor de € 135,93,

1622 Nos termos do contrato celebrado com a FXCM e que consta de fls. 503 e ss., o Arguido obrigou-se a

1623 assessorar e/ou gerir contas de negociação, contra o pagamento de uma comissão pelo seu

1624 desempenho, fixada pelo cliente por percentagem aposta no documento denominado 'Limited Power of

1625 Attorney" e por si suportada.

1626 A única percentagem que se mostra fixada pelo cliente por percentagem aposta no documento

1627 denominado limited Power of Attorney' de fls. 518 é precisamente aquela taxa de performance

1628 (performance fee), que o cliente se obrigou a pagar, sendo certo que foi o próprio Recorrente que

1629 admitiu, em julgamento, que recebia remuneração por força das operações realizadas no âmbito
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1630 daqueles tipos de contrato, nos moldes já aflorados supra. Assim, apenas aquele valor poderia consistir

1631 na remuneração do Recorrente.

1632 - (iv) Da situação da clien

1633 No que se relaciona com os factos provados n.'s 68 e 70 a 75 que são referentes às ordens de

1634 compra e venda de moeda e de acções efectuadas pelo Arguido em nome e por conta de

1635 , o tribunal considerou em primeiro lugar o teor do mandato denominado "Limited Power of

1636 Attorney", de fls. 516, outorgado por no dia 24.07.2012, através do qual esta deu

1637 poderes ao Arguido, na qualidade de "Trading Agent" para o representar junto da FXCM e realizar as

1638 transacções na plataforma da FXCM,pelo que estava o Arguido investido de poderes para representar

1639 a cliente que havia angariado, , junta da FXCM.

1640 Como se tem referido, o Arguido era, à data dos factos, titular da conta n.° 2620224811, aberta junto da

1641 FXCM, em 31.07.2012, e designada corno ''Manager Account", sendo que era precisamente a partir

1642 dessa conta que o Arguido emitia as ordens de compra ou venda de moeda ou acções, por conta da

1643 referida cliente como se extrai do teor dos extractos de conta atinentes de fls.

1644 524verso a 1280verso e 2238verso a 2650verso.

1645 Desses mesmos extractos resulta que no dia 01.08.2012, pelas 20h55m foi aberta a conta n.°

1646 2620224838, controlada pelo Arguido João Santos, através da conta n.° 2620224811 e que no dia

1647 01.08.2012, pelas 21h03m i transferiu -para uma conta da FXCM o valor de 11.303,69 €

1648 (vide fls. 2451)

1649 Pela sua correcção, reportemo-nos ao que refere a CMVM a este respeito:

1650 "Da análise conjugada da prova constante nos autos, podemos, a título exemplificativo, verificar que a

1651 primeira operação de venda de moeda efetuada na conta d€11111111. ocorreu no dia
1652 03.08.2012, pelas 09h:58m, sob o n.° 31413475, conforme resulta da "FXO Combined Account

1653 Statement" relativa à conta n.° 2620224838, de designada por "controlled account"

1654 (f/s. 2238 a 2650v, maxime 2238) e (i) surge na "Combined Account Statement", como tendo sido
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1655 ordenada pela conta n.° 2620224811 (tls. 524 a 1280, maxime 525v), que conforme ficou provado,

1656 pertencia ao Arguido, e (li) surge. replicada no campo relativo à atividade da conta n.° 2620224811 (fls.

1657 524 a 1280, maxime 695)."

1658 As concretas ordens que foram efectuadas e que se mostram dadas como provadas sob os seguintes

1659 n.°s resultam dos seguintes extractos de contas juntos nos autos, nos seguintes moldes:

•1660 - facto n.° 72: extracto de conta de fls. 2238 e 525verso;

1661 - facto n.° 73: extracto de conta de fls. 2238 e 525verso;

1662 - facto n.° 74: extracto de conta de fls. 524verso a 1280v e 2238verso a 2650verso;

1663 - facto n.° 75: extracto de conta de fls. 2650verso.

1664 Quanto aos factos provados n.° 69 e 76, que têm que ver corn a comissão obtida pelo Recorrente,

1665 resulta do teor do documento de fls. 2650verso que a cliente terá pago a titulo de taxa de performance

1666 (performance fee) o valor de € 94,01.

I 667 Nos termos do contrato celebrado com a FXCM e que consta de fls. 503 e ss., o Arguido obrigou-se a

1668 assessorar e/ou gerir contas de negociação, contra o pagamento de uma COlTlissãO" pelo seu

1669 desempenho, fixada pelo cliente por percentagem aposta no documento denominado 'Limited Power of

1670 Attorney' e por si suportada.

1671 A única percentagem que se mostra fixada pelo cliente por percentagem aposta no documento

1672 denominado "Limited Power of Attorney" de fls. 516 é precisamente aquela taxa de performance

1673 (performance fee), que a cliente se obrigou a pagar, sendo certo que foi o próprio Recorrente que

1674 admitiu, em julgamento, que recebia remuneração por força das operações realizadas no âmbito

1675 daqueles tipos de contrato, nos moldes já aflorados supra. Assim, apenas aquele valor poderia consistir

1676 na remuneração do Recorrente.

1677 - (v) Da situação do cliente
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1678 Quanto abs factos provados n.°5 77 a 85, que dizem respeito às ordens de compra e venda de

1679 moeda e de acções efectuadas pelo Arguido em nome e por conta dale= em primeiro lugar

1680 o tribunal considerou o teor do documento de fls. 517 dos autos, que consiste no mandato denominado

1681 'Limited Power of Attorney", outorgado por no dia 09.01.2013, através do qual este deu

1682 poderes ao Arguido, na qualidade de "Trading Agent" para o representar junto da FXCM e realizar as

1683 transacções na plataforma da FXCM, em troca de uma comissão de performance de 20%. Assim,

1684 podemos concluir que o Arguido estava investido de poderes para representar o cliente que havia

1685 angariado, , junto da FXCM.

1686 Conforme também já anteriormente referido, o Recorrente Arguido era, à data dos factos, titular da

1687 conta n.° 2620224811, aberta junto da FXCM, em 31.07.2012, e designada como "Manager Account",

1688 sendo que era a partir dessa conta que o Arguido emitia as ordens de compra ou venda de moeda ou

1689 acções, por conta de , conforme resulta dos extractos de conta de fls. 524 a 1280 e 2651

1690 a 2936.

1691 Para além disso, desses mesmo extractos de conta resulta que no mesmo dia 09.01.2013, pelas

1692 14h5Om foi aberta a conta n.° 2620226627, controlada pelo Arguido João Santos, através da conta n.°

1693 2620224811 e que também no mesmo dia ainda pelas 14h51m, transferiu para uma

1694 conta da FXCM o valor de 10.000.00 € (fls. 2793verso).

1695 No dia seguinte, dia 10.01.2013, pelas 12h:06m, o Arguido João Santos emitiu, por conta de

1696 a primeira ordem de venda de moeda, conforme resulta de fls. 573 e 2651.

1697 Pela sua clareza, acompanhamos o que a este respeito refere a CMVM:

1698 "Da análise conjugada da prova constante nos autos, podemos, a título exemplificativo, verificar que a

1699 primeira operação de venda de moeda efectuada na conta de ocorreu no dia 10.01.2013,

1700 pelas 12h:06m, sob o n.° 31459582, conforme resulta da "FXO Combined Account Statement" relativa à

1701 conta n.° 2620226627, de designada por "controlled account" (fls. 2651 a 2936, maxima

1702 2651) e (i) surge na 'Combined Account Statement", como tendo sido ordenada pela conta a°

1703 2620224811 (fls. 524 a 1280, maxima 579), que conforme supra afirmado pertencia ao Arguido, e (ii)
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1704 surge replicada no campo relativo à atividade da conta n.° 2620224811 (t1s. 524 a 1280, maxirne

1705 1167v)".

1706 As concretas ordens que foram efectuadas e que se mostram dadas como provadas sob os seguintes

1707 n.°s resultam dos seguintes extractos de contas juntos nos autos, nos seguintes mottles:

1708 - facto n.° 82: extracto de conta de fls. 573v e 2651;

1709 - facto n.°83; extracto de conta de fls. 524v a 1280verso e 2651 a 2936;

1710 - facto n.° 84: extracto de conta de fls. 2936;

1711 Finalmente a ausência de remuneração a que se alude no facto provado n.° 85 resulta de fls. 2936,

1712 onde a taxa de performance surge a zero.

1713 - (w) Da situaçáo dos clientes

1714 No que se relaciona com os factos provados n.c`s 86 e 88 a 94: que têm que ver com as ordens de

1715 compra e venda de moeda e de acções efectuadas pelo Arguido em nome e por conta de

1716 em primeiro lugar o tribunal considerou o depoimento da testemunha

1717 na qualidade do cliénte em causa e de marido de Quanto a esta, a

1718 testemunha atestou que a sua esposa apenas assinou o contrato que de seguida se referirá apenas

1719 porque tat lhe foi solicitado pela FXCM e informado, por sua vez, pelo Recorrente. Adoptando as

1720 características de depoimento que já evidenciámos, o mesmo acabou por confirmar os factos em

1721 apreço na sua integralidade, apesar de não ter logrado identificar pormenores como números de conta

1722 e datas de transacções, até porque, como ele próprio referiu, era ao Recorrente que competia gerir a

1723 sua conta onde se processavam os investimentos.

1724 Para além disso, o seu depoimento mostra-se reforçado pelo documento de fls. 515, cujas assinaturas,

1725 a testemunha testou pertencerem a si e à esposa e também ao Recorrente. Trata-se do mandato

1726 denominado limited Power of Attorney", outorgado por no dia

1727 08.01.2013, através do qual estes deram poderes ao Arguido, na qualidade de 'Trading Agent" para os
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1728 representar junto da FXCM e realizar as transacções na plataforma da FXCM. Assim, mais uma vez e

1729 como já referido a propósito de outras situações, importa concluir que o Arguido se encontrava

1730 investido de poderes para representar os clientes que havia angariado, ~ I I ~
1731 junto da FXCM, como a testemunha asseverou.

1732 Para além disso, em termos de pormenores que não foram identificados pela testemunha, por razões

1733 óbvias, mas apresentando aquilo que era a imagem global da situação, o tribunal considerou ainda os

1734 documentos de Slivers°, 512, 524 a 1280, acima já analisados e que conjugados permitem a

1735 conclusão acima já explorada, no sentido de que o Arguido era, à data dos factos, titular da conta n.°

1736 2620224811, aberta junto da FXCM, em 31,07.2012, e designada como "Manager Account'', sendo

1737 que, analisados os extractos de conta de fls. 524 a 1280 e 1981 a 2237, é possível verificar que era a

1738 partir dessa conta que o Arguido emitia as ordens de compra ou venda de moeda ou acções, por conta

' 1739 ,de

1740 Desses extractos de conta ainda se extrai concretamente que no dia 11.01.2013, pelas 19h5Om foi

1741 aberta a conta n.° 2620226668, controlada pelo Arguido João Santos, através da conta n.° 2620224811'

1742 (fls. 524verso a 1280verso e 1981 a 2237) e que logo no mesmo dia, pelas 20h19m,

1743 transferiu para uma conta da FXCM o valor de 4.000.00 € (fls. 2109) e ainda que no mesmo dia pelas

1744 23h:50m, o Arguido João Santos emitiu, por conta de a primeira

1745 ordem de venda de moeda (fls. 1981 e 580verso).

1746 Pela sua correcção, trazemos à colação o que é referido a propósito pela CMVM:

1747 "Da análise conjugada da prova constante nos autos, podemos, a título exemplificativo, verificar que a

1748 primeira operação de venda de moeda efetuada na conta de

1749 ocorreu no dia 10.01.2013, pelas 12h:06m, sob o n.° 33076158, conforme resulta da "FXO Combined

1750 Account Statement" relativa à conta n.° 2620226668, de designada

1751 por "controlled account" (fls. 1981a 2237, max/me 1981) e (i) surge na "Combined Account Statement",

1752 como tendo sido ordenada pela conta n.° 2620224811 (fls. 524 a 1280, maxime 580), que conforme

1753 supra afirmado pertencia ao Arguido bem como, (ii) surge replicada no campo relativo à atividade da

1754 conta n.° 2620224811 (tis. 524 a 1280, maxima 1168v)."
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1755 As concretas ordens que foram efectuadas e que se mostram dada como provadas sob os seguintes

1756 n.°s resultam dos seguintes extractos de contas juntos nos autos, nos seguintes moldes:

1757 - facto n.°91: extracto de conta de fls. 1981 e 581;

1758 - facto n.°92: extracto de conta de fls. 524verso a 1280verso e 1981 a 2237;

1759 - facto n.°94: extracto de conta de fls. 2236verso.

1760 0 facto n.° 93decorre do próprio "Revocation of Limited Power of Attorney", de fls. 515verso.

1761 Quanto aos factos provados n.° 87. e 95, que têm que ver cdm a comissão obtida pelo Recorrente,

1762 resulta do teor do documento de fls. 2236verso que os clientes terão pago a titulo de taxa de

1763 performance (performance fee) o valor de E 29,71.

1764 Nos termos do contrato celebrado com a FXCM e que consta de fls. 503 e ss., o Arguido obrigou-se a

1765 assessorar elou gerir conies de negociação, contra o pagamento de uma comissão pelo seu

1766 desempenho, fixada pelo cliente por percentagem aposta no documento denominado "Limited Power of

• 1767 Attorney" e por si suportada.

1768 A única percentagem que se mostra fixada pelo cliente por percentagem aposta no documento

1769 denominado "Limited Power of Attorney de fls. 515 é precisamente aquela taxa de performance

1770 (performance fee), que os clientes se obrigaram a pagar, sendo certo que foi o próprio Recorrente que

1771 admitiu, em julgamento, que recebia remuneração por força das operações realizadas no âmbito

1772 daqueles tipos de contrato, nos moldes que acima já aflorámos. Assim, apenas aquele valor poderia

1773 consistir na remuneração do Recorrente.

1774 - (vii) Da situação dos clientes

1775 No que tange aos factos dados como provados sob os n.'s 96 e 98 a 103, que se relacionam com

1776 as às ordens de compra e venda de moeda e de acções efectuadas pelo Arguido em nome e por conta

1777 de o tribunal começou por considerar o
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1778 documento de fls. 513, que consiste no mandato denominado "Limited Power of Attorney", outorgado

1779 p01 to dia 22.07.2013, através do qual estes

1780 deram poderes ao Arguido, na qualidade de "Trading Agent" para os representar junto da FXCM e

1781 realizar as transacções na plataforma da FXCM. Assim sendo, importa concluir que o Arguido se

1782 encontrava investido de poderes para representar os clientes que havia angariado,111~

1783 junto da FXCM.

1784 Também como já vem sendo apontado, resulta dos autos, pelos motivos já dissecados, que o Arguido

1785 era, à data dos factos, titular da conta n.° 2510117665, aberta junto da FXCM, em 29.07.2013, e

1786 designada como "Manager Account" (vide fls. 511, 1281 a 1420v), sendo que resulta dos extractos

1787 bancários de fls. 1281 a 1420v e 1733v a 1855v que era a partir dessa conta do Arguido que este

1788 emitia as ordens de compra ou venda de moeda ou acções, por conta de

1789

1790 Desses mesmos extractos de conta resulta que no dia 29.07.2013, pelas 16h04m foi aberta a conta n.°

1791 2510117663, controlada pelo Arguido João Santos, através da conta n.° 2510117665 (sendo certo que

1792 se trata da conta destes clientes conforme resulta da informação prestada pela FXCM a fls. 511).

1793 No mesmo dia, transferiu para uma conta da FXCM o valor global de

1794 50.000,00 E, através de duas transferências bancárias (concretamente fls. 1791), sendo que do

1795 extracto de fls. 1281verso e 1733verso decorre que no dia 31.07.2013, o Arguido João Santos emitiu,

1796 por conta de a primeira ordem de venda de

1797 moeda.

1798 Posteriormente, conforme se pode analisar do teor dos extractos das contas de fls. 1281v a 1420v e

1799 1733v a 1855v, entre aquele dia 31.07.2013 e o dia 21.01.2014, o Arguido João Santos emitiu, por

1800 conta de ordens de compra e venda de moeda, a

1801 partir da conta n.° 2510117665, de forma diária, tendo no dia 22.01.2014, a conta n.° 2510117663 sido

1802 foi encerrada, tendo os clientes levantado a quantia de 13.430,03 € (vide fls. 1855 e 1855verso).
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1803 Conforme bem atenta a CMVM, "da análise conjugada da prova constante nos autos, podemos, a titulo

1804 exemplificativo, verificar que a primeira operação de venda de moeda efetuada na conta de~

1805 1 1 1 1 1 . 1 ~ 1 1 ocorreu no dia 31.07.2013, pelas 17h:00m, sob o n.° 12796144, conforme

1806 resulta da "FXO Combined Account Statement' relativa à conta n.°2510117663, de ede

1807 designada por "controlled account" (fis. 1733 a 1855,maxime 1733) e (r) surge na

1808 "Combined Account Statement", como tendo sido ordenada pela conta n.° 2510117665 (fis. 1281 a

1809 1420v, maxime 1281), que conforme supra afirmado pertencia ao Arguido, e (ii) surge replicada no

I 810 campo relativo à atividade da conta n.° 2510117665(fls. 1281 a 1420v, maxime 1370v)."

1811 Quanto aos factos provados n.° 97 e 103, que têm que ver com a comissão obtida pelo Recorrente,

1812 resulta do teor do documento de fls. 1855 e 1855verso que os clientes terão pago a titulo de taxa de

1813 performance(performance fee) o valor de E 5,93.

1814 Nos termos do contrato celebrado com a FXCM e que consta de fls. 503 e ss., o Arguido obrigou-se a

1815 assessorar e/ou gerir contas de negociação, contra o pagamento de uma comissão pelo seu

1816 desempenho, fixada pelo cliente por percentagem aposta no documento denominado 'Limited Power of

1817 Attorney e por si suportada.

1818 A única percentagem que se mostra fixada pelo cliente por percentagem aposta no documento

1819 denominado "Limited Power of Attorney' de fls. 513 é precisamente aquela taxa de performance

1820 (performance fee), que os clientes se obrigaram a pagar, sendo certo que foi o próprio Recorrente que

1821 admitiu, em julgamento, que recebia remuneração por força das operações realizadas no âmbito

1822 daqueles tipos de contrato, nos moldes que acima já aflorámos. Assim, apenas aquele valor poderia

1823 consistir na remuneração do Recorrente.

1824 - No âmbito do contrato celebrado com a IronFX:

1825 Quanto a este grupo de factos, iremos subdividi-lo em dois grupos, os factos que se reportam ao cliente

1826 Pedro Feist e os factos que se reporta a
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1827 No que tange aos factos que se reportam ao cliente à excepção dos pormenores que

1828 constam dos factos provados como, por exemplo, datas precisas, a testemunha adoptando

1829 as características de testemunho já dissecados e que nos permitiu conferir-lhe credibilidade, atestou-os

1830 na íntegra, explicando, circunstanciadamente, os factos vertidos no manancial fáctico sob os es 104 a

1831 109.

1832 Para além disso, esse depoimento encontra respaldo nos seguintes documentos:

1833 - no contrato celebrado entre o Arguido e a IronFX, do qual resulta que o Arguido se obrigou a: (i)

1834 angariar clientes e a prestar-lhes assistência no momento da abertura da conta junto da IronFX, (ii)

1835 informar os clientes por si angariados relativamente aos serviços prestados e produtos financeiros da

1836 IronFX e (iii) intermediar a relação entre os clientes e a IronFX em todas as questões que sejam

1837 necessárias, principalmente nas recomendações e execuções das transacções (vide fls. 3785verso a

1838 3796verso);

1839 - email de fls. 110 e 111, que, conforme a testemunha atestou, trata-se de correio enviado pela IronFX,

1840 na sequência da abordagem do Recorrente a que se alude no facto provado 104, onde lhe indicava os

1841 documentos necessários para a abertura de conta; e

1842 - email de fls. 112 a 115, que conforme a testemunha atestou, trata-se de correio enviado pela IronFX,

I 843 na sequência do anterior, em que lhe confirmou a abertura de-conta nos termos provados;

1844 - e -mails enviados pelo Arguido a~ para o auxiliar a abertura de conta, junto da IronFX e

1845 com a informação periódica acerca das ordens emitidas, de fls. 110 e 111 e 118 a 120.

1846 Quanto ao grupo de factos respeitantes ao cliente , a par do sucedido com a testemunha

1847 também esta testemunha asseverou de forma integral e circunstanciada os factos que se

1848 deram como provados sob os n.% 110 a '11 2, à excepção dos pormenores que constam dos factos

1849 provados como, por exemplo, datas precisas, fazendo-o apresentando as características de

1850 testemunho que foram dissecadas e que nos permitiram concluir tratar-se de um depoimento

1851 verdadeiro.
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1852 Para além disso, esse depoimento encontra respaldo no teor do contrato celebrado entre o Arguido e a

1853 IronFX, do qual resulta que o Arguido se obrigou a: (I) angariar clientes e a prestar-lhes assistência no

I 854 momento da abertura da conta junto da tronFX, (ii) informar os clientes por si angariados relativamente

1855 aos serviços prestados e produtos financeiros da IronFX e (iii) intermediar a relação entre os clientes e

1856 a IroriFX em todas as questões que sejam necessárias, principalmente nas recomendações e

1857 execuções das transacções (vide fls. 3785verso a 3796verso).

1858 Finalmente, quanto ao facto provado n.° 113, que se encaixa nos dois subgrupos acabados de

1859 analisar, o tribunal formou a sua convicção no teor da informação veiculada pela IronFX quanto ao

1860 montante de comissões recebidas pelo Arguido dessa entidade no perlodo em apreço e por força do

1861 contrato celebrado entre ambos (€ 51.194,15), constante de fls. 3779, sendo certo que não se

1862 vislumbra qualquer tipo de indício nos autos no sentido da entidade ter algum tipo de vantagem ou

1863 motivo para se sujeitar a apresentar uma informação inveridica ao regulador,

1864 Por seu turno, apesar de pretender fazer crer ao tribunal que teria recebido quantias irrisórias dos actos.

1865 praticados, o certo é,que o Recorrente também não explicou porque motivo a IronFX apresentaria a

1866 informação nos autos, se a mesma não fosse verdadeira e apresentou um discurso totalmente

1867 hesitante e titubeante, não servindo, por isso para abalar a convicção do tribunal suportada por prova

1868 documental isenta e objectiva.

1869 ***

1870 - Factos respeitantes ao elemento subjectivo, tanto no que concerne ao exercício da actividade

1871 de publicidade e prospecção dirigidas ã celebração de contratos de intermediação, coma ao

1872 exercício de intermediação financeira:

1873 No que concerne aos factos respeitantes ao elemento subjectivo (factos n.°s 22 a 24 e 114 a 116),

1874 pertencendo ao foro interno do agente, os mesmos apenas podem ser captados através de factos

1875 materiais que lhe dêem expressão plástica, segundo as regras da experiência comum,
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1876 "No ilícito de mera ordenação social a culpa (elemento moral da contra -ordenação e critério da

1877 individualização judicial da coima) não radica na formulação de uma censura de tipo ético-

1878 pessoal, mas tão-só na imputação do facto à responsabilidade social do agente. (...)

1879 Pertencendo ao foro inferno do agente, o dolo é insusceptível de directa apreensão, apenas

1880 sendo possível captar a sua existência através de factos materiais que Ihe dêem expressão

1881 plástica, segundo as regras da experiência comum" — vide acórdão do Tribunal da Relação de

1882 Coimbra de 24.05.2005, processo n.° 665/05-1, in www.dqsi.pt.

1883 Paulo Pinto de Albuquerque (in Comentário do Regime Geral das Contraordenações, à Luz da

1884 Constituição da República e da Convenção Europeia dos Direitos do Homem, Universidade Católica

1885 Editora, pág. 62), afirma que dolo contraordenacional reside no conhecimento intelectual dos

1886 elementos do tipo e no desrespeito pelas proibições ou obrigações tuteladas pelas normas

1887 contraordenacionais."

1888 Atenta a actividade a que se propós desenvolver o Recorrente, de "trader", como foi unissonamente

1889 atestado pelas testemunhas clientes do Recorrente, tal faz, desde logo, recair sobre si um especial

1890 dever de informação relativamente ao cumprimento das normas dirigidas particularmente à sua

1891 actividade.

1892 0 circuito económico e laboral em que se inseriu o Recorrente faz com que tenha que ter conhecimento

1893 acerca dos normativos que contendem directamente com essa actividade, a fim de garantir o integral

1894 cumprimento das normas em causa. Com efeito, estamos a falar de normas básicas para quem se

1 895 propõe exercer a actividade quer de publicidade e prospecção dirigidas à celebração de contratos de

1896 intermediação, quer de exercício da própria intermediação financeira,

1897 Assim sendo, inverosímil seria que o Recorrente desconhecesse as normas em causa, nem sequer tal

1898 tendo sido defendido quer em sede de impugnação judicial, quer em sede de declarações prestadas

1899 em audiência de discussão e julgamento.

76



Processo: 86/22.7YUSTR
Referência: 373057

Santarém - Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão
Juízo da Concorrência, Regulação e Supervisão - Juiz 3

Pç do Município, Edif. Ex -Escola Prática de Cavalaria
2005-345 Santarem

Teter: 243099300 Fax: 243090329 Mail: tribunal.c.supervisao nibunais.arg.pt

Recurso (ContraordenaCão)

1900 Alias, consideramos que, de acordo com critérios de normalidade, se mostra devidamente enraizado no

1901 conhecimento geral e comum que apenas pessoas registadas para o efeito podem proceder nos

1902 moldes em que procedeu o Arguido,

1903 Por seu turno, considerámos que o Recorrente agiu de forma consciente e voluntária ao proceder

1904 como provado, porquanto não estão em causa actos inconscientes ou não reflectidos de um ser

1905 humano, de acordo com regras de experiência comum.

1906 Por outro lado, consideramos que o Recorrente tinha pleno conhecimento sobre a factualidade

1907 objectiva dada como provada, na medida em que nela participou activamente. A mingua de outros

1908 factos relevantes que afastem este lipo de regras, resulta de regras de normalidade que, quem

1909 participa activamente em determinada factualidade, dela tem necessariamente conhecimento.

1910 Finalmente, também concluímos 'que o Recorrente agiu de forma querida, ou seja, intencional, ao

1911 proceder como provado, porquanto importa partir da apreciação dos actos típicos em si mesmos (a

1912 quebra dos deveres).

1913 Por isso, a análise deve partir dos factos objectivos provados e que consistem, essencialmente, na

1914 realização de actos de publicidade e prospecção dirigidos à celebração de contratos de intermediação

1915 sem o registo devido e no exercício da actividade de intermediação financeira sem o registo devido, A

1916 esses dados objectivos importa juntar a circunstância subjectiva acerca do conhecimento que o

1917 Recorrente tinha em relação à ausência desses registos e à necessidade dos mesmos para aquele tipo

1918 de actividades (matérias que nunca foram sequer refutadas pelo Recorrente).

1919 Ora, quem age dessa forma, de acordo com critérios de normalidade e de experiência comum (e na

1920 ausência de outros factos que permitam ladear essas regras de normalidade), age porque quer

1921 necessariamente agir dessa forma, querendo o que foi realizado, traduzindo-se numa acção humana

1922 deliberada e querida pelo agente.

1923 - Outros factos:
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1924 Os factos 117 e 119 tratam-se de factos quer não impugnados pelo Recorrente em sede de recurso

1925 judicial, quer sendo atestados pelo mesmo em sede de declarações prestadas em julgamento, sendo

1926 certo que no que tange concretamente áo questionário da FXCM, onde o Recorrente declarou

1927 rendimentos anuais de 50.000-£99.999, o tribunal considerou também o próprio questionário de fls.

1928 508.

1929 0 facto n.° 118, resulta do teor do IRS de 2020, junto com o requerimento entrado em juizo em

1930 05,04.2022, ref.a 60513, bem assim como do contrato de arrendamento celebrado a 4 de Junho de

1931 2015, cujo objecto corresponde ao imóvel que o próprio indicou como o seu domicílio e através do qual

1932 o arguido se obrigou a pagar uma renda mensal de € 1.000,00 — vide fls. 3996verso.

1933 Finalmente, o facto n.° 120 (As conversas que o Recorrente teve dadas como provadas em sede do

1934 item "da actividade de prospecção e publicidade" foram em ambientes informais, mormente em ginásio

1935 frequentado pelo Recorrente e seus clientes), foi um facto alegado pelo Recorrente que mostra

1936 respaldo na prova testemunhal produzida nos autos, mormente as testemunhas já identificadas como

1937 os clientes angariados por aquele.

1938 ***

1939 M OTIVAÇÃO DOS FACTOS NÃO PROVADOS:

1940 - Factos relativos ao exercício da actividade de publicidade e prospecção dirigidas à celebração

1941 de contratos de intermediação:

1942 0 tribunal deu como não provado que o Recorrente angariou os investidores

1943

1944 (facto não provado n.° 1) tendo em vista o princípio in dúbio pro reo.

1945 Na verdade, a CMVM estribava a sua convicção nos contratos celebrados entre o Recorrente e a •

1946 IronFX que se deram como provados sob os n.as 7 e 8, em sede dos quais o Arguido se obrigou a: (i)

1947 angariar clientes e a prestar-lhes assistência no momento da abertura 'da conta junto da IronFX, (ii)

1948 informá-los relativamente aos serviços prestados e produtos financeiros da IronFX e (iii) intermediar a
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1949 relação entre os clientes e a IronFX em todas as questões que sejam necessárias, principalmente nas

1950 recomendações e execuções das transacções — vide facto provado n,° 11 —, compaginados com as

1951 listas de clientes angariados pelo Recorrente enviadas pela própria IronFX de fls. 3781-3781verso.

1952 É certo que o Recorrente se obrigou, no âmbito daquele contrato a angariar clientes e a prestar-lhes

1953 serviços de intermediação. Também não se olvida que o nome dos clientes em causa consta das listas

1954 da IronFX e que foi o Recorrente quem indicou àquela entidade terem sido pessoas por ele angariadas.

1955 Também não olvidamos que, tal como as testemunhas que temos vindo a indicar e que investiram por

1956 intermédio do Recorrente atestaram, para ser aberta uma conta era necessário proceder a um depósito

1957 de dinheiro na conta deste tipo de entidades.

1958 Contudo, ao contrário do que se passou com a situação da FXCM, neste caso não há sequer nos autos

1959 contratos assinados pelos clientes, existindo apenas uma lista de nomes enviada pela IronFX, de fls, ,

1960 3781-3781verso, já acima referida.

1961 Inquirida a testemunha um dos clientes que consta da referida

1962 lista, mencionou que não via o Recorrente há muitos anos, que nunca fez investimentos e que o

1963 Arguido nunca o contactou para esse efeito, nem the propôs nada, sendo-lhe um tema absolutamenfe

1964 estranho. Apesar de reconhecer os dados constantes daquela lista como sendo os seus dados, não

1965 soube explicar como a empresa em causa, a IronFX, os obteve.

1966 Ouvido o Recorrente, o mesmo negou estes factos em particular (como outros), referindo que

1967 são a sua mãe e a sua namorada,

1968 respectivamente. Ora a testemunha deu a entender que, ao contrário, a mãe do

1969 Recorrente seria contra este tipo de actuações, já que o ameaçou de que, caso não fechasse as

1970 operações, iria contar à sua mãe sobre o que se estava a passar, sendo estranho que, por iniciativa da

1971 mãe, esta fizesse investimentos deste cariz.

1972 No fundo, o tribunal desconhece, quanto a estas concretas pessoas, o modo como o Arguido as

1973 abordou ou sequer se as abordou ou se se limitou a indicar os seus nomes e elementos de
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1974 identificação à sociedade IronFX, desconhecendo-se a quem pertencia o dinheiro que integrava as

1975 respectivas contas, contas essas que nem sequer são indicadas pela CMVM.

1976 Apesar de sabermos acerca do modus operandi do Recorrente em face dos clientes que prestaram

1977 depoimento, de se saber que essas abordagens eram feitas perante terceiros e para esses terceiros

1978 (embora em ambientes informais) e de se saber da existência de contratos assinados com clientes no

1979 âmbito da intermediação financeira para o caso da FXCM, que lhe concediam poderes para gerir as

1980 contas, nestes casos concretos é totalmente desconhecido do tribunal se aquele modus operandi

1981 também se verificou e se existia, de facto, uma gestão de dinheiro alheio e quem, de facto, indicando

1982 aqueles nomes, abriu conta junto daquela entidade. Lançando mão do princípio in dúbio pro reo na

1983 medida em que persiste a dúvida no espírito do tribunal, teve o facto em apreço que ser considerado

1984 não provado.

1985 Factos relativos ao exercício de intermediação financeira:

1986 • No âmbito do contrato celebrado com a FXCM:

1987 0 tribunal deu como não provado que o Arguido possuía um espaço próprio para gerir as contas dos

1988 seus clientes, sito na Avenida Manuel Júlio Carvalho Costa, n.° 33, Quinta do Rosário (2750-424)

1989 Cascais e que esse espaço se encontrava equipado com computadores e monitores (factos não

1990 provados n.'s 2 e 3), na medida em que considerou que a prova produzida nos autos não nos permite,

1991 com o mínimo de certeza, apartada de qualquer dúvida razoável, afirmar que o espaço utilizado pelo

1992 Recorrente para gerir as contas dos clientes era, de facto, na morada indicada e muito menos que lá

1993 tivesse os seus computadores e monitores.

1994 É verdade que do contrato celebrado pelo Arguido e a FXCM, datado de 23/07/2012, o Recorrente

1995 indicou a morada em causa como sendo o seu domicílio (vide fls. 503, 507, 509verso, 524). Porém, tal

1996 não basta para concluir pelos factos constantes da decisão administrativa em cause.
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1997 0 argumentário que depois é utilizado pela CMVM para motivar os factos em apreço, com todo o

1998 respeito, apenas serve para afastar a tese do Recorrente, mas não cuida de convencer, em termos

1999 probatórios, como se chegou concretamente a estes dois factos,

2000 É certo que é também referido que a convicção da CMVM se estribou nos depoimentos das

2001 testemunhas inquiridas na fase administrative dos autos, que foram clientes angariados pelo

2002 Recorrente. Porém, ouvidos atentamente esses depoimentos, facilmente temos de concluir que os

2003 mesmos não passam de meras suposições e especulações das testemunhas quanta a esses concretos

2004 factos, sendo as testemunhas sinceras ao ponto de esclarecer isso mesmo, ou seja, esclarecer que o

2005 que estavam a referir no sentido do Recorrente exercer a sua actividade em casa e lá possuir

2006 computador ser uma mera suposição, concebida por aquilo que vinham ouvindo dizer de terceiros,

2007 Em julgamento também nenhuma prova sustentada foi produzida sobre os factos em causa. Assim

2008 sendo, o tribunal teve necessariamente que os. dar como não provados.

2009 - Outros factos:

2010 0 tribunal deu como não provado o facto n.° 4 na medida em que sobre o mesmo não verteu

2011 qualquer prova consistente que o atestasse, sendo certo que, por todos os motivos já aflorados nesta

2012 motivação de facto, foram produzidas provas que infirmam categoricamente essa versão do

2013 Recorrente. A única prova produzida no sentido alegado pelo Recorrente foram as suas próprias

2014 declarações, que no nos mereceram qualquer crédito, atenta a densidade e credibilidade da demais

2015 prova produzida, incluindo as próprias provas que o mesmo arrolou e que foram inquiridas em sede de

2016 julgamento qUe, reforçamos, infirmam contundentemente o que por si foi veiculado.

2017

2018 DE D1REITO:

***

2019 Enquadramento jurídico-contra-ordenacional dos factos — da prát ica pelo Recorrente das

2020 tontra-ordenações pelas quais vem acusado:
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2021 A) Da exercício da actividade de publicidade e prospecção diriqidas à celebração de contratos

2022 de intermediação financeira:

2023 - Da sucessão de leis no tempo:

2024 No vertente caso está em causa, entre outra, a contra -ordenação por violação do disposto na al, a) do

2025 artigo 292,° e na al. b) do n.° 1 do artigo 295.°, ambos do CdVM, prevista e punível nos termos do

2026 disposto na al. a) do artigo 400.° e na al. C) do n.° 1 do artigo 388.° ambos também do CdVM.

2027 A redacção da referida al. c) do n.° 1 do artigo 388.° do CdVM, entre a data da prática dos factos e a

2028 presente data, sofreu uma alteração produzida pela Lei n.° 28/2017, de 30 de Maio, importando, assim,

2029 por via das regas da sucessão de leis no tempo, definir qual a lei aplicável.

2030 Na verdade, à data da prática dos factos em causa, a al. c) do n.° 1 do artigo 388.° do CdVM, na

2031 redacção dada Lei 28/2009, de 19 de Junho, determinava o seguinte:

2032 "Às contra -ordenações previstas nesta secção são aplicáveis as seguintes coimas: (.„) Entre

2033 (euro) 2500 e (euro) 500 000, quando sejam qualificadas como menos graves".

2034 Com a entrada em vigor da Lei n.° 28/2017, de 30 de Maio, a mesma al. c) do n.° 1 do artigo 388.° do

2035 CdVM passou a ter a seguinte redacção:

2036 "Às contraordenações previstas nesta secção são aplicáveis as seguintes coimas: (...) Entre

2037 (euro) 5 000 e (euro) 1 000 000, quando sejam qualificadas como menos graves".

2038 Como decorre do n.° 1 do artigo 3.° do RGCO, "a punição da contra -ordenação é determinada pela lei

2039 vigente no momento da prática do facto ou do preenchimento dos pressupostos de que depende."

2040 Contudo, também esclarece o n.° 2 do mesmo preceito legal, que "se a lei vigente ao tempo da prática

2041 do facto for posteriormente modificada, aplicar-se-á a lei mais favorável ao arguido".

2042 Ora, a nova redacção conferida pela Lei n.° 28/2017, de 30 de Maio agravou a moldura da coima

2043 aplicável, não se traduzindo a nova lei numa lei mais favorável ao Recorrente.
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2044 Assim, conclui-se, ao abrigo do disposto no n.° 1 do artigo 3.° do RGCO e do ri.° 2 a contrario do

2045 mesmo artigo, que tem aplicação no presente caso a redacção do CdVM vigente à data da prática dos

2046 factos.

2047

2048 De acordo com a al a) do artigo 400.° do CdVM, a violação de deveres não referidos nos artigos

2049 anteriores, mas consagrados naquele Código ou noutros diplomas, a que se refere o n.° 3 do artigo

2050 388.°, constitui contra -ordenação (menos grave),

2051 De acordo com a al. a) do artigo 292.° do CdVM, a publicidade e a prospecção dirigidas á celebração

2052 de contratos de intermediação financeira ou à recolha de elementos sobre clientes actuais ou

2053 potenciais só podem ser realizadas por intermediário financeiro autorizado a exercer a actividade em

2054 cáusa.

2055 Por sua vez, da ai b) do n.° I do artigo 295.° do CdVM, resulta que o exercicio profissional de

2056 qualquer actividade de intermediação financeira depende de registo prévio na CMVM.

2057 Assim, em matéria de publicidade dirigida à celebração de contratos de intermediação financeira ou à

2058 recolha de intenções de elementos sobre clientes actuais ou potenciais, o legislador consagrou uma

2059 regra de exclusividade, ao determinar que apenas os intermediários financeiros autorizados a

2060 desenvolver essa actividade poderão realizar aquele tipo de publicidade.

2061 Como atenta Sofia Nascimento Rodrigues, irt Publicidade Relative a Valores Mobiliários", Cadernos de

2062 Valores Mobiliários", n.° 11, 2001, pág, 12 e 13, "o que decorre do artigo 292.° in fine é, de um lado,

2063 o momento a partir do qual um intermediário financeiro pode realizar publicidade que se dirija à

2064 celebração de contratos de intermediação financeira ou à recolha de elementos sobre clientes

2065 actuais ou potenciais; de outro, os requisitos de que depende essa mesma realização. Esse

2066 momento e esses requisitos reconduzem-se, segundo a lei, a um acto de autorização."

2067 "Pergunta-se se a autorização a que se refere a lei é uma autorização para divulgar a mensagem

2068 publicitária cm se, diferentemente, está em causa uma autorização para o exercício da actividade
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2069 de intermediação financeira publicitada ou para a recolha de elementos sobre clientes actuais

2070 ou potenciais a que a publicidade respeita. Entendemos que a autorização não se refere à

2071 realização de publicidade propriamente dita, mas sim ao exercício da actividade que é objecto

2072 da mensagem publicitária. Com efeito, o que por lei está dependente de uma autorização é,

2073 como dispõe o art. 295.° do Cód. VM, o exercício profissional das actividades de intermediação

2074 financeira, em cujo rol não se integra a publicidade (cfr. artigos 290.° e 291.°). (...)" .

2075 Conforme atentou o douto acórdão da Relação de Lisboa de 26.03.2008, processo n.° 9092/2007-3, "a

2076 ofensividade da norma ínsita no art.° 292° do Código de Valores Mobiliários concretiza-se

2077 quando o agente, seja através de publicidade, de promoção ou de prospecção, visa a celebração

2078 de contratos de intermediação ou a recolha de elementos sobre clientes actuais ou potenciais —

2079 independentemente quer do resultado que advenha daqueles actos publicitários, promocionals

2080 ou de prospecção, quer da idoneidade dos mesmos para proporcionarem o fim visado corn a

2081 sua prática".

2082 Decorre do manancial láctico dado como provado o seguinte:

2083 No dia '23.07.2012, o Arguido e a sociedade FXCM celebraram um contrato denominado "Money

2084 Manager Agreement", sociedade aquela que estava habilitada para o exercício de actividades de

2085 intermediação financeira em Portugal, em regime de Livre Prestação de Serviços ("LPS"), estando

2086 registada junto da CMVM para prestar, nomeadamente, os serviços que contam do facto provado n.° 3.

2087 Nos termos do contrato celebrado com a FXCM, o Arguido obrigou-se a assessorar e/ou gerir contas

2088 de negociação, contra o pagamento de uma comissão pelo seu desempenho, fixada pelo cliente por

2089 percentagem aposta no documento denominado "Limited Power of Attorney" e por si suportada.

2090 Para além disso, no dia 23,01.2014, o Arguido e a sociedade IronFX celebraram um contrato

2091 denominado de 'Introducer Agreement" e no dia 02.02.2015, a IronFX e o Arguido celebraram novo

2092 contrato igualmente denominado de "Introducer Agreement', estando esta sociedade habilitada, à data,

2093 para. o exercício de actividades de intermediação financeira em Portugal, em regime de LPS, estando
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2094 registada junto da CMVM, para prestar, designadamente, os serviços que se mostram indicados no

2095 facto provado n.° 10.

2096 Em execução dos contratos celebrados com a IronFX, o Arguido obrigou-se a: (i) angariar clientes e a

2097 prestar-lhes assistência no momento da abertura da conta junto da IronFX,' (ii) informá-los

2098 relativamente aos serviços prestados e produtos financeiros da IronFX e (iii) intermediar a relação entre

2099 os clientes e a IronFX em todas as questões que sejam necessárias, principalmente nas

2100 recomendações e execuções das transacções.

2101 Para além disso, mostra-se igualmente provado que a partir da data em que o Recorrente celebrou o

2102 contrato com a FXCM dado como provado em 1) (dia 23.07.2012), apresentou-se como "Trader" e

2103 difundiu que era licenciado em economia e que durante a sua carreira profissional tinha exercido

2104 funções na área financeira e bancária, em países como E.U.A., Rússia ou Australia,

2105 0 Arguido abordou diversas pessoas referindo que tinha aberto uma conta na FXCM, cuja plataforma

2106 utilizava habitualmente para transaccionar moeda, actividade com a qual obtinha elevados niveis de

2107 rendibilidade.

2108 Acresce que o Arguido propôs às pessoas por ele abordadas que investissem naquela plataforma para

2109 alcançarem níveis de rendibilidade semelhantes àqueles que este obtinha, aconselhando as pessoas

2110 por ele abordadas a abrirem conta na referida plataforma, sendo que as referidas contas, uma vez

2111 criadas, seriam geridas pelo Arguido.

2112 Em resultado desta actividade, o Arguido angariou nove investidores que abriram conta junto da FXCM

2113

2114

2115

2116 Por sua vez, em Janeiro de 2014, o Arguido propôs a que

2117 abrissem conta junto da IronFX, alegando que estes obteriam maior rendibilidade na referida

2118 plataforma do que a que obtiveram com o investimento junto da FXCM.
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2119 Para álém dos dois investidores supra referidos, o Arguido angariou ainda os seguintes investidores

2120 que vieram a abrir conta junto da IronFX:

2121 Estão em causa actos que se consubstanciam numa actividade de publicidade e prospecção dirigidas à

2122 celebração de contratos de intermediação financeira (nomeadamente, de gestão de carteiras) através

2123 de investimentos em instrumentos financeiros.

2124 Na verdade, com a sua conduta o Recorrente procedeu à divulgação de um serviço, junto de várias

2125 pessoas, tendo em vista induzi-las a uma atitude que lhe seria favorável, ou seja, que implicaria que as

2126 pessoas viessem a realizar contratos, onde o Recorrente geriria as contas de investimentos dos

2127 clientes, obtendo, por essa via, remuneração. Desta forma, o Recorrente levou o seu serviço ao

2128 "consumidor", identificando o significado desse serviço, fornecendo informações sobre o mesmo, de

2129 modo a cativar os interlocutores alvo.

2130 É certo que se mostra provado que o Recorrente praticou este tipo de actividade em ambientes

2131 informais, designadamente num ginásio. Contudo, é totalmente irrelevante o local escolhido pelo

2132 Recorrente para publicitar os seus serviços. Se o Recorrente entendia que em locais informais era

2133 onde melhor poderia publicitar o seu serviço e as empresas subjacentes, é algo que é irrelevante e não

2134 retira à actividade o seu cariz ilícito, não deixando de estar subjacente o carácter profissional com que

2135 o Recorrente praticava este tipo de conduta (infra iremos analisar, mais de perto, este conceito de

2136 profissionalidade, a propósito do exercício concreto da actividade de intermediação financeira).

2137 Com efeito, a publicidade e prospecção realizada pelo Recorrente visava dar a conhecer um serviço de

2138 intermediação financeira que praticava profissionalmente, como veremos.

2139 Sucede, porém, que também se mostra provado que, apesar do Recorrente ter realizado essa

2140 actividade de publicidade e prospecção, fazendo-o de forma sistemática, não se encontrava registado

2141 na CMVM como intermediário financeiro ou como agente vinculado.

2142 Assim sendo, não nos subsistem dívidas de que se mostram verificados todos os elementos típicos

2143 objectivos da contra -ordenação em análise.
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2144 Quanto ao elemento subtectivo, a contra -ordenação em causa tanto pode ser cometida a título de

2145 dolo, como a título de negligência, como decorre do disposto no n.° 1 do artigo 402.° do CdVM.

2146 Ora, um dos princípios basilares do direito contra-ordenacional é o princípio da culpa, sendo

2147 indispensável que o facto possa ser imputado a titulo de dolo ou negligência. O dolo consiste, de forma

2148 sumária, no propósito de praticar o facto descrito na lei contra-ordenacional. Já a negligência consiste

2149 na falta do cuidado devido, que tem como consequência a realização do facto proibido por lei.

2150 Na verdade, a culpa juridico-contra-ordenacional é distinta da culpa jurídico -penal; esta baseada numa

2151 censura ética, dirigida à pessoa de agente e à sua atitude interna. Aquela associada à imputação do

2152 facto à responsabilidade social do seu autor.

2153 Ora, ficou provado que o Arguido João Santos agiu consciente e voluntariamente na prática dos factos

2154 descritos, que constituem factos próprios, que praticou.

2155 Sabia que:

2156 a. No dia 23.07.2012, celebrou com a FXCMum contrato denominado de

2157 "Money Manager Agreement";

2158 b. A partir dessa data, apresentou-se como 'Trader", licenciado em economia e

2159 com carreira profissional na área financeira e bancária em países como E.U.A., Rússia ou

2160 Australia;

2161 c. Em 2012, abordou diversas pessoas referindo que tinha aberto conta na

2162 FXCM,cuja plataforma utilizava habitualmente para transaccionar moeda, com grandes

2163 níveis de rendibilidade, propondo-lhes que também abrissem conta junto da FXCM.

2164 d. Aconselhou diversas pessoas a investirem na referida plataforma, sendo que,

2165 uma vez criadas, seriam por si geridas; •

2166 e. Em resultado desta actividade, entre meados de 2012 e meádos de 2013,

2167 angariou nova investidores que abriram conta junta da FXCM;

2168 f. No dia 23.01.2014, celebrou com a IronFXum contrato denominado de

2169 "Introducer Agreement";
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2170 g. Em Janeiro de 2014, o Arguido João Santos propôs a

2171 que abrissem conta junta da IronFX, alegando que estes obteriam

2172 maior rendibilidade na referida plataforma do que a que obtiveram com o investimento

2173 junto da FXCM;

2174 h. Para além de angariou mais

2175 dois investidores que abriram conta junto da IronFX.

2176 i. Não se encontrava registado na CMVM como intermediário financeiro ou

2177 como agente vinculado;

2178 Para além disso, resulta do mesmo manancial láctico que o Arguido João Santos quis praticar os factos

2179 supra descritos.

2180 Ora, o dolo integra um elemento cognitivo (que tem que ver com o conhecimento /representação do

2181 facto) e um elemento volitivo (relacionado com a intenção).

2182 Tendo em vista os factos que se mostram provados, no sentido da existência de um conhecimento e

2183 propósito do Recorrente de praticar os factos descritos na lei contra-ordenacional, não subsistem

2184 dúvidas de que o Recorrente actuou a titulo doloso, na sua forma directa, nos termos do n.° 1 do artigo

2185 14.° do Código Penal — e a esse titulo deverá ser sancionado.

2186

2187 B) Do exercício de intermediação financeira não autorizada pela CMVM:

2188 0 Recorrente vem também acusado da prática da contra -ordenação por violação da al. a) do n.° 1 do

2189 artigo 289.°, da al. c) do artigo 290.° e da al. b) do n.° 1 do artigo 295.° do CdVM, prevista e punível de

2190 .acordo com o rt.° 1 do artigo 397.° e al. a) do n.° 1 do artigo 388.° também do CdVM.

2191 Nos termos do n.° 1 do artigo 397.° do CdVM, constitui contra -ordenação muito grave a realização de

2192 ' actos ou o exercício de actividades de intermediação sem a autorização, sem o registo ou outros factos

2193 permissivos devidos ou fora do âmbito que resulta da autorização, do registo ou desses factos
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2194 A da al, b) do n.° 1 do artigo 295.° do CdVM prevê igualmente que o exercício profissional de qualquer

2195 actividade de intermediação financeira depende de registo prévio na CMVM, sendo que o n.° 2 desse

2196 mesmo artigo cOnfia aos intermediários financeiros a exclusividade de exercício, a título profissional, de

2197 actividades de intermediação•financeira,

2198 Nesta sede, importa, assim, desenvolver o conceito de "profissionalidade", a que alude aquele

2199 dispositivo, sendo certo que este diploma legal não apresenta qualquer densificação do mesmo.

2200 Consideramos, neste conspecto, que importará analisar o conceito que tem sido dado à expressão

2201 "fazer do comércio profissão", a que alude o n.° 1 do artigo 13.° do Código Comercial, na qualificação

2202 de um sujeito como comerciante.

2203 De acordo com Jorge Manuel Coutinho de Abreu, in Curso de •Direito Comercial, vol. I, 4.° Edição,

2204 Almedina, pág. 90 e 92, "profissão" é o "exercício habitual [ou "sistemático'] de actividade

2205 económica como meio de vida, (...) "Não se exige, no entanto, que a profissão comercial seja a

2206 única exercida pelo sujeito, nem que seja a principal (..,). Nem se exige, para que haja profissão

2207 comercial, que a respectiva actividade seja exercida de modo contínuo ou ininterrupto."

2208 Também em sede do direito penal é utilizada a noção de "carácter de profissionalfdade", para

2209 preencher urn determinado elemento tipico de um crime, como sucede, a titulo de exemplo, no crime

2210 de lenocínio (vide artigo 169.° do CP).

221 1 Anabela Miranda Rodrigues associa a actividade profissional a uma característica de habitualidade que

2212 traz para o agente ganhos efectivos — vide Comentário Conimbricense do Código Penal, Parte

2213 Especial, Tomo I, artigos 131.° a 201.°, Coimbra Editora, pág. 528.

2214 Estando, como está, o profissionalismo relacionado com um meio de vida, importa igualmente analisar

2215 as considerações que têm sido desenhadas a propósito desse conceito de "meio de vida", a que alude

2216 a al. h) do n.° 1 do artigo 204.° do Código Penal, relativamente à qualificação do crime de furto.

2217 "Modo de vida é a maneira — em uma óptica estritamente objectiva, isto é, sem qualquer espécie

2218 de valoração sobre o sentido lícito ou ilícito do comportamento assumido no quotidiano — pela
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2219 qual quem quer que seja consegue os proventos necessários à própria vida em comunidade.

2220 Modo de vida é, aqui, por conseguinte, perspectivado como uma categoria axiologicamente

2221 neutral.

2222 "Por outro lado, a plasticidade com que hoje se captam os diferentes modos de vida - em tudo

2223 quase coincidentes com as profissões que todos conhecemos - tidos por normais ou aceitáveis

2224 na actual sociedade - v.g., canalizador, médico, pedreiro, advogado - não pode também deixar

2225 de se reflectir neste domínio. Explicitemos, no entanto, um pouco o que se acaba de dizer. Os

2226 modos de vida, hoje, mesmo os que se afirmam como os mais tradicionais ou comuns, não se

2227 espelham ou cristalizam em um só segmento. Ai está o pluri-emprego ou o emprego em tempo

2228 parcial a prova-lo. Para além de que a hipermobilidade no trabalho e o trabalho à distância são

2229 manifestações inequívocas dessa precisa ausência de monolitismo na percepção dos modos de

2230 vida. As pessoas tendem a fazer várias coisas ao mesmo tempo, e isso é o seu modo de vida.

2231 Ora, se Isso é assim em uma chamada vide normal não temos a menor dúvida em considerar

2232 que o mesmo se passa quando alguém se lança na carreira criminosa da prática de furtos. Quer

2233 isto significar de forma muito clara que não é absolutamente preciso que o delinquente se

2234 dedique, de jeito exclusivo, aos furtos para que se possa dizer que dessa prática faz um modo

2235 de vida. Bempode ter uma profissão socialmente visível - o que não poucas vezes até facilita a

2236 actividade ilícita que se realiza às ocultas - e, mesmo assim, poder considerar-se que a série de

2237 furtos que pratica seja factor determinante para que se possa concluir que ele disso - isso é,

2238 desse pedaço de vida - faça também um modo de vida. Mesmo nas situações ilegais ou

2239 criminosas os modos de vida devem se compreendidos de maneira plural e susceptiveis de se

2240 cruzarem com modos de vida assumidamente legitimados pela sociedade." - vide José de Faria

2241 Costa, in Comentário Conimbricense do Código Penal, Pane Especial, Tomo li, artigos 202.° a 307.°,

2242 Coimbra Editora, pág. 70-71.

2243 Nestes termos e em suma, o carácter profissional, para os efeitos do disposto na al. b) do n.° 1

2244 do artiqo 295.° do CdVM deve ser encarado como um exercício habitual ou sistemático, de

2245 determinada actividade como forma do agente obter proventos necessários à própria vida em
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2246 comunidade, exercício esse que não necessita ser a título principal, exclusivo, continuo ou

2247 ininterrupto.

2248 Avançando ná análise do tipo objectivo.

2249 Neste conspecto, conclui-se ainda que o exercício de actividades de intermediação financeira depende,

2250 a par de outros requisitos, de um processo de registo prévio junto da CMVM, o qual tem como função

2251 assegurar o controlo prévio dos requisitos para o exercício das actividades de intermediação (vide

2252 artigo 296.° do CdVM). Este registo circunscreve-se às concretas actividades de intermediação

2253 financeira que o requerente pretende exercer.

2254 Como refere Paulo Câmara, in Manual de Direito dos Valores Mobiliários, 4.° Edição, Almedina, pág.

2255 393, "o registo da CMVM consubstancia um registo de supervisão: visa, a título principal, avaliar

2256 a suficiência dos meios humanos, materiais e técnicos necessários ao exercício da actividade

2257 (art 298.°) e, bem assim, aferir ex ante a adequação das políticas adoptadas pelo intermediário

2258 financeiro — política de continuidade das suas actividades (,..) politico de controlo de
2259 cumprimento (,.,) política de gestão de riscos (..) política de governação de produtos (,..)

2260 politico de avaliação dedesempenho e de remunerações (...) política sobre gestão de conflito de

2261 interesses (...) política sobre execução e transmissão de ordens (...), política sobre classificação

2262 de clientes (..,) e política sobre segurança, integridade e confidencialidade das informações

2263

2264 De acordo com a al. a) do n.° 1 do artigo 289.° do CdVM, "são actividades de intermediação

2265 financeira os serviços e actividades de investimento em instrumentos financeiros".

2266 Por sua vez, a al. c) do artigo 290.° estipula que são serviços e actividades de investimento em

2267 instrumentos financeiros, a gestão de carteiras por conta de outrem.

2268 Este contrato está previsto nos artigos 323.°-A, 323.°-C, 335.° e 336.° do CdVM.

2269 Assume a natureza de um mandato, por principio, sem representação, embora esteja sujeito a uma

2270 discipline concreta que lhe confere autonomia. Em traços latos, trata-se de um contrato na qual o
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2271 gestor procede à gestão de instrumentos financeiros do cliente, o qual não tem qualquer efeito

2272 translativo, na medida em que o cliente mantém a titularidade dos instrumentos geridos por outrem.

2273 Porém, a decisão de investimento compete em termos discricionários ao intermediário financeiro, salvo

2274 nos casos em que o cliente pode emitir ordens vinculativas quanta a operações de investimento

2275 individuais (n.° 2 do artigo 336.° do CdVM).

2276 "A gestão de carteiras pode envolver:

2277 "- subscrição, aquisição ou alienação de quaisquer valores mobiliários ou certificados de

2278 -depósito;

2279 ". aquisição, oneração ou alienação de direitos reais sobre bens imóveis, metals preciosos e

2280 mercadorias transaccionadas em mercado organizado;

2281 "- celebração de contratos de opções, futuros ou de outros instrumentos financeiros derivados,

2282 bem como a utilização de instrumentos de mercado monetário e cambial" — vide Paulo Câmara, in

2283 Manual de Direito dos Valores Mobiliários, 4.3 Edição, Almedina, pág. 516.

2284 Perante este quadro normativo, importa cotejá-lo com o manancial fáctico dado como provado, do qual

2285 resulta o seguinte:

2286 No dia 23.07.2012, o Arguido celebrou com a FXCM um contrato denominado de "Money Manager

2287 Agreemenr, através do qual ficou obrigado (i) a auxiliar e/ou gerir a conta e o risco do cliente, através

2288 da compra e venda de moedas preciosas, FX, CFD's, e (ii) a agir por conta do cliente e a informar o

2289 cliente sobre o estado da conta e os detalhes da sua gestão, sempre que este o solicite, utilizando para

2290 o efeito os reportes fornecidos pela FXCM.

2291 Os clientes

2292 após

2293 solicitação do Arguido, outorgaram o mandato denominado "Limited Power of Attorney" através do qual
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2294 lhe conferiam poderes, na qualidade de "Trading Agent", para os representar junto da FXCM e realizar

2295 os investimentos e transacções de moeda na plataforma disponibilizada pela FXCM.

2296 Após a abertura de conta pelos clientes, o Recorrente geriu as referidas contas e emitiu, de forma

2297 diária, ordens de compra e venda de acções e de moeda por conta dos clientes, de forma

2298 discricionária, sem prévia consulta dos titulares da carteira e forneceu aos seus clientes informação

2299 periódica relativa aos investimentos e à análise de mercado financeiro, designadamente via e-mail,

2300 Consta ainda que pelo exercício da referida actividade, o Arguido recebeu, no total, a título de

2301 comissões pelo desempenho pagas pelos seus clientes, a quantia total de E 1.160,08,

2302 Mais se mostra provado que nos dias 23.01,2014 e 02.02.2015, o Recorrente celebrou com a IronFX

2303 contratos denominados de 'Introducer Agreement".

2304 Na sequência da celebração desses contratos, o Arguido geriu as carteiras de

2305 que já eram seus clientes desde 2012.

2306 Pela execução dos contratos, recebeu no total, a título de comissões pagas pela IronFX, 51.194,15,

2307 Apesar do Recorrente defender que não exerceu essa actividade a título profissional, lançando mão

2308 dos critérios teóricos acima já dissecados, importa, porém, concluir em sentido diametralmente inverso.

2309 Na verdade, decorre dos factos dados como provados, com bastante clareza e assertividade que, de

2310 facto e independentemente de outras actividades lícitas que pudessem ser também desempenhadas

2311 pelo Recorrente, mormente a obtenção de rendas prediais, este Recorrente também fazia da

2312 intermediação financeira um modo de vida,

2313 Ccrn efeito, não estamos apenas. perante um único acto de intermediação financeira, tendo antes

2314 ficado provado que o Recorrente geria nove contas de clientes distintos (sete na FXCM e duas na

23 I 5 IronFX), realizando operações diárias de gestão dessas contas, ora vendendo ora comprando valores

2316 mobiliários.
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2317 Contudo, ainda que se tivesse provado apenas um número menor de clientes e de actos de gestão de

2318 contas, não teríamos dúvidas em integrar a actividade de intermediação financeira no conceito de

2319 profissionalidade. Na verdade, mostra-se provado que existia uma dedicação por parte do Recorrente a

2320 essa actividade, o que nos permite. Concluir que, apesar da existência de contratos efectivamente

2321 celebrados, nos moldes dados como provados, outros poderão não ter sido celebrados. Na verdade,

2322 quando alguém sé dedica a determinada actividade, que implique a celebração de determinados

2323 negócios, tal não significa que esses negócios venham a concretizar-se efectivamente, na medida em

2324 que estes estão também dependentes da aceitação dos uclientes".

2325 Na verdàde e a título de exemplo e por absurdo, não é pelo facto de um banco apenas realizar uma

2326 única operação de crédito durante um período de 10 anos, que deixa de realizar essa operação a título

2327 profissional.

2328 Para além disso, importa analisar com acuidade o modus operandi do Recorrente, que foi dado como

2329 provado, em que o próprio Recorrente se vinculou contratualmente com duas empresas de

2330 intermediação financeira a angariar clientes e a gerir contas de terceiros, na sequência desses

2331 contratos, o Recorrente fazia publicidade e prospecção do serviço, nos moldes já analisados, o que

2332 significa que diligenciava activamente pela procura de clientes, tendo-o feito num período bastante

2333 dilatado no tempo.

2334 Aliás, clientes existiam que recorreram mais do que uma vez aos serviços do Recorrente, como sendo

2335 , tal e qual como se tratasse de um intermediário financeiro autorizado.

2336 Nesse mocks operandi ainda se inclui a abertura de uma conta do cliente, a celebração de um contrato

2337 que lhe conferia poderes para gerir a conta dos clientes e finalmente a prática de forma diária de actos

2338 de gestão dessas contas, o que indica, nitidamente, uma orientação para a concretização da actividade

2339 sob escrutínio, sendo a. actividade de intermediação financeira realizada de forma tendencialmente

2340 homogénea, assente num procediMento tendencialmente uniforme.

2341 De forma impressiva, mostra-se igualmente provado que dessa actividade o Recorrente granjeou

2342 valores expressivos, a título de comissões:
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2343 - € 1.160,08 (por referencia à FXCM); e

2344 - € 51.194,15 (por respeito à IronFX).

2345 Acresce que os valores que foram depositados pelos clientes angariados, com vista a serem investidos

2346 pelo Recorrente, são igualmente expressivos (€ 81.490,00 + € 9.000,00 de € 5.000,00 +€

2347 40.000,00 de E 20.000,00 de € 11.303,69 de

2348 10.000,00, de affildlina; € 4.000.00 de E 50.000,00 de

2349 — só por respeito à FXCM).

2350 É certo que não se mostra provado o local concreto onde o Recorrente geria as contas dos clientes

2351 angariados. Contudo, em face das demais circunstâncias que, de forma sólida e impressiva, apontam

2352 para o carácter de profissionalidade da actividade desenvolvida pelo Recorrente, os dois factos que a

2353 propósito se mostram não provados, são totalmente inócuos.

2354 Nesta conformidade, não nos subsistem dúvidas do carácter de profissionalidade da intermediação

2355 financeira praticada pelo Recorrente.

2356 Apesar de tudo o que se verteu e da actividade profissionalmente realizada pelo Recorrente, também

2357 se mostra provado que o Recorrente não se encontrava registado na CMVM como intermediário

2358 financeiro ou como agente vinculado.

2359 Assim sendo, também não nos subsistem dívidas de que se mostram verificados todos os elementos

2360 tipicos objectivos da contra -ordenação em análise.

2361 Quanto ao elemento subjectivo, a contra -ordenação em causa tanto pode ser cometida a título de

2362 dolo, como a título de negligência, como decorre do disposto no n.° 1 do artigo 402.° do CdVM.

2363 Apelando ao que ficou exposto em sede da análise da anterior contra -ordenação praticada pelo

2364 Recorrente, a propósito da questão do dolo e considerando que se mostra provado que o Arguido João

2365 Santos agiu consciente e voluntariamente na prática dos factos descritos, que constituem factos

2366 próprios, que praticou, sabendo que no dia 23.07.2012, celebrou com a FXCM um contrato
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2367 denominado de 'Money Manager Agreement"; que os clientes abriram conta junto da FXCM, sendo

2368 essas contas por si geridas, através da emissão de ordens de compra e venda de ações bem como de

2369 compra e venda de moeda, de forma discricionária, por conta dos clientes e fornecendo-lhes

2370 informação periódica relativa aos investimentos e à análise do mercado financeiro através de e-mail;

2371 que pela execução do contrato que assinou com a FXCM, recebeu no total, a título de comissões pelo

2372 desempenho, pagas pelos seus clientes, € 1.160,08; que no dia 23.01.2014 e no dia 02.02.2015,

2373 celebrou com a IronFX um contrato denominado de Introducer Agreement"; que os clientes abriram

2374 conta junto da IronFX, sendo essas contas por si geridas, através da emissão de ordens de compra e

2375 venda de moeda, de forma discricionária, por conta dos clientes e fornecendo-lhes informação

2376 periódica relativa aos investimentos e à análise do mercado financeiro através de e-mail; que pelo

2377 exercício da atividade, recebeu no total, a título de comissões pagas pela IronFX, € 51.194,15

2378 (cinquenta e um mil, cento e noventa e quatro euros e quinze cêntimos); e que não se encontrava

2379 registado junto da CMVM para o exercício profissional de qualquer atividade de intermediação

2380 financeira, seja como intermediário financeiro, seja corm agente vinculado e mostrando-se igualmente

2381 provado que o Recorrente quis praticar os factos supra descritos, então, importa novamente concluir

2382 que o Recorrente actuou a título doloso, na sua forma directa, nos termos do n.° 1 do artigo 14.° do

2383 Código Penal — e a esse título deverá ser sancionado.

2384 ***

2385 DA DETERMINAÇÂO DAS SANGÕESAPLICAVEIS

2386 0 Recorrente praticou duas infracções:

2387 - uma contra -ordenação por exercício da actividade de publicidade e prospecção dirigidas à celebração

2388 de contratos de intermediação financeira, por violação do disposto na al. a) do artigo 292.° e na al. b)

2389 do n.° 1 do artigo 295.°, ambos do CdVM, prevista e punível nos termos do disposto na al. a) do artigo

2390 400.° e na al. c) do n.° 1 do artigo 388.° ambos também do CdVM, cuja moldura contra-ordenacional

2391 varia entre € 2.500,00 e € 500.000,00; e
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2392 - uma contra -ordenação por exercício de intermediação financeira não autorizada pela CMVM, por

2393 violação da al, a) do n.° 1 do artigo 289.°, da al. c) do artigo 290.° e da al. b) do n.° 1 do artigo 295.° do

2394 CdVM, prevista e punível de acordo com o n.° 1 do artigo 397.° e al. a) do n.° 1 do artigo 388.° também

2395 do CdVM, cuja moldura contra-ordenacional varia entre € 25.000,00 e € 5.000.000,00.

2396 A CMVM fixou para cada uma das contra -ordenações, uma coima de € 30.000,00 e outra de €

2397 40.000,00, respectivarfiente.

2398 - Da possibilidade de atenuação especial da coimai nos termos do n.° 3 do artigo 18.° do RGCO:

2399 0 Recorrente defende que as coimas devem ser especialmente atenuadas, nos termos do n.° 3 do

2400 artigo 18.° do RGCO.

2401 Por via do artigo 32.° do RGCO, quer a doutrina, quer a jurisprudência maioritárias, têm entendido que

2402 tem aplicação o disposto no artigo 72.° do CP, referente à atenuação especial, ao.dominio do processo

2403 contra-ordenacional — vide, acórdão da Relação de Coimbra de 06.11.2013, processo n.°

2404 60/13.4TBAL.D.C1, da Relação de Evora de 22,012019, processo n.° 135/18.3T8TNV.E1, acórdão do

2405 Supremo Tribunal de Justiça de 27.01.2011, processo n.° 17/10.7YFLSB-5,°, todos in www.dosi.ot e o

2406 próprio acórdão uniformizador de jurisprudência n.° 13/2015, publicado no Diário da República n.°

2407 202/2015, Série I de 2015-10-15, que uniformizou o seguinte entendimento: `1É aplicável às contra-

2408 ordenações ambientais a atenuação especial nos termos do artigo 72.° do Código Penal, ex vi do

2409 disposto no artigo 2.° da Lei n.° 50/2006, de 29 de Agosto e 32.° do RGCO", vide também Paulo Pinto

2410 de Albuquerque, in Comentário do Regime Geral das Contra -Ordenações, à Luz da Constituição da

2411 República e da Convenção Europeia dos Direitos do Homem, Universidade Católica, pág. 86 e Simas

2412 Santos e Lopes de Sousa, in "Contra -ordenações, Anotações ao Regime Geral, 6.a Edição, 2011,

2413 Lisboa, Vislis, 7,a anotação ao artigo 18.°.

2414 De acordo com o n.° 1 do artigo 72.° do OF, "o tribunal atenua especialmente a pena, para além dos

2415 casos expressamente previstos na lei, quando existirem circunstâncias anteriores ou

2416 posteriores ao crime, ou contemporâneas dele que diminuam por forma acentuada a ilicitude do

2417 facto, a culpa do agente ou a necessidade da pena."
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2418 A propósito desta matéria, Figueiredo Dias, in "Direito Penal Português, As Consequências Jurídicas do

2419 Crime", Editorial Notícias, 1993, pág. 306, refere o seguinte:

2420 "A diminuição da culpa ou das exigências da prevenção só poderá, por seu lado, considerar-se

2421 acentuada quando a imagem global do facto resultante da actuação da(s) circunstância(s)

2422 atenuante(s), se apresente com uma gravidade tão diminuída que possa razoavelmente supor-se

2423 que o legislador não pensou em hipóteses tais quando estatuiu os limites normais da moldura

2424 cabida ao tipo de facto respectivo. Por isso, tem plena razão a nossa jurisprudência — e a

2425 doutrina que a segue —, quando insiste em que a atenuação especial só em casos
2426 extraordinários ou excepcionais pode ter lugar: para a generalidade dos casos, para os casos

2427 "normais", lá estão as molduras penais normais, com os seus limites máximo e minima

2428 próprios".

2429 Trata-se assim de uma válvula de segurança, só aplicável a situações que, pela sua excepcionalidade,

2430 não se encaixam nos limites da moldura da coima aplicável ao caso, ou seja, a situações em que se

2431 mostra quebrada a relação/equivalência entre o facto cometido e a coima para o mesmo estabelecida,

2432 consabido que entre a contra -ordenação e a coima deverá existir uma equivalência.

2433 Os pressupostos da atenuação especial previstos no artigo 72.° CP consubstanciam-se na existência

2434 de circunstâncias anteriores ou posteriores à prática do ilícito, ou contemporâneas dele, que diminuam

2435 por forma acentuada a ijicitude do facto, a culpa do agente ou a necessidade da sanção,

2436 Para esse efeito, decorre do n.° 2 do artigo 72.° do CP, que são consideradas, entre outras, as

2437 circunstâncias seguintes:

2438 a) Ter o agente actuado sob influência de ameaça grave ou sob ascendente de pessoa de quem

2439 dependa ou a quem deva obediência;

2440 b) Ter sido a conduta do agente determinada por motivo honroso, por forte solicitação ou tentação da

2441 própria vítima ou por provocação injusta ou ofensa imerecida;
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2442 c) Ter havido actos demonstrativos de arrependimento sincero do agente, nomeadamente a reparação,

2443 até onde lhe era possível, dos danos causados;

2444 d) Ter decorrido muito tempo sobre a prática do crime, mantendo o agente boa conduta,

2445 Há que ver, então, se se justifica, no caso concreto, a atenuação especial da coima.

2446 Salvo o devido respeito por melhor opinião, não se vislumbra absolutamente facto nenhum que autorize

2447 a operalividade deste instituto ao vertente caso, nem o Recorrente sequer consegue apontar ao tribunal

2448 esse caminho,

2449 0 Recorrente lançou -sea desenvolver de forma profissional uma actividade que é altamente regulada,

2450 não cumprindo com um dos deveres mais básicos da mesma que é registar-se para o efeito junto do

2451 autoridade competente.

2452 Consideramos que o legislador, quando previu molduras legais como as que acima se mencionaram,

2453 com uma latitude bastante considerável, teve em mente situações como as que estão em causa nestes

2454 autos, devendo todos os factores que devem ser trazidos à colação para efeitos de determinação da

2455 medida concreta das coimas ser convocados apenas nesse juizo de determinação concreta das

2456 sanções.

2457 Acresce que a postura do Recorrente, quer vertida em sede de impugnação judicial, quer em sede de

2458 audiência de discussão e julgamento, em nada o abona, considerando-se que o Recorrente não revela

2459 o mínimo de arrependimento sobre os factos, mostrando não ter interiorizado o desvalor da sua

2460 conduta, sendo certo que,estão, em ultima análise, em causa bens juridicos com assento constitucional

2461 (vide artigo 60.° da CRP).

2462 É certo que o Recorrente nunca tinha sido condenado no ámbito na área dos mercados de valores

2463 mobiliários.
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2464 Contudo, esse critério não.é decisivo no sentido de permitir concluir que o legislador não previu

2465 situações semelhantes quando estabeleceu a moldura contra-ordenacional, com vista a permitir

2466 accionar a válvula de escape da atenuação especial.

2467 Em suma, não existem circunstâncias que deponham no sentido de um invulgar quadro fáctico que

2468 imponham um sentimento de gritante desproporcionalidade da coima, ao ponto de se concluir que o

2469 legislador, quando pensou nas molduras abstractas, não previu uma situação como a dos autos.

2470 Julgamos que a realidade factual apurada pouco ou nada acrescenta às situações pensadas pelo

2471 legislador.

2472

2473 - Da medida das coimas:

2474 Sob a epígrafe de "determinação da sanção aplicável', o artigo 405.° CdVM, determina o seguinte:

2475 "1 - A determinação da coima concreta e das sanções acessórias far -se em função da ificitude

2476 concreta do facto, da culpa do agente, dos benefícios obtidos e das exigências de prevenção,

2477 tendo ainda em conta a natureza singular ou coletiva do agente.

2478 (,..)

2479 "3 - Na determinação da ílicitude concreta do facto e da culpa das pessoas singulares, atende.

2480 se, além das referidas no número anterior, às seguintes circunstâncias:

2481 "a) Nível de responsabilidade, âmbito das funções e esfera de ação na pessoa coletiva em

2482 causa;

2483 "b) Intenção de obter, para si ou para outrem, um beneficio ilegítimo ou de causar danos;

2484 "c) Especial dever de não cometer a infração.

100



dAx.,Ç%

Processo: 86/22.7YUSTR
Referência: 373057

Santarém - Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão
Juízo da Concorrência, Regulação e Supervisão - Juiz 3

Pç. do Município, Edf. Ex -Escola Prática de Cavalaria
•2005-345 Santarem

Telef: 243090300 Fax: 243090329 Mail: tribunal.c.supervisaoétribunais.org.pt

Recurso (Contraordenação)

2485 "4 - Na determinação da sanção aplicável são ainda tomadas em conta a situação económica e a

2486 conduta anterior e posterior do agente, designadamente, a sua cooperação e colaboração, com

2487 a CMVM ou com o tribunal, no âmbito do processo:

2488 Não tem aplicação, no vertente processo, o princípio da proibição da reformatio in peius — vide

2489 n.° 8 do artiqo 416.° do CdVM.

2490 No vertente caso, há que considerar o seguinte:

2491 No que concerne à ilicitude concreta dos factos em apreço, consideramos que as mesmas são

2492 acima de mediano. Com efeito, acompanhamos o que a este propósito é referido na decisão

2493 administrativa pela CMVM, considerando-se -que não favorece o Recorrente o facto de se ter

2494 apresentado aos potenciais clientes como "trader", com experiência profissional na área financeira,

2495 como forma de angariar clientes, propondo-lhes abertura de conta junto da FXCM e da IronFX, tendo

2496 efectivamente angariado um conjunto razoável de clientes, num total de nove, os quais investiram, ao

2497 todo, mais de E 230.000,00.

2498 Tanto uma como outra actividade perdurou cerca de dois anos, entre 2012 e 2014.

2499 Por sua vez, após a abertura de conta pelos clientes angariados, em que os auxiliou, o Recorrente

2500 geriu, a título profissional, as referidas contas, emitiu ordens de compra e venda de acções e moeda,

2501 por conta dos clientes, de forma discricionária e sem prévia consulta dos titulares da carteira, numa

2502 forma diária, ou seja, de forma sistemática e regular, fornecendo aos referidos clientes informação

2503 periódica relativa aos investimentos, dos quais se destaca as análises de mercado financeiro.

2504 Também resulta dos factos provados que, na sequência da gestão das contas operada pelo

2505 Recorrente, independentemente dos riscos que os investimentos acarretavam, o certo é que o dinheiro

2506 que, depois do fecho das contas os clientes lograram obter, foi diminuto, em face do investido.

2507 Ainda assim, consideramos que a ilicitude dos factos respeitantes à própria actividade de

2508 intermediação financeira é superior à dos factos respeitantes à publicidade e propaganda daquela

2509 actividade, ou seja, não apenas a ilicitude abstracta (a pressuposta pelo legislador) é superior como a
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2510 concreta é igualmente superior. Na verdade, não se pode olvidar os valores que em concreto foram

2511 investidos pelos clientes e o número de actos de gestão praticados pelo Recorrente que eram diários,

2512 num período de cerca de 2 anos, actos esses que, independentemente do risco da actividade, levaram

2'513 a perdas elevadas aos investidores, o que adensa o abalo na confiança no funcionamento dos

2514 mercados de instrumentos financeiros.

2515 No que diz respeito à culpa, a mesma é elevada, dado que se molda a título de dolo directo, sendo

2516 certo que o Recorrente, ao angariar investidores e ao gerir as suas carteiras, linha o dever de cuidar de

2517 cumprir com os requisitos legais a que essa actividade impõe. A confiança que lhe foi depositada pelos

2518 investidores acarreta uma maior responsabilidade para o Recorrente no cumprimento dos normativos

2519 violados (porque esses normativos tendem a proteger os investidores), o que também aumenta a culpa.

2520 Quanto aos benefícios obtidos, resulta do manancial fáctico que o Recorrente recebeu o total de

2521 1.160,08 E pela sua actividade junto.da FXCM e o total de 51.194,15 pela sua actividade junto da

2522 IronFX, o que são benefícios expressivos.

2523 A esta circunstância se adita o facto de se ter de ter em conta que a neutralização do benefício

2524 económico apurado representa o limiar mínimo das exigências de prevenção (4), não devendo, por

2525 norma, ser possibilitado aos Arguidos que arrecadem parte dos benefícios económicos obtidos com

2526 as actividades ilícitas.

2527 No que concerne àquelas exigências de prevenção, consideramos, com Taipa de Carvalho, que "não

2528 cabem nas finalidades das sanções contra-ordenacionais as ideias de retribuição", pese embora

2529 se possa dizer que "as funções principais destas sanções são de dissuasão Oral (prevenção

2530 geral negativa) e de dissuasão individual (prevenção especial negativa): dissuasão de todos os

2531 destinatários das respectivas normas; dissuasão do infractor condenado em relação à

2532 reincidência. Logo: funções prevenção negativa". Todavia, este Autor vê ainda a possibilidade das

2533 sanções contra-ordenacionais terem igualmente finalidades de prevenção positiva no sentido de

4 Vide Paulo Pinto de Albuquerque, in Comentário do Regime Geral das Contra -Ordenações à luz da constituição da

República e da Convenção Europeia dos Direitos -do Homem, Lisboa, Universidade Católica Editora, 2011, pág. 85.
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2534 promoveram a "consciencialização social comunitária" e "consciencialização social do próprio

2535 infracto?' para a importância comunitária e/ou individual dos "valores ou bens jurídicos tutelados

2536 pelo direito de ordenação social" (vide Direito Penal, Parte Geral, Questões fundamentais. Teoria

2537 geral do crime, 3.° ed., Lisboa: UCP, 2016, pág. 142, citado no Acórdão do Supremo Tribunal de

2538 Justiça n.° 6/2018, in Diário da República n.° 219/2018, Série I de 2018-11-14).

2539 Consideramos as exigências de prevenção acima do mediano. Por um lado, aumenta as

2540 necessidades de prevenção a necessidade premente de dissuasão geral, já que estão em causa

2541 infracções que contendem com o correcto funcionamento dos mercados de instrumentos financeiros e

2542 com os bens e interesses jurídicos em causa (o património dos clientes).

2543 Para além disso, os benefícios económicos apurados que resultaram das actividades ilícitas aumentam

2544 as exigências de prevenção, sendo que, como já acima referimos, a neutralização do benefício

2545 económico apurado representa o limiar mlnimo das exigências de prevenção.

2546, Por outro lado, apesar do Recorrente não ter antecedentes contra-ordenacionais, o certo é que não

2547 revelou qualquer tipo de arrependimento quanto aos factos em questão, o que denota não ter

2548 interiorizado o desvalor da sua conduta.

2549 No que se reporta à situação económica do Arguido, mostra-se provado que o Recorrente é

2550 proprietário de, pelo menos, um imóvel sito na Avenida Manuel Júlio Carvalho Costa, n° 33, Bloco A3,

2551 3° A, Quintá do Rosário, Cascais, tendo declarado, no questionário que preencheu para a FXCM, que

2552 tem rendimentos anuais entre £50,000-£99.999, sendo que, em sede de audiência de discussão e

2553 julgamento declarou ter rendimentos mensais de cerca de € 1.500,00, a titulo de rendas prediais. Para

2554 além disso, em 2020, o Recorrente declarou para efeitos de IRS rendimentos prediais (sublocação), no

2555 valor total de 7,426,86.
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2556 Porém, não poderá deixar de ser impressivo, o facto do Recorrente pagar uma renda de casa mensal

2557 de 1.000,00, o que se aproxima, como refere a CMVM em alegações escritas, da atual remuneração

2558 bruta base mensal média em Portugal (€ 1.036,00)5.

2559 Tendo em conta só esta despesa respeitante a renda de casa, temos de concluir que a capacidade

2560 económica do Recorrente se encontra acima da média do cidadão nacional.

2561 Assim, ao contrário do avançado pelo Recorrente, não se pode afirmar que este tenha rendimentos

2562 "relativamente baixos".

2563 Ao contrário, também não poderá ser ignorado estar em causa uma pessoa singular, em princípio com

2564 rendimento menores do que uma pessoa colectiva.

2565 Ora, tendo em vista a extensão das molduras das coimas em causa, fixadas pelo legislador, de

2566 2.500,00 a E 500.000,00 e de 25.000,00 a E 5.000.000,00, por respeito, respectivamente à contra-

2567 ordenação por exercício da actividade de publicidade e prospecção dirigidas à celebração de contratos

2568 de intermediação financeira e à contra -ordenação por exercício de intermediação financeira não

2569 autorizada pela CMVM e todos os factores acima ponderados e ainda sob ponderação dos princípios

2570 da necessidade, proibição de excesso ou proporcionalidade das sanções — vide artigo 18°, n.° 2 da

2571 CRP —, consideramos, com todo o respeito que as coimas fixadas pela CMVM devem ser calibradas de

2572 molde a que a maior ilicitude da conduta traduzida no exercício da actividade de intermediação

2573 financeira sem o registo devido seja reflectida na coima. Na verdade, tendo em vista a extensão das

2574 coimas, os valores fixados pela CMVM parecem significar que a realização de actos de publicidade e

2575 prospecção dirigidas à celebração de contratos de intermediação sem o registo devido apresenta um

2576 maior grau de ilicitude em face da outra contra -ordenação, o que, como já referimos, não nos parece

2577 correcto.

5 Neste sentido, INSTITUTO NACIONAL DE ESTATISTICA, Remuneração bruta mensal média por trabalhador - 4.° trimestre de

2021, 10 de fevereiro de 2022, P. 1, disponível em:

https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=5262682258DESTAQUESmodo

=2.
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2578 0 tribunal não está vinculado ao principio da proibição da reformatio in pejus, a qua alude o artigo 72.1'-

2579 A do RGCO, como já referido,

2580 Assim sendo, consideramos atento o exposto, adequado e proporcional à defesa do ordenamento

2581 jurídico, não ultrapassando a medida da culpa do Recorrente, fixar as seguintes coimas:

2582 - coima de € 25.000,00, pela realização de actos de publicidade e prospecção dirigidas à celebração

2583 de contratos de intermediação sem o registo devido, a título doloso, consagrado no artigo 292.°, alinea

2584 a) e no artigo 295.°, n.°1, alinea b), do CdVM, o que constitui uma contra -ordenação menos grave,

2585 punível de acordo com o disposto nos artigos 400.°, alínea a) e 388.°, n° 1, alínea c), do CdVM.

2586 - coima de € 45.000,00, pelo exercício da actividade de intermediação financeira sem o registo devido,

2587 a titulo doloso, previsto nos artigos 289.°, n° 1, alínea a), 290.°, alínea c) e 295.°, no 1, alínea b), do

2588 CdVM, o que constitui uma contra -ordenação muito grave, punível de acordo com o disposto nos

2589 artigos 397.°, n° 1 e 388.°, n° 1, alínea a), do CUM;

2590

2591 - Do cúmulo jurídico das coimas:

2592 Estando em causa o cometimento de 2 contra -ordenações, importa apelar ás regras do cúmulo jurídico,

2593 nos termos do artigo 19.° do RGCO, considerando a moldura do concurso balizada entre os €
2594 45.000,00 (coima mais elevada concretamente aplicada) e os 70.000,00 (soma das coimas

2595 concretamente aplicadas).

2596 "A colma única é fixada em função da apreciação conjunta dos factos e da responsabilidade

2597 social-adscritiva do agente (,..). Em regra, a coima única deve aproximar-se dos limites máximos

2598 da soma das colmas concretamente aplicadas, devendo ser ponderadas, a favor do agente

2599 quaisquer circunstancias atenuantes ainda não avaliadas aquando da determinação do valor

2600 ,concreto de cada coima." — vide Comentário ao Regime Gera! das Contra -Ordenações à Luz da

2601 Constituição da República e da Convenção Europeia dos Direitos do Homem, Universidade Católica

2602 Editora, Paulo Pinto de Albuquerque, pág. 89 (sublinhado nosso)
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2603 Ora, da pluralidade de ilícitos em causa resulta que estes foram cometidos de forma complementar, ou

2604 seja, a prática de um ilicito (a publicidade e propaganda sem registo) serviu e ajudou à realização do

2605 outro (o exercício de intemiediação financeira sem registo), pelo que consideramos que não se está

2606 perante um caso de mera pluriocasionalidade. Pórém, essa complementaridade entre as infracções,

2607 em que uma acaba por estar numa relação de complementaridade subordinada em face da obtra,

2608 poderá, de forma mitigada, baixar a ilicitude global dos factos, transpondo-a para uma posição pouco

2609 abaixo do mediano.

2610 Nestes termos considero adequado e. proporcional manter a coima única conjunta no valor de €

2611 55.000,00, nada havendo a censurar à decisão da CMVM nessa sede.

2612 ***

2613 - pa possIbilidade de suspensão da sanção:

2614 Apesar do Recorrente não requerer a suspensão da sanção em sede de conclusões, apelando ao

2615 princípio de "quem pede o mais pede o menos" e não se desconhecendo o entendimento de que o

2616 tribunal deve oficiosamente abordar essa possibilidade, independentemente da sua alegação pelo

2617 Recorrente, iremos analisar essa possibilidade legal.

2618 Decorre do disposto no n.° 1 do artigo 415.° do CdVM que a CMVM e, por maioria de razão, o tribunal,

2619 pode suspender, total ou parcialmente, a execução da sanção.

2620 Por seu turno, o n.° 2 do mesmo preceito legal estabelece que "a suspensão pode ficar

2621 condicionada ao cumprimento de certas obrigações, designadamente as consideradas

2622 necessárias para a regularização de situações ilegais, à reparação de danos ou à prevenção de

2623 perigos para omercado de valores mobiliários ou de outros instrumentos financeiros ou para os

2624 investidores."

2625 Em termos de período de suspensão da sanção o mesmo é fixado entre dois e cinco anos — n.° 3 do

2626 mesmo preceito legal.
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2627 Para se aferir da oportunidade da suspensão da execução da coima, deverá ser dada supremacia ao

2628 comportamento anterior e posterior do Recorrente, às suas condições pessoais e, especialmente às

2629 exigências de prevenção especial e de prevenção geral.

2630 Ora, no vertente caso é desconhecida a prática pelo Recorrente .de outras contra -ordenações da

2631 mesma natureza das que estão em causa nos autos, quer antes da prática das infracções em apreço,

2632 quer depois, sendo certo que já volveram cerca de oito anos.

2633 Porém, é totalmente desconhecida também a existência de actos destinados a, por sua iniciativa,

2634 reparar os danos ou obviar aos perigos causados pelas infracções praticadas.

2635 Existe uma premente necessidade de dissuasão geral, já que estão em causa infracções que

2636 contendem com o correcto funcionamento dos mercados de instrumentos financeiros e com os bens e

2637 interesses jurídicos em causa (nomeadamente, o próprio património dos clientes).

2638 Veja-se que o prévio registo de entidades antes de iniciarem o exercício de intermediação financeira

2639 prende-se com a necessidade de ser avaliada a suficiência de meios humanos, materiais e técnicos

2640 necessários ao exercício da actividade (art. 298.°) e, bem assim, aferir ex ante a adequação das

2641 políticas adoptadas pelo intermediário financeiro — política de continuidade das suas actividades (...)

2642 política de controlo de cumprimento (...) politica de gestão de riscos (...) política de governação de

2643 produtos (...) política de avaliação de desempenho e de remunerações (...) política sobre gestão de

2644 conflito de interesses (...) política sobre execução e transmissão de ordens política sobre

2645 classificação de clientes (.„) e política sobre segurança, integridade e confidencialidade das

2646 informações (,..) — vide Paulo Cámara, in Manual de Direito dos Valores Mobiliários, 4.° Edição,

2647 AlMedina, pág. 393.

2648 Daqui decorre que as actividades de intermediação financeira obedecem a regras apertadas servindo o

2649 interesse público ligado a um salutar e regular funcionamento do mercado financeiro, onde se mostra

2650 essencial a preservação da confiança. A actuação no mercado de pessoas que se auto intitulam, como

2651 o Recorrente, de "traders", sem que demonstrem perante a entidade competente para o registo que

2652 apresentam todas as condições para o exercício da actividade, constituem um elemento perturbador do
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2653 mercado, que abala a confiança dos investidores no mesmo, espécialmente se, no final, como sucedeu

2654 in casu, os resultados da actividade se apresentam como desastrosos.

2655 Consideramos, assim, elevadas as exigências de prevenção geral, o que impõe a aplicação de coimas

2656 dissuasoras de comportamentos violadores dos interesses públicos no regular funcionamento dos

2657 mercados financeiros pelos demais agentes, sendo, salvo melhor opinião, inadequada a suspensão da

2658 execução da coima, que poderia levar a comunidade a entendê-la como uma impunidade, o que

2659 redunda na insusceptibilidade da suspensão acautelar as mencionadas exigências de prevenção geral.

2660 Para além disso, o Recorrente nunca demonstrou estar arrependido relativamente aos factos em

2661 questão, nem mesmo em sede de audiência de discussão e julgamento, quando prestou declarações,

2662 refutando a sua responsabilidade, o que nos suscita a dúvida sobre a sua verdadeira

2663 consciencialização acerca do desvalor das condutas em causa nestes autos, pelo que o tribunal tem

2664 adensadas dúvidas sobre se, perante o que se expôs, o Recorrente não voltará a praticar o mesmo tipo

2665 de factos em causa nos autos.

2666 • Não olvidamos que a `CMVM lançou um alerta sobre a ausência de registo do Recorrente para a

2667 intermediação financeira, em 2017 — vide fls. 25. Porém, esse alerta, apesar de dificultar, não impede

• 2668 que o Recorrente possa exercer esse tipo de actividade.

2669 Para além disso, consideramos que não deverá ser olvidado, embora de forma menos intensa, o facto

2670 do Recorrente ter praticado as infracções a título de dolo directo.

2671 . Assim sendo e em face do exposto, julgo não estarem cumpridos os requisitos para a suspensão da

2672 coima, inexistindo circunstâncias, quer anteriores, quer posteriores, que nos permitam concluir que a

2673 simples censura do facto e a ameaça da sanção realizam de forma adequada e suficiente as

2674 finalidades da punição.

2675

2676

***

***
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2677 DECISÃO:

2678 Face ao exposto e pelos fundamentos expendidos, julgo totalmente improcedente a impugnação

2679 judicial deduzida pelo Recorrente JOÃO MANUEL AFONSO PINTO DOS SANTOS contra a decisão

2680 da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) e, em consequência, decido:

2681 1) Julgar as nulidades alegadas pelo Recorrente totalmente improcedente;

2682 •2) Condenar o Recorrente JOÃO MANUEL AFONSO PINTO DOS SANTOS

2683 pela realização de actos de publicidade e prospecção dirigidas à celebração de contratos de

2684 intermediação sem o registo devido, a título doloso, consagrado no artigo 292.°, alínea a) e

2685 no artigo 295.°, n.°1, alínea b), do CdVM, o que constitui uma contra -ordenação menos

2686 grave, punível de acordo com o disposto nos artigos 400.°, alínea a) e 388.°, no 1, alínea c),

2687 do CdVM, no pagamento de uma coima de C 25.000,00 (vinte e cinco mil euros);

2688 3) Condenar o Recorrente JOÃO MANUEL AFONSO PINTO DOS SANTOS•

2689 pelo exercício da actividade de intermediação financeira sem o registo devido, a título

2690 doloso, previsto nos artigos 289.°, n° 1, alínea a), 290.°, alínea c) e 295.°, n° 1, alínea b), do

2691 CdVM, o que constitui uma contra -ordenação muito grave, punível de acordo com o disposto

2692 nos artigos 397,°, n° 1 e 388.°, n° 1, alínea a), do CdVM no pagamento de uma coima de E

2693 45.000,00 (quarenta e cinco mil euros);

2694 4) Operar ao cúmulo jurídico das coimas supra referidas e condenar o

2695 Recorrente JOÃO MANUEL AFONSO PINTO DOS SANTOS na coima única conjunta de

2696 C 55.000,00 (cinquenta e cinco mil euros).

2697

2698 Custas pelo Recorrente, operando, de acordo com o artigo S.°, n.° 7 do RCP e Tabela Ill, anexa ao

2699 mesmo, em função do decaimento e complexidade das questões suscitadas, à correcção da taxa de

2700 justiça devida pela impugnação e fixando a taxa de justiça em 4 (quatro) Unidades de Conta —artigo

2701 513.° do CPP, a contrário, ex vi do artigo 92.°, n.° 1 do RGCO e artigo 93Y, n.° 3 do mesmo RGCO —
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2702 sem prejuízo de outros montantes anteriormente já liquidados (eventualmente nos termos do n.° 8 do

2703 artigo 8.° do RCP), que pão deverão ser descontados aos valores aqui fixados.

2704 Deposite e notifique

2705 Processei e revi.

2706 Santarém, data e assinatura certificadas electronicamente
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