
TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE LISBOA 

11. Nos nos 142 a 152 da sua Motivação, o recorrente alega uma contradição 

entre a fundamentação e a sentença, que obviamente não existe. 

12. Para afirmar a suposta contradição não hesita o recorrente em continuar a 

manipular os factos. 

13. O recorrente atreve-se a dizer: 

"Concretamente quando realizaram o negócio com o Fundo no dia 18 de 

Outubro, no dia anterior aceitaram a aquisição do lote de acções da Caima detido pelo 

BCF (grupo Caixa) ao preço de € 17" (W 147 da Motivação). 

14. Primeiro, para haver eventual contradição, seria necessário que na sentença 

se tivesse dado como provada esta afirmação do recorrente, sendo certo que não foi. 

1 S. Segundo, só com muito desplante (a expressão é simpática para o M.P.) pode 

afirmar-se que os arguidos aceitaram no dia 17 de Outubro a aquisição das acções ao 

BCF ao preço de 17 Euros. 

16. Como é evidente, não há qualquer contradição. 

17. Ao contrário do que diz o recorrente, a sentença recorrida cumpriu, aliás de 

forma exemplar, o dever de fundamentação, designadamente no que toca h matéria de 

facto. 

18. O Mo juiz recomdo procedeu ao exame crítico das provas de modo 

circunstanciado; enumerou as testemunhas e até resumiu os seus depoimentos que 

fundamentaram a sua convicção quanto aos factos; enumerou todos os documentos com 

relevância para os factos pertinentes. 

O DIREITO 

19. Na apreciação das questões de direito, o recorrente argumenta sem tomar em 

consideração a matéria de facto apurada; e argumenta sem respeito pelo objecto do 

processo, invocando factos que não incluiu na Acusação e pelos quais, obviamente, os 

arguidos nunca poderiam ser condenados, e de que nem sequer puderam defender-se. 
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20. O único critério decente para debater as questões de direito é começar por 

tomar em conta os factos que se apuraram no julgamento e considerá-los na sua 

globalidade e não aos pedaços. 

21. A douta sentença recorrida concluiu pela inexistência de informação 

privilegiada, nos termos do No 4 do art" 378" do CVM, dispensando-se, por inútil, de 

analisar outros elementos do crime. 

22. O recorrente censura a análise do Tribunal pretendendo que "o objecto da 

informação privilegiada, só pode ser cada um dos factos concretos que a lei sujeita a 

segredo no artigo 174" do CVM, ou seja, cada facto concreto em que se traduz a 

preparação da oferta" (conclusão lxxvi da Motivação). 

23. A tese do recorrente a este respeito não só alarga para além dos limites do 

art" 378" do CVM o conceito de informação privilegiada, como, também neste ponto, 

esquece os limites do Tribunal na consideração de factos que não estejam incluídos na 

pronúncia 

24. Antes de mais, importa precisar quais os factos que na pronúncia são 

imputados aos arguidos como consistindo informação privilegiada. Pois só estes poderia 

o Tribunal considerar, sob pena de violação flagrante do disposto no artigo 368" No 2 do 

CPP e sob pena de incorrer na nulidade prevista no art" 379" No 1, alínea b) do mesmo 

Código. 

25. Não sofre contestação possível que a Acusação/Pronúncia identifica a 

"informação privilegiada" com os "rigorosos termos do negócio que celebraram com 

representantes do Caixa - BI" (arto 102" da Acusação). 

26. Ora, todos esses factos de suposta "informação privilegiada" foram dados 

como não provados (vide nos 9 a 18 dos Factos Não Provados na sentença recorrida). 

27. Aliás, com tal pretensão, o M.P. recorrente está a conferir aos artos 368" no 2 

e 379" no 1, alínea b) do CPP uma dimensão interpretativa que tornaria estes preceitos 

manifestamente inconstitucionais, por violação do princípio da legalidade, e do art" 32" 
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28. Independentemente deste aspecto, também não tem razão o recorrente 

quando invoca o art" 174O do CVM. 

29. Na verdade, este preceito refere o segredo "sobre a preparação da oferta até à 

publicação do anúncio preliminar". 

30. Ora, do que ficou provado resulta que só no dia 20 de Outubro de 2000 se 

iniciou a preparação da oferta, que só era obrigatória após a aquisição do lote de 

540.000 acções, nos termos do art0 187' do CVM. 

31. Antes desta data, não houve qualquer preparação da oferta, que pressupõe, 

obviamente, uma decisão prévia quanto ao seu lançamento. 

32. Tratando-se de um elemento do crime, o conceito de informação privilegiada 

tem de revestir um grau elevado de certeza, sob pena de se colocar em perigo a 

segurança dos cidadãos. 

33. Por isso, a tese do M.P. colocaria o art0 378' nos 1 e 4 inconstitucional, por 

violação dos princípios da legalidade, da proporcionalidade e da proibição do excesso. 

34. O Tribunal interpretou e aplicou bem a lei ao considerar, perante os factos 

apurados, que não existia uma informação com a característica de "precisa", sem a qual, 

por imperativo legal, não há "informação privilegiada". 

35. Porventura ainda mais evidente é a inexistência de outro elemento do tipo de 

crime, ou seja a relação de causalidade entre a suposta informação e a aquisição das 

acções ao Fundo administrado por Mark Townsend 

36. Como é evidente, competia à Acusação alegar e provar este elemento do 

crime, ou seja, que os arguidos teriam, em representação das sociedades compradoras, 

adquirido as 128.297 acções da CAIMA ao Fundo gerido por Mark Townsend, com 

base, por causa da suposta "informação privilegiada". 

37. Ora, se já perante os factos constantes da Acusação não estava estabelecida 

esta relação entre a suposta informação e a aquisição das acções ao Fundo Inglês, face 

aos factos provados é absolutamente irrefutável que não existe essa relação. 
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38. Perante os factos provados e perante a ausência de qualquer facto ou 

circunstancia que estabelecesse uma ligação de causalidade, ou de mera condição sine 

qua non, entre a aquisição ao fundo gerido por Mark Townsend com a eventual e futura 

aquisição das acções ao BCF, seria impossível, num julgamento sério do caso, 

considerar verificado este elemento do crime. 

39. Importa ainda ter presente que o tipo do art" 378' do CVM contém outro 

elemento a analisar. 

40. É necessário que quem negoceia com base em informação privilegiada tenha 

obtido essa informação numa qualquer das qualidades exigidas no preceito 

incriminador. Nas qualidades de: 

I. Titular de um órgão de administração ou de fiscalização de um emitente ou de 

titular de uma participação no respectivo capital; (N" 1 do art" 378') 

11. Em razão do trabalho ou serviço que preste, com carácter permanente ou 

ocasional, a essa entidade; 

111. Ou em virtude de profissão ou função pública que exerça nessa entidade. (N" 

2 do art0 378') 

41. Para correcta análise desta questão, importa ter bem presente, sob pena de 

equívoco, quem adquiriu as acções ao Fundo Inglês. 

42. Quem negociou e efectuou a aquisição não foram os arguidos, foram 

sociedades por ele representadas. 

43. Portanto, para que se verifique a existência deste elemento do crime, seria 

necessário que a entidade que negociou a aquisição detivesse a qualidade de insider. 

44. E isto porque, obviamente, se o facto é licito para a sociedade representada 

pelos arguidos, não pode ser considerado ilícito para estes. 

45. Ora, como sublinham os Profs. Figueiredo Dias e Costa Andrade, "a 

Sociedade (no caso em apreço a COFINA) não era órgão de administração ou de 

fiscalização de um emitente ou de titular de uma participação no respectivo capital (no 

1); não trabalhava para ela ou outra entidade nem exercia funções públicas (no 2); nem 
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foi tipee por qualquer daqueles dois tipos de agentes (no 3)." Assim, "a não pertinência 

da sociedade ao universo dos agentes típicos é bastante para afastar, em relação a ela, a 

ilitude dos factos." 

46. "Ora, se os factos são lícitos para a sociedade, nunca poderão ser ilícitos para 

quem agiu como seu órgão ou seu representante. Nunca poderão ser ilícitos para o 

arguido ......, que agiu como representante da .... Isto porquanto a ilicitude do facto em 

relação i sociedade é indispensável para a ilicitude da actuação dos seus órgãos ou 

representantes, nos termos do artigo 1" do Código Penal (Actuação em nome de 

outrem). Sendo os factos lícitos para a sociedade, só poderiam ser ilícitos para o arguido 

se -- suposta a verificação dos demais pressupostos, o que in casu não se dá -- ele 

tivesse negociado para si próprio (adquirindo as acções para si próprio), passasse a 

informação a terceiros, negociasse para terceiros que não a sociedade ou aconselhasse 

terceiros a negociar." 

47. Para completa análise das questões jurídicas, importa ainda apurar se a 

suposta informação privilegiada seria idónea para influenciar de maneira sensível o seu 

preço no mercado (N" 4 do art0 378' do CVM). 

48. A este propósito permitimo-nos transcrever aqui o ensinamento do Prof. 

Faria Costa a propósito de um caso semelhante: 

"Por outro lado apesar de o legislador português ter adoptado um modelo de 

alguma indeterminação na definição do conceito de price sensitive - o que, note-se, se 

nos não afigura merecedor de reparos na medida em que tal técnica legislativa sempre 

favorece a descoberta de soluções materialmente justas porque adequadas ao caso 

concreto - a verdade é que existem no direito comparado soluções que nos podem ser 

de algum auxílio na concretização daquele conceito. E, porque não será adequado 

inspirarmo-nos em regulamentações muito distantes da nossa realidade e tradição 

jurídica; fiquemo-nos pela consideração da norma incriminadora espanhola, desde logo 

particularmente relevante não só pela proximidade, mas, sobretudo pelo facto de ter as 

mesmas origens históricas da incriminação do insider trading em Portugal. Ora, o 
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legislador penal exigiu, no art0 285' do Código Penal espanhol, para a punição do abuso 

de informação privilegiada, a obtenção de um benefício económico superior á 450.000 

Euros ou o originar de um prejuízo de idêntico montante.. . 
A esta linha de argumentação sempre se poderia objectar que, se o legislador 

penal português, diversamente do espanhol, optou por não referir expressamente um 

montante de benefício a partir do qual o agente seria criminalmente punível, foi porque 

pretendeu abranger qualquer abuso de informação, mesmo aqueles que originem 

diminutos proventos. Esta traduzir-se-ia, todavia, numa manifestamente incorrecta 

interpretação da norma: o no 4 do art. 378' do CVM não deixa qualquer margem para 

dúvidas quanto à necessidade de a informação ser price sensitive e só não se terá fixado 

um valor-limite abaixo do qual a conduta não seria punível para se permitir a 

ponderação, em concreto, da especifica factualidade, de modo a encontrar uma solução 

materialmente justa. O que nos permitirá, sem que devamos desprezar por completo o 

critério quantitativo, privilegiar o critério qualitativo." 

49. Ora, segundo o que diz a própria acusação, a diferença entre o preço de 16 

Euros na aquisição das acções ao Fundo inglês e os 17 Euros da OPA, seria de 128.297 

Euros; "benefício" muitíssimo distante daquele que o legislador espanhol considerou 

necessário para a intervenção do sistema sancionatório criminal e quantia irrisória tendo 

em atenção o volume global da operação levada a cabo pela Cofina. 

50. Assim, também este elemento do crime não pode considerar-se verificado. 

51. Finalmente, dir-se-á que não foi dado como provado - e bem - qualquer 

facto indiciador de culpa na conduta dos arguidos. 

52. Aliás, como seria possível imputar consciência de ilicitude na conduta dos 

arguidos, se quatro eminentes juristas declaram não ter dúvidas sobre a licitude desse 

comportamento, mesmo à luz dos factos constantes da acusação? 

Também o apelo ao simples senso comum demonstra bem a total ausência de 

consciência de ilicitude no comportamento dos arguidos. Não tendo eles qualquer 

benefício pessoal na operação, visto que nenhumas acções compraram para eles 
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próprios, como explicar que para pouparem à empresa de que eram administradores, a 

quantia de 126.297 Euros, numa operação de cerca de 40.000.000 de Euros, eles 

estivessem disponíveis para incorrerem na prática de um crime? 

53. Dão-se como reproduzidos os art0s 147" a 155" da Contestação, a propósito 

das inconstitucionalidades da tese do recorrente. 

54. Termos em que deve confirmar-se a douta sentença recomda, como é de 

JUSTIÇA." 

4. Neste Tribunal da Relação a Ex.ma Senhora Procuradora-Geral-Adjunta apôs 

o seu visto. 

5. Foram colhidos os vistos e realizada a audiência de discussão e julgamento. 

6. O objecto do recurso tal como ressalta das conclusões da motivação versa a 

apreciação: 

1. Dos recursos interlocutórios. 

2. De saber se: 

"A sentença recorrida comete diversos erros na enunciação da matéria de facto, 

adulterando e omitindo factualidade essencial da acusação (art. 410.", n."l e 2 al. a) do 

CPP), valora mal as provas que aprecia (art. 410.", 2 al. c) do CPP), revela contradições 

insanáveis entre a fundamentação da matéria de facto e a decisão (art. 410.O, 2 al. b) do 

CPP), incorre em erros notórios na apreciação da prova (art. 4 10 .O, n." 2 al. c) do CPP), 

não relaciona de forma específica os meios de prova com os factos que dá como 

provados (art. 374.", n." 2 e 379.", n." 1 a1 a) e 410.", n." 3 do CPP), admite na sentença 

meios de prova ilegais que violam o regime do art. 165." do CPP e do art. 340.", n." 4, 
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al. a) do CPP, incorre em diversos erros de direito que violam o disposto no art. 378.O, 

n." 4 do CdVM, o princípio da legalidade criminal (art. 29.", n." 3 da Constituição), as 

regras de interpretação jurídica (art. 9." do Código Civil), o princípio da separação de 

poderes (art. 11 1 .O da Constituição) e o princípio da submissão dos tribunais à lei (art. 

203." da Constituição) e, no plano jurídico, não tem fundamentação tornando-se por isso 

nula (arts 97.", n." 4,374.", n."2 e 379.", n." 1 a1 a) e 410.", n." 3 do CPP)". 

7.1. Dos recursos interlocutórios: 

* O Digno Magistrado do MOPO interpôs um primeiro recurso do despacho 

proferido em acta de audiência em 22 de Fevereiro de 2006, formulando as seguintes 

conclusões: 

"I. O despacho recorrido e o contexto em que o mesmo foi proferido 

1. No momento imediatamente anterior às alegações orais que tiveram lugar no 

processo n." 10916/01.1 TDLSB, requereu a defesa a junção de um documento 

supostamente contendo urna carta do Senhor Mark Townsend, testemunha arrolada 

neste processo pela acusação e que, tendo sido notificado, por duas vezes nunca 

compareceu para o efeito. 

2. O Ministério Público solicitou um prazo para se pronunciar sobre a 

possibilidade de tal junção, o que fez por escrito. Em 22-02-2006, imediatamente antes 

da leitura da sentença, o Tribunal admitiu a suposta carta com um lacónico despacho 

que se passa a reproduzir e que se encontra a folhas 991 do processo: 

"No que respeita à carta assinada por Mark Townsend a fls 863, cuja tradução 

consta a folhas 862, consubstanciando prova documental nos termos do art. 164.", n." 1 

do C.P. Penal e sendo admissível a sua junção até ao encerramento da audiência, nos 

termos do art. 165.", n." 1 do C.P. Penal, admite-se a sua junção". 
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3. Analisado o requerimento da defesa, o conteúdo da suposta carta e o regime 

legal aplicável aos meios de prova, entendeu o Ministério Público, em resposta 

apresentada por escrito, que o Tribunal só poderia, em cumprimento da lei, recusar a 

junção de tal documento pelo facto de a sua integração no processo representar a 

admissibilidade de um meio ilegal de prova proibido por lei. 

4. Contudo, o Tribunal admitiu a junção de tal documento, no contexto descrito, 

limitando-se a invocar uma norma sobre os limites cronológicos da junção de 

documentos e nada, absolutamente nada, dizendo sobre qualquer um dos argumentos do 

Ministério Público que, apontando para a ilegalidade da prova, defendia a sua rejeição. 

5. De forma peculiar, veio o Tribunal na sentença proferida na mesma data 

considerar esse meio de prova (cfi-. pág. 20 da sentença) como legítimo face ao art. 

125." e 164.", n." 1 do CPP, enunciando alguns dos argumentos apresentados pelo 

Ministério Público mas sem nunca os debater e, mais do que isso, sem nunca deles 

discordar substancialmente. Ou seja, despachou autonomamente o requerimento da 

defesa e a resposta do MP, mas acabou por equacionar (sem rebater) os argumentos do 

MP não no despacho mas na sentença! 

6. Fez mal o Tribunal: porque no despacho não debateu as questões de 

ilegalidade da prova e admitiu-a com esse estigma na sentença. O que obriga a dois 

recursos distintos: o do despacho, que se interpõe agora, e também nesta parte o da 

sentença, interposto no recurso sobre a mesma. 

7. Na sentença, o Tribunal acabou, também de forma peculiar, afirmando que 

admitia tal documento mas não o tinha em conta para a formação da sua convicção (cfr. 

pag. 20-21)! O que, verdade seja dita, não resolve nem o problema da ilegalidade e, 

além disso, toma a decisão nesta parte incontrolável porque nunca se pode aferir o 

efeito real que tal documento teve na convicção do Tribunal a partir do momento em 

que o admite, analisa e depois se limita a afirmar que, apesar de tudo, não o tem em 

conta. 
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8. Se o Tribunal não o tem em conta, pelas razões que enuncia a pág. 21-22 da 

sentença, então a prova é irrelevante ou supérflua e a lei impõe, imperativamente, em 

tais casos, que o requerimento seja recusado com claramente resulta do art. 340.O, n." 4, 

al. a) do CPP. 

11. Prova ilegal e proibida por lei 

9. O senhor Mark Townsend tem no presente processo um estatuto processual 

definido desde a acusação: está arrolado como testemunha da acusação e foi nessa 

qualidade que foi convocado. Não compareceu nem depois da primeira notificação, nem 

depois de ser notificado uma segunda vez. Não tem nem pode ter qualquer outro 

estatuto no processo e muito menos por acto unilateral da defesa. Nem pode, tão pouco, 

intervir no processo por via de supostos documentos seus, elaborados a pedido dos 

arguidos e juntos pela defesa. 

10. A entrega da suposta carta e, em especial, a sua admissão pelo Tribunal, 

viola fkontalmente todo o regime legal deste meio de prova, concretamente porque: 

- não é oral (art. 96.", 1 CPP) 

- não permite o juramento (91 .O CPP) 

- não permite o controlo da veracidade do depoimento prestado através da 

imediação (355., n." 1 CPP) 

- não permite o contra-interrogatório e por isso o exercício do contraditório 

quanto ao conteúdo das declarações (arts 348.", n." 4 CPP). Mesmo quando o CPP 

admite (excepcionalmente) o depoimento escrito (art. 139.') isso só acontece nos casos 

previstos na lei (não pode decisão unilateral de um sujeito processual) e fica assegurado 

o contraditório (139.", 3). Nada disto acontece no presente caso. Por isso a prova é ilegal 

e proibida por lei. 

111. A suposta carta não é juridicamente um documento 

11. Tão pouco pode tal suposta carta ser junta como um documento ao abrigo do 

art. 165." do CPP, porque tal equivale a substituir unilateralmente um meio de prova 



(testemunhal) por algo que não pode sequer ser juridicamente considerado um 

documento para efeitos probatórios. 

12. Efectivamente, nada no requerimento da defesa permite certificar a 

autenticidade do uso da identidade referida na carta em causa, a sua real origem e, muito 

em particular, o destinatário de tal missiva. A morada da própria tradutora é a do 

escritório do advogado de defesa. Tão pouco se sabe a que perguntas e de quem está 

supostamente o autor da carta a responder. Assim sendo, tal folha de papel não pode ser 

processualmente considerada um documento, no sentido que lhe é oferecido pelo art. 

164.", n.' 1 do CPP, em conexão com o art. 255.', al. a) do Código Penal (cfí-. sobre a 

conexão do conceito de documento com as exigências processuais, LEAL HENRIQUES e 

SIMAS SANTOS, Código de Processo Penal Anotado, I volume, 2." edição, Rei dos 

Livros, Lisboa, 1999, anot. ao art 164.'). 

13. O Tribunal deveria ter ponderado este aspecto antes de aplicar o regime da 

junção de documentos. Não o fez e por isso com o despacho proferido violou o disposto 

no art. 165.' do CPP já que não estamos juridicamente perante um documento. 

14. E ao introduzir este meio de prova no acervo probatório da sentença o 

tribunal contagiou com uma ilegalidade sequencial a própria sentença. 

IV. A fiaude à lei: 

Tentar obter por via documental o que não se poderia obter por prova 

testemunhal 

15. Os meios de prova quando regulados por lei estão sujeitos ao principio da 

legalidade (art. 125 .O do CPP) sendo proibida a prova que viole as exigências expressas 

da lei, enunciadas no número anterior. 

16. A apresentação duma suposta carta duma testemunha arrolada enquanto tal 

ao abrigo do regime da junção de documentos traduz-se numa fraude à lei, por violação 

de todo o regime contido nos arts 91.', 96.', 1, 348.", 4, 355." 1 e 125.' do CPP, sendo 

por isso mesmo uma prova ilegal e vedada pelo CPP. 
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17. O que é evidente quando se verifica que com tal requerimento pretende a 

defesa fazer entrar no processo um conjunto de conteúdos e declarações que não 

poderiam sequer ser admitidos enquanto prova testemunhal. A testemunha de acordo 

com o regime legal do CPP depõe sobre factos que conheceu directamente. Ora, o que 

temos na suposta carta é, em primeiro lugar, um conjunto de opiniões e, depois, a 

referência a factos sobre a montagem da operação e a negociação dos arguidos com a 

CGD que, pela sua natureza, não foram conhecidos directamente pelo suposto signatário 

da carta: quer porque é estranho a esses factos, quer porque não se encontrava sequer 

em Portugal. Donde resulta que o conteúdo sobre o qual pretende declarar algo por 

escrito só lhe pode ter sido contado pelos seus interlocutores (os arguidos, como resulta 

por exemplo do terceiro parágrafo do texto) e que ele agora reproduz no texto que a 

defesa pretende juntar aos autos. 

18. Mas tal nunca poderia ser admitido nem sequer como objecto da prova 

testemunhal e, por maioria de razão, como prova documental que em fraude à lei a 

pretende substituir. 

19. Do ponto de vista do conteúdo, além do mais, tais declarações são 

juridicamente irrelevantes para o objecto do processo e pouco esclarecedoras: são 

juridicamente irrelevantes porque se reportam a factos que já foram objecto de prova 

documental e testemunhal na audiência e por outro a acontecimentos posteriores à 

prática do ilícito pelos arguidos, pelo que nada acrescentam. São por si só pouco 

esclarecedoras, pois para se aferir da sua real pertinência teria a pessoa em causa de ser 

confrontada com as diversas condições em que, depois de se ter sentido lesado, obteve 

por via judicial ou extra-judicial a reparação dos danos que até agora alegou. 

20. Em síntese: não se pode obter por via (pretensarnente) documental (um texto 

supostamente assinado por uma testemunha da acusação, mas apresentado pela defesa) 

o resultado probatório que estaria vedado por prova testemunhal. Quando tal se pretende 

fazer é violado o regime da prova testemunhal e tal via é ilegal, estando vedada pelo art. 

125." e 340.", 3 do CPP. 
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21. Nestes termos, a prova cuja junção foi admitida é triplamente ilegal: por 

violar o art. 165." do CPP (não é juridicamente um documento), 

22. Por constituir uma fraude à lei, por derrogação do regime da prova 

testemunhal e os princípios que lhe estão associados (v.g. por violar os artigos 91.", 96.", 

1,348.", 4,355.' 1 e 125." do CPP). 

23. Por ser assumido pelo Tribunal na sentença recorrida como uma prova 

irrelevante, violadora do art. 340.", n." n." 4, al. a) do CPP. 

Termos em que o Tribunal de recurso só pode com fundamento no art. 340.", n." 

3 do CPP, revogar o despacho ora recorrido que incorreu nas ilegalidades descritas." 

* Na mesma data o Digno Magistrado do MOPO interpôs ainda um segundo 

recurso interlocutório, formulando as seguintes conclusões: 

"1. Em 22 de Fevereiro de 2006, veio o MOPO requerer, nos termos e para os 

efeitos do disposto no no 1 do art." 340" do CPP, a junção aos autos de certidão extraída 

do processo no 5649104.OTVLSB que correu termos na 9" Vara 2" Secção dos Tribunais 

Civeis de Lisboa. 

2. Fê-lo em virtude de os factos que integram o processo cível estarem em 

conexão material com o objecto do processo criminal acima identificado, 

concretamente, por ser uma acção movida contra um dos arguidos no presente processo 

crime por o mesmo, na perspectiva do actor da acção cível ter provocado danos 

patrimoniais quando com ele negociou, danos ilícitos por violação dos deveres de 

administrador para com o accionista em causa e por violação da proibição penal de usar 

informação privilegiada. 

3. Por outro lado, o conhecimento da acção declarativa de condenação no 

processo civil referido revelava-se e revela-se um contributo essencial para a descoberta 

da verdade material no presente processo criminal, quer pela coincidência entre a causa 

de pedir daquela e o objecto deste, quer em particular por naquela se evidenciar, de 
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ponto de vista da entidade lesada, a factualidade que levou à identificação dos danos 

cíveis que se pretenderam ver reparados em data recente. 

4. Deste modo teria o tribunal a quo à sua disposição um acervo documental que 

lhe oferecia com veracidade a perspectiva da parte lesada, os danos soíiidos e o pedido 

de reparação cível, evidenciando de igual modo uma parte significativa da verdade dos 

factos relevantes, pelo menos mas não só para a determinação da sanção em caso de 

condenação. 

5. O tribunal limitou-se a invocar a norma do art." 165" no 1 e a afirmar que 

como já se encontrava encerrada a audiência, o requerimento teria de ser recusado. 

6. Ignorou, contudo, que o requerimento se fundava no art." 340" no 1 do CPP, e 

não no art." 165" no 1, sendo certo que a doutrina, os comentadores e a jurisprudência 

entendem que este preceito se sobrepõe aos limites formais daquela (cfi. por todos Leal- 

Henriques e Simas Santos, Código de processo Penal Anotado, Volume I, página 848 e 

seguintes), sendo autónoma a aplicabilidade do art." 340" no 1 do CPP. 

7. Por outro lado o tribunal sem pré poderia reabrir a audiência, ao abrigo do 

art." 37 1" do CPP, o que nem ponderou fazer. 

8. Basta a leitura das peças processuais para se perceber que o que está em causa 

no processo cível é particularmente esclarecedor quer das eventuais razões de 

desistência do pedido no mesmo, da factualidade essencial do processo crime e da 

própria veracidade da suposta carta que o tribunal a quo acabou por admitir no mesmo 

dia e acabou por considerar supérflua. 

9. Assim e ao abrigo do art." 340" no 1, 410" no 1 e 431" al. a) do CPP requer-se 

que o Tribunal de recurso revogue o despacho recorrido e o substitua por outro que 

admita a junção da certidão do processo cível aos autos." 

* Responderam os arguidos formulando as seguintes conclusões: 

"a) O artigo 361" do CPP dispõe que: 
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"1 - Findas as alegações, o presidente pergunta ao arguido se tem mais alguma 

coisa a alegar em sua defesa, ouvindo-o em tudo o que declarar a bem dele. 

2 - Em seguida o presidente declara encerrada a discussão, sem prejuízo do 

disposto no artigo 37 1" e o Tribunal retira-se para deliberar". 

b)Eoartigo 371°n0 1: 

"Tomando-se necessária produção de prova suplementar, nos termos do art0 369' 

no 2, o Tribunal volta A sala de audiência e declara esta reaberta". 

c) Resulta do disposto nestas disposições, combinadas com o artigo 36g0, todas 

do CPP, que a audiência só pode ser reaberta se e quando o Tribunal previamente tenha 

concluído "que ao arguido deve ser aplicada urna pena ou uma medida de segurança" e 

apenas para "produção de prova suplementar para determinação da espécie e da sanção 

a aplicar". 

d) Por sua vez, dispõe o art" 165' nOl que: 

"O documento deve ser junto no decurso do inquérito ou da instrução e, não 

sendo isso possível, deve sê-10 até ao encerramento da audiência". 

e) E o artigo 360" no 4: 

"Em casos excepcionais, o Tribunal pode ordenar ou autorizar, por despacho, a 

suspensão das alegações para produção de meios de prova supervenientes quando tal se 

revelar indispensável para a boa decisão da causa; o despacho fixa o tempo concedido 

para aquele efeito". 

f) Do conjunto das disposições atrás referidas, o regime legal da junção de 

documentos pode sintetizar-se nos seguintes termos: 

- Os documentos só podem juntar-se até ao encerramento da discussão (art0 165' 

no 1); 

- Em casos excepcionais, por despacho e quando tal se revelar indispensável 

para a boa decisão, podem suspender-se as alegações para produção de meios de prova 

supervenientes (arto 360' no 4); 




