
Acordam, em confercncia, os Juizes  da 3" secgiio d o  

Tribunal da Relag20 d e  Lisboa 

RELAT~RIO 

Por decisao da CMVM - ComissZo do Mercado de Valores 

Mobilibios, foi a Sumol+Compal, SA, condenada em 3 coimas, p. e p. pelos 

art? 388O, 389O, 394' e 400°, todos do C6digo de Valores Mobilidrios, sendo duas 

delas no montante de 40.000,OO € cada uma e outra no valor de 20.000,OO € e 

em ctimulo juridico, na coima tinica de 75.000,OO €. 

* 

Inconformada com a decisiio administrativa, a Sumol+Compal, 

Sa, intevpbs recurso de impugnagiio para o Tribunal de Pequena Instancia 

Criminal de Lisboa, que deu origem ao procO no 1.725/09.OTFLSB, no qual foi 

proferida a seguinte decisao: 

- ((Nestes termos e pelos findamentos expostos, julgando o recurso 

procedente e, consequentemente, REVOGANDO a decisio da CMVM, decido: 

a)  ABSOLVER a arguida Surnol+Compal, S.A. da pratica da contra- 

ordenagiio nos termos dos art.05 394.O, n.O 1, al. h), e 338.O, n.O 1, al. a) do Co'digo dos Valores 

Mobilihios, nu redacpio dada pelo Decreto-lei n.' 66/2004, de 24 a'e Marqo (tal como os a'emais artigos 

a seguir referidos) e do arts0 6.4 n.O 1 do Regularnento da CMVM n.' 4.2004, pelt2 U ~ O ~ U @ O ,  a 

titulo doloso, do dever de divulgagiio imediata de facto relevante 

consagfado no art.O 248.') n.O 1 do CVM, pela qual havia sido condenada pela autoridade 

administrativa; 

b) ABSOLVER a arguida Sumol+Compal, S.A. da pratica da contra- 

ordenagiio nos termos do art.0s 389.O, 71.O 1 e art.O 388.O, n.O 1 al. a), ambos do Co'digo dos Valores 

Mobilicirios, por violagiio dolosa do dever de divulgagiio de infomzagiio 



completa ao mercado, consagrado no art.' 7.0, n.' I do CVM, pela qua1 huvia sido 

concknada pela autoridade administrativa; 

c) ABSOLVER a arguida Sumol+Compal, S.A. da prrftica da contra- 

ordenagfio nos termos dos art.m 400.4 n." 1, al. a), 388.4 n.' 2, al. a), do Cddigo dos Valores 

Mobilihrios e a r t . 9 7 . ;  n.' 3 do Regime Geral das Contra-Ordenaqks (RGCO), pela violagfio, a 

titulo negligente, do dever de segredo sobre facto relevante at6 a sua 

divulga~a"~ no sistema de difisfio de informapZo da CMVM, consagrado no 

art.' 6.9 n." 2 do Regulamento da CMVM n.O 412004, pe2a qua2 huvia sido condenada pela 

au toridade administrativa~. 

* 

Inconformado com a sentenqa do lo Juizo Tribunal de Pequena 

Instdncia Criminal de Lisboa, interpbs o Ministkrio Piiblico, recurso para este 

Tribunal, tendo apresentado as seguintes conclusdes: 

1. Neste processo de recurso de contra-ordenaqiio, a arguida 

impugnava tres contra-ordenaqdes pelas quais fora condenada na fase 

administrativa, pela CMVM, na coima linica de 75.000 €. 

Uma das contra-ordenaqdes relacionava-se com a alegada violaqiio 

do dever de divulgaqiio imediata de facto relevante - artO 248' no 1 CdVM; 

A segunda contra-ordenaqiio respeitava B alegada violaqiio do 

dever de divulgaqiio de informaqiio completa ao mercado - art. 7",38B0 1, a) e 

389' CdVM; 

A terceira contra-ordenaqao provinha da alegada violaqao do 

dever de segredo sobre facto relevante - no 2 do art. 6 O  do Regulamento no 

412004 da CMVM. 

2. 0 MP pugnou pela absolviq%o da arguida quanto B terceira 

contra-ordenaqiio (violaqao do dever de segredo sobre facto relevante) pel0 



que expressamente renuncia a discutir perante V.as Exas. esta absolvigao 

parcelar. 

3. Entende porem o MP que a sentenga 6 nula (art. 374." n." 2 e 379." 

n." 1, a), C.P.P.) e que padece de viirios vicios (art. 410." n." 2 C.P.P.), pel0 que 

nao pode subsistir. 

4. Ademais, a absolvig80 decretada quanto B segunda contra- 

ordenagao (violagao do dever de divulgaggo de informagao completa ao 

mercado) enferma de err0 de direito, pel0 que igualmente nao poderA subsistir 

a absolviggo. 

5. A identificagao da nulidade da senten~a, por defeituosa 

fundamentagao, exige a rigorosa identificagzo da tecnica de fundamentaggo 

seguida pel0 M." juiz a quo, aparenfemenfe irrepreensivel. 

6. 0 M." Juiz a quo apenas identifica o depoimento que sustenta 

cada um dos factos que deu como provados. 

7. Na fundamentaggo, o M." juiz a quo ngo correlaciona prova, nao 

examina teses contrlirias, nfio explica porque nao fez vencimento uma outra 

interpretaggo da factualidade. 

8. A sentenga limita-se a expor a sustentaglio da tese que fez 

vencimento . 

9. Com esta tecnica de fundamentag80, inviabiliza-se extra- 

processualmente o exame critico das provas que serviram para formar a 

convicg8o do tribunal, desrespeitando-se e violando-se o art. 374." n." 2 C.P.P. 

com a consequente nulidade da sentenga - art. 379." n." 1, a), C.P.P. 

10. 0 M." juiz a quo deveria ter interpretado o art. 374." n." 2, C.P.P. 

de forma a permitir um exame critico, democrlitico e contraditbrio das teses de 

facto em presenca e explicando porque ngo acreditou noutros depoimentos de 

sentido contrlirio, que al6m do mais deveriam ter sido identificados. 
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11. A sentenla padece do vicio a que alude o art. 410.' n.' 2, a), C.P.P., 

insuficiencia para a decisao da mathria de facto provada. . 
12. 0 fundamento da absolvilao da arguida, da contra-ordenalso 

relacionada com a violaqiio do dever de divulgaldo imediata de facto 

relevante, situa-se na prova que a sentenqa encontra, de que a arguida Mo 

sabia que o neg6cio que ultimara jii n3o era secreto, uma vez que o Jornal de 

Negbcios On-line jii o divulgara. 

13. Porem, este estado de ignorancia da arguida niio tem guarida em 

nenhum dos factos provados ou niio provados, uma vez que toda a 

fundamentaliio 6 absolutamente omissa sobre se a arguida sabia ou niio da 

ruptura do segredo do negbcio. 

14. Ao dar como provado facto decisivo para a absolvi@o da arguida, 

fora do elenco dos factos provados e ngo provados, a sentenla em crise cai no 

vicio a que alude o art. 410.' n.' 2, a), C.P.P. - insuficiencia para a decisiio da 

materia de facto provada. 

15. A sentenla em crise tambem cai em contradiliio insaniivel da 

fundamentaliio - art. 410.' n . O  2, b), C.P.P. 

16. Na verdade, a sentenla dB como provado que "todas as informa@es 

relativas aos negbcios em causa, bem como as relativas ao acordo de entendimento 

celebrado em 30 de Outubro foram divulgadas pela arguida no SDI em momento 

posterior ao de instkncias da CMVM nesse sentido. " - f act0 provado no 27. 

17. Mas igualmente afirma como niio provado - que "A arguida quis 

divulgar nesses termos e tempos as referidas informa@es", 

18. Estes dois factos sgo naturalmente excludentes entre si, 

inconcili6veis e insanavelmente contradit6rios. 

19. A sentenqa enferma ainda de outra contradilgo insaniivel da 

fundamentaliio - art. 410.' n.' 2, b), C.P.P. 
. . 
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20. A sentenqa deu como niio provado que "A arguida jli huvia dejinido 

os termos do negbcio de aquisiqo da Nutricafis e da Compal pelas 12h00m do dia 2 de 

Novembro de 2005". 

21. Do mesmo passo deu como niio provado, - tambem, que "Entre a 

ultimaqiio (cerca das 12:OOhoras do dia 02-1 1-2005) e a efectiva concretizaqio do 

negbcio nesse dia (celebraqio de contratos-promessa) ainda ocoweram circunstdncias 

corn influ2ncia nos textos contratuais e naquela concretizaqiio, designadamente a 

fixaqtio de mecanismos de "escrow" envolvidos na transacqtio, bem como a efectiva 

disponibilizaqio de parte dos titulos das acq6es a depositar e a rnovimentaqio de meios 

financeiros para as contas "escrow". 

22. Isto 6, rejeita-se a ideia de formaciio de facto relevante pelas 12 

horas do dia 2 de Novembro de 2005, ao afirmar-se que a arguida havia 

definido os termos do neg6ci0, 

23. E igualmente se dB como niio provada a tese oposta de que entre 

as 12 horas e a concretiza~iio do neg6cio (cerca das 20 horas 30 minutos do 

mesmo dia) tenham ocorrido circunstAncias com influencia nos texto 

contratuais, impondo-se por via da sentenca uma absoluta paralisaqiio dos 

termos negociais, irnpedidos de evoluciio em relaliio ao conceit0 juridic0 de 

facto relevante, antes das 12 horas e depois das 12 horas, at6 A assinatura dos 

contratos. 

24. Estas duas ideias ou factos n%o provados excluem-se mutuamente 

e s%o insanavelmente contradit6riosf na dintimica do neg6ci0, como quer que 

ele tenha decorrido. Isto 6, n%o se prova que o neg6cio estivesse "acabado", 

"completo" pelas 12hs do dia 2 de Novembro.. ..mas tambkm niio se prova que 

para 19 desse period0 (entre as 12 horas e a "efectiva concretizaq%o do neg6cio) 

tivessem ocorrido circunstAncias com influencia nos texto contratuais. 



25. A senten~a absolve a arguida da contra-ordena~iio relativa A 

viola~io do dever de divulga~io de informa~iio completa ao mercado - art. 7.0, 
* 

388.0 1, a) e 389." CdVM, por manifesto err0 de interpretaqio jurfdica. 

26. Perante um neg6cio da maior relevancia para a arguida, pela ' 

posiciio dominante que adquiria no mercado, pel0 volume de neg6cios 

expectilvel, pela dindmica negocial e previsiveis efeitos patrimoniais, a arguida 

fez uma primeira comunicacio incompletissima no SDI, no pr6prio do 2 de 

Novembro. 

27. A arguida limitou-se a comunicar no SDI, pelas 22 horas e 6 

minutos de 2 de Novembro de 2005, a aquisiciio das sociedades comerciais 

"Nutricafes" e "Compal". 

28. S6 por impulso da CMVM a arguida comunicou no SDI, no dia 

seguinte, pelas 10h21m de 3 de Novembro de 2005, que o valor global 

envolvido na operaqio se cifrava em € 426.000.000, deduzido o montante da 

dfvida remunerada lfquida das sociedades A data das transrnissaes das 

29. Face A complexidade do neg6cio e A escassez de informaqiio, face A 

suspensZio da negocia~io do titulo da arguida na Bolsa, a CMVM solicitou 

novos e melhores esclarecimentos A arguida. 

30. 0 que a arguida s6 fez pelas 21h02, de 3 de Novembro de 2005, 

conforme facto provado n." 26, s6 entio se esclarecendo o mercado sobre: 

- Intenqio de alienar a Nutricafes; 

- IntencBo de integrar a Compal numa sociedade a constituir, cujo 

capital social seria detido em 20% pela arguida; 

- Intencio de integrar essa sociedade resultante da Compal, na 

arguida; 

- Compromisso de acordo parassocial; 



- Clhusulas de consentirnentos, preferencia e tag along das 

participacdes sociais a constituirem. 

31. I? neste quadro que a arguida 6 condenada pela CMVM por 

viola~iio do dever de informar o mercado com qualidade. 

32. A senten~a absolve a arguida desta contra-ordenaciio estribando a 

absolviciio em duas premissas maiores: 

1': 0 facto ngo 6 tipico e subsumivel ao art. 389.' n.' 1 do CdVM; 

2': 0 facto niio 6 tamb6m subsumivel ao art. 400.O do CdVM. 

33. A sentenqa considera que a tutela do art. 7.' CdVM 6 mais ampla 

do que a tutela do art. 389.' n.' 1, CdVM, jh que esta norma s6 estende a tutela 

(redacego da 6poca) A informacao relativa a valores mobilitirios, 

34. E a informaciio omitida pela arguida, (ou s6 fornecida ao fim do 

terceiro comunicado), niio respeitaria a "valores mobilitirios". 

35. Com esta interpretaciio, o tribunal a quo viola o art. 389.' n." 1 

CdVM, interpretando-o .no sentido de excluir a informaqBo referente A 

globalidade do neg6cio. 

36. Esta interpretaqiio ignora a natureza do mercado bolsista, a 

importiincia do papel da informaciio como factor de incorpora@io do preco das 

ac@es, o potencial da informaqiio na fixaqgo da cota~Bo dos titulos, o conceit0 

poliss6mic0, difuso e amplo de valor mobiliQio e a importfincia dos direitos 

inerentes As accdes. 

37. Com esta interpretacSio, a sentenca ignora o papel estruturador do 

principio de full disclosure, de que o CdVM 6 tributtirio e faz uma 

interpretaciio reducionista e empobrecedora da expressiio "informa@io 

respeitante a valores mobili8rios". 

38. Com esta interpreta~80, a sentenca em crise n8o compreende a 

importiincia da informa~iio para o investidor do titulo Sumol, nomeadamente 
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aquela que respeita ao valor do negbcio, que pode tornar o neg6cio atractivo 

ou ruinoso para a Sumol. 

39. Deveria o tribunal a quo ter interpretado o art. 389.' n.0 1 CdVM . 
de forma a que a expressao "informaq30 relativa a valores mobilitirios" 

incluisse aquela informac80 necesstiria h compreensao do negbcio nos seus 

contornos patrirnoniais e institucionais estruturadores, pois s6 isso permite 

opc8es de investimento esclarecidas, informadas e simCtricas na percep~ao dos 

riscos do negbcio. 

40. Mas, a aceitar-se a absolviqao da arguida, com os fundamentos 

avan~ados na sentenqa, ao menos deveria o tribunal @-la condenado ao abrigo 

do art. 400." CdVM. 

41. 0 tribunal ngo condena a arguida ao abrigo do art. 400." CdVM, 

afirmando que o dever violado estB putativamente previsto no art. 389.O n." 1 

CdVM, pel0 que nao poderia tambem estar previsto no art. 400.0. 

42. 0 art. 400." CdVM C uma vhlvula de seguranca da sistema legal, 

abrangendo violaq8es de deveres que nao estejam previstas nos artigos que o 

antecedem. 

43. Logo, se a sentenca entende - mal, salvo melhor opiniao - que os 

actos da arguida que consubstanciam a violacZio do dever de informar corn 

qualidade, nzo estao abrangidos pel0 art. 389." n.' 1 CdVM, entao podia e 

devia o tribunal a quo condenar a arguida ao abrigo do art. 400." 

44. 0 tribunal a quo violou o art. 400.' CdVM, interpretando-o no 

sentido de que n%o abrange o dever da arguida de informar sobre os aspectos 

estruturantes do importantissimo neg6cio que assumira, s6 porque esse dever 

deveria ter sido abrangido na previsao do n." 1 do art. 389." CdVM. 



45. 0 art. 400.' CdVM deveria ter sido interpretado no sentido de 

incluir deveres emanados do art. 7.' CdVM que nao estejam abrangidos no n.' 

1 do art. 389.' CdVM. 

46. Deve ser reconhecida a nulidade que se aponta 21 senten~a, por 

vicio de fundamentaq80; ou, ao menos, reconhecidos os vicios do art. 410.' n.' 

2, C.P.P. que se lhe apontam, com o consequente reenvio do processo; ou, ao 

menos, ser revogada a absolviqiio da arguida, do dever de informar o mercado 

com qualidade e confirmada a sua condenaqao; ou, quando nao, reconhecer-se 

que deveria a arguida ter sido condenada ao abrigo do art. 400.' CdVM e 

determinar tal. 

Porem e como 6 de costume, V."s Exas. melhor dirao. 
* 

Igualmente inconformada, recorreu tambem a CMVM, nos 

termos de fls. 1.026 a 1.094, tendo apresentado as seguintes conclus6es: 

I. Da contra-ordenaczo muito grave por violaciio do dever de 

divulgasiio imediata de facto relevante. 

1. A interpretaqBo e aplicaqiio que o Tribunal a quo fez do artigo 

248."/1 do CdVM no sentido de que os factos integrantes ou que constituam 

etapas de processos negociais nao podem consubstanciar factos relevantes nos 

termos e para os efeitos da norma referida, nao 6 sequer pertinente para a 

avaliaqiio da situaqgo sub jbdice, na medida em que o que estti em causa nao 6 

qualquer (mera) negociaqao, mas sim a defini~ao (final) dos termos e condi~6es 

dos contratos a celebrar pela arguida na mesma data 

2. Para al6m disso, a interpretaqao do Tribunal a quo, nao s6 encontra 

assento exclusivo no preambulo de um diploma posterior, de 15/03/2006, e 

numa norma introduzida por esse diploma, como: 



(a) N3o encontra qualquer apoio na letra da lei, que impBe a 

divulgaqtio de factos com as caracteristicas enunciadas no artigo 248.71 

do CdVM - a norma niio restringe o dever A divulgaqiio somente de 

assinaturas de -'contratos', e tambem contraria o Direito Comunit&io 

entiio em vigor. 

@) Contraria a teleologia da norma, que pretende garantir a 

evitaqiio de qualquer assimetria informativa entre os investidores, o que 

s6 se consegue mediante a imposiq50 As sociedades cotadas do dever de 

divulgaqtio de todo e qualquer facto que preencha os requisitos do artigo 

248."/1 do CdVM (e niio, apenas, quando est6 em causa a assinatura de 

contratos, o dltirno facto do processo), e no momento em que o facto 

surge (e niio apenas no final do processo negociai). No decurso de um 

processo negociai, tipicamente, ocorrem vhrios factos que podem ser 

relevantes quando o siio, cada um faz ((nascer,, urn dever de divulgaqiio 

aut6nomo impost0 pelo artigo 248"/1 do CdVM. 

(c) Conduz a resultados que o legislador niio quis tolerar. 

(d) NZio garante a tutela do sistema financeiros nos termos ditados 

pela Constituiqiio (artigos 81' / f e 101"). 

(e) Contraria jurisprudencia expressa do Tribunal da Relaqiio de 

Lisboa e do Tribunal de Pequena Instancia Criminal de Lisboa (estando 

ainda em dissonancia corn a jurisprudencia dos tribunais criminais sobre 

o crime de abuso de informaqiio p. e p. pel0 artigo 378" do CdVM). 

3. Acresce, em relaqiio aos elementos interpretativos exclusivamente 

convocados pel0 Tribunal a quo na sentenqa recorrida, que s6 viram a luz cerca 

de quatro meses depois dos factos object0 do presente processo, e mais de seis 

anos depois de a norma estar em vigor, o seguinte: 
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(a) Do preambulo do Decreto-Lei n." 52/2006, de 15 de Mar~o 

(elemento interpretativo sem for~a  juridica), n8o resulta, ao inves do que 

o Tribunal a quo afirma, que a defini~80 dos termos e condi~aes de 

contratos - ainda por cima a celebrar na mesma data, tenha-se presente - 
n8o podia, antes do Decreto-Lei no 52/2006, sei facto relevante nos 

termos do artigo 248.71 do CdVM. 

(b) 0 teor do no 2 do artigo 248" do CdVM, introduzido pel0 

referido Decreto-Lei no 52/2006, n8o 6 convoc6vel para a solu~iio do 

object0 dos presentes autos. 

4. Tendo a norma como ((centre,, a susceptibilidade de o 

conhecimento do facto ocorrido na esfera de actividade da sociedade cotada 

influenciar o preco das suas ac~aes, o que dela resulta e que, por cada vez que a 

ocorrencia de determinado facto dite que o diferencial entre a informa~8o 

pdblica e a informa~80 n8o pdblica 6 susceptive1 de influir nas decisaes dos 

investidores., e assim, reflexamente, no preCo das ac~aes., surge um ((ova facto 

relevante. 

5. Dos Entendimentos da CMVM sobre factos relevantes de Julho de 

2000 tambem n8o resultava que os diversos factos integrantes de um processo 

negocial ou que constituem as etapas da negocia~ao n8o podiam ser factos 

relevantes nos termos e para os efeitos do artigo 248"/1 do CdVM, sendo que o 

Tribunal da Relac80 de Lisboa j6 se pronunciou no sentido de que, B luz 

daqueles Entendimentos, s6 era tolerada a n3o divulgaq80 de factos integrantes 

de um processo negocial enquanto se mantivesse o estrito sigilo entre as partes 

negociadoras - o que no caso n8o aconteceu a partir das 19.02h de 02/11/2005. 

6. A definiqao dos termos e condi~des dos contratos promessa de 

aquisi@o, pela arguida e pela Caixa Desenvolvimento, das sociedades Compal 

e Nutricafes, tem incidencia sobre a situa~8o patrimonial ou financeira da 
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arguida e sobre o andamento normal dos seus neg6cios, atendendo (i) aos 

indicadores financeiros da arguida em confronto com os da Compal e (ii) a que 

a aquisicHo da Compal implicaria um alargamento da posiciio da arguida no 

mercado de bebidas e refrigerantes. 

7. A conduta da arguida preenche todos os pressupostos tipicos da 

contra-ordena~lo muito grave p. e p. no artigo 248/Y1,394."/1/h e 388."/l/a do 

CdVM, por cuja priitica a arguida deve ser condenada: 

(a) A arguida e sociedade emitente de accdes admitidas A 

negociaciio. 

(b) A definiciio dos termos e condicees dos contratos promessa de 

compra das sociedades Compal e Nutricafes pela arguida e pela Caixa 

Desenvolvimento, facto ocorrido pelas 12.00h de 02/11/2005, 6 facto 

ocorrido na esfera de actividade da arguida, que 

(c) n3o era do conhecimento pdblico (ate As 19.02 desse mesmo 

dia), 

(d) tinha incidencia sobre a sua situaqzo patrimonial ou financeira 

e sobre o andamento normal dos seus neg6cios, e 

(e) era susceptfvel de influir de maneira relevante no preqo das 

acqdes emitidas pela arguida, porquanto transmitia ao piiblico investidor 

que era muito proviivel, a muito breve trecho, o fecho de um neg6cio 

(certeza priitica do fecho) cuja execuqzo se traduziria num reforco 

substancial da posiciio da arguida no mercado de refrigerantes (com a 

consequente elimina~zo de uma concorrente) e constituiria um 

significative esforco financeiro, que urgiria ou niio financiar. 

8. Em 02/11/2005, As 19.02, foi divulgada pel0 Jornal de Neg6cios 

On-line informa~lo que dava conta do acordo ultimado pela arguida e pela 

Caixa Desenvolvimento para a aquisis%o da Compal; todavia, a arguida s6 



procedeu B divulgac80 de comunicado de facto relevante atraves do SDI da 

CMVM As 22.0611. 

9. A sentenca recorrida padece de contradiciio insandvel da 

fundamentaciio ou entre a fundamenta~iio e a decisiio, e/ou err0 not6rio na 

aprecia~iio da prova, que resultam do texto da decisiio recorrida, por si s6 ou 

conjugada com as regras da experiencia comum (artigo 410."/2/b e c do COD. 
PROCO PENAL, ex vi do artigo 41 ."/I do RGCORD), por ter julgado ngo 

provado que 

A arguida agiu consciente e voluntariarnente na pratica do facto que 

h e  e imputado (VioIaciio do dever de divulga~iio imediata de facto 

relevante) ., 
Quis divulgar nesses termos e tempos as referidas informac6es, e 

A arguida niio agiu com o cuidado a que estava obrigada e de que era 

capaz., factos que deveriio ser julgados provados pel0 Tribunal ad 

quem. 

10. A arguida actuou com dolo na pratica da infraceiio, i.e., 

conhecendo os fac tos e querendo pra ti&-10s. 

11. A arguida agiu com culpa na pratica da contra-ordenac80 descrita. 

12. Tendo praticado corn culpa a contra-ordenaciio, a arguida tern de 

ser condenada. 

13. Em cumprimento do disposto no artigo 412."/2 do COD. PROP 

PENAL, indica-se que na sentenca recorrida o Tribunal a quo violou o artigo 

248."/1 do CdVM. 

Com efeito: 

(a) 0 Tribunal recorrido interpretou e aplicou o artigo 248O /1 do 

CdVM no sentido de que 



- na redacqao do-CdVM anterior ao Decreto-Lei no 52/2006, de 15 

de Marlo, os diversos factos integrantes de um processo negocial ou que 

constituiam as etapas da negociaqao niio podiam ser factos relevantes nos 

termos e para os efeitos do artigo 248"/1, e 

- a definiq8o dos termos e condiqbes de contratos promessa de 

grande relevo na actividade de uma sociedade cotada a celebrar na 

mesma data nao constituia facto relevante nos termos e para os efeitos da 

norma em causa. 

(b) A CMVM entende que a norma deveria ter sido interpretada e 

aplicada no sentido de que: 

- na redacqao do CdVM anterior ao Decreto-Lei n." 52/2006, de 15 

de Marqo, os diversos factos integrantes de um processo negocial ou que 

constituiam as etapas da negocia~iio podiam ser factos relevantes nos 

termos e para os efeitos do artigo 2'4B0/1, desde que preenchidos os 

respectivos requisitos, e 

- a definiqao dos termos e condiqbes de contratos promessa de 

grande relevo na actividade de uma sociedade cotada a celebrar na 

mesma data constituia facto relevante nos termos e para os efeitos da 

norma em causa, 

porquanto tale imposto: 

(i) pel0 elemento literal, e 

(ii) pela ideologia da norma, elementos obrigatbrios da actividade 

hermen&utica (cf. o artigo 9." do Cbdigo Civil), e 

(iii) pela tutela constitucional do sistema financeiro, consagrada 

nos artigos 81°/f e 101" da Constituiqiio. 
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14. Deixa-se desde jti alegado, para todos os efeitos legais, que 6 

inconstitucional na interpretacao e aplicacao que o Tribunal a quo fez do 

mesmo na sentenqa recorrida. 

- no sentido de que na redace80 do CdVM anterior ao Decreto-Lei no 

52/2006, de de Marco, os diversos factos integrantes de um process0 negocial 

ou que constituiam as etapas da negociaqiio niio podiam ser factos relevantes 

nos termos e para efeitos do artigo 248"/1. 

0 artigo 248O/1 do CdVM, por violac2io dos artigos 81°/f e 101" da 

Cons tituicao, 

pois, ao interpretar e aplicar o artigo 248"/1 do CdVM no sentido exposto, o 

Tribunal a quo nao respeitou a tutela do sistema financeiro consagrada 

naquelas normas, nos termos das quais incumbe prioritariamente ao Estado no 

Ambito econ6mico e social assegurar o funcionamento eficiente dos mercados 

(artigo 81°/f) e o sistema financeiro estruturado por lei, de mod0 a garantir a 

formacZio, a captaeiio e a seguranca das poupancas, bem como a aplicaeiio dos 

meios financeiros necesstirios ao desenvolvimento econ6mico e social (artigo 

101."). 

11. Da contra-ordenacfo muito grave por prestagfo de informagfo 

sem qualidade (incompleta) 

15. A conduta da arguida preenche todos os pressupostos tipicos da 

contra-ordenaciio muito grave p. e p. nos artigos 7"/1, 389"/1 e 388"/1/a do 

CdVM, por cuja prtitica a arguida deve ser condenada: 

(a) divulgou informaqiio; 

(b) nzo completa, pois omitiu a divulgaqZo de dados 

fundamentais, quer no comunicado que divulgou pelas 22.06h de 

02/11/2005 (omissao de divulgacZo do valor do neg6cio e dos termos da 



relaqao contratual entre a arguida e a Caixa Desenvolvimento), quer no 

comunicado que divulgou pelas 10.2Ih de 03/11/2005 (omissao de 

divulgaqiio dos termos da rela~ao contratual entre a arguida e a Caixa 

Desenvolvimento); 

( c) susceptive1 de influenciar as decis6es dos investidores, atenta a 

sua essencialidade para que o pfiblico investidor incorporasse toda a 

informaqao relevante sobre o negocio divulgado em 02/11/2UU5 as 

22.iion na cotaq60 das acq6es da arguida; 

(d) respeitante/relativa ao emitente (a arguida) e a valores 

mobilihrios (as acq6es da arguida), pois para que a informaqao seja 

relativa a valores mobilihrios nao tem de ter valores mobilidrios por 

objecto, mas sim apenas ser conexa corn valores mobilidrios. 

16. A prestaqBo de informaqZio sem qualidade relativa ao emitente 6 

punivel nos termos do artigo 389.71 do CdVM, atento o pr6-tip0 consagrado no 

artigo 7.71 do CdVM. 

17. Se niio for punivel nos termos do artigo 389."/1 do CdVM, a 

conduta da arguida serd punivel nos termos dos artigos 388."/2 e 400." do 

CdVM, norma de sanqao residual. 

18. Negar tutela contra-ordenacional a um dever tiio central do Direito 

mobilidrio como 6 a qualidade da informaqiio, como o Tribunal a quo faz, 

implica renunciar ii protecqao: 

(a) da regularidade e a eficiencia do sector do sistema financeiro, 

cuja importiincia 6 reconhecida constitucionalmente (artigos 81 ."/ f e 101" 

da Constituiqao), 

(b) da tutela das poupanqas das familias, 

(c) da confianqa dos investidores. 

19. A sentenqa recorrida padece de, 
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- contradilao insandvel da fundamental80 ou entre a 

fundamenta~zo e a decisao, e/ou err0 not6rio na apreciaqao da prova, que 

resultam do texto da decisgo recorrida, por si s6 ou conjugada com as regras da 

experiencia comum (artigo 410."/2/b e c do c6d. procO penal, ex-vi do artigo 

41."/1 do RGCORD), por ter julgado nZio provado que 

A arguida agiu consciente e voluntariamente na prdtica do facto que 

lhe 6 imputado (Violaqso do dever de divulgaqao de informaqiio 

completa ao mercado)., 

Quis divulgar nesses termos e tempos as referidas informa@jes., e 

A arguida n8o agiu com o cuidado a que estava obrigada e de que era 

capaz; factos que deverso ser julgados provados pel0 Tribunal ad 

quem. 

20. A arguida actuou com dolo na prdtica da infraclgo, i.e., 

conhecendo os factos e querendo praticd-10s. 

21. A arguida actuou com culpa na prdtica da contra-ordenalso 

descrita. 

22. Tendo praticado com culpa a contra-ordenaqao, a arguida tem de 

ser condenada. 

23. Em cumprimento do disposto no artigo 412/72 do c6d. procO 

penal, indica-se que na sentenla recorrida o tribunal a quo violou os artigos 

7."/ 1,389."/1 e 400." do CdVM. 

Com efeito: 

(a) 0 Tribunal recorrido interpretou e aplicou os artigos 7."/f, 

389."/ 1 e 400." do CdVM no sentido de que 

- a prestaqBo de informaqao respeitante a um neg6cio de grande 

relevo que o emitente vai fazer nao 6 relativa a valores mobilidrios, 



- a prestacao de informaciio respeitante a ofertas pbblicas, a 

mercados de valores mobilidrios, a actividades de intermediacao e a 

ernitentes que seja susceptivel de influenciar ds decisaes dos investidores, 

padecendo de falta de completude, verdade, actualidade, clareza, 

objectividade ou licitude, nZio constitui contra-ordenaciio, 

- apenas constituindo sim contra-ordena~go (muito grave, p. e p. 

no artigo 389."/1 do CdVM) a prestac80 de informaciio relativa a valores 

mobilidrios ou outros instrumentos financeiros que seja susceptivel de 

influenciar as decisaes dos investidores e padeca de falta de completada, 

verdade, actualidade, clareza, objectividade ou licitude. 

(b) A CMVM entende que as normas deveriam ter sido 

interpretadas e aplicadas no sentido de que 

- a prestaciio de informac%o respeitante a um neg6cio de grande 

relevo que o emitente vai fazer e relativa a valores mobili6rios - porque 

se reflecte no valor dos mesmos, 

- a prestaciio de informacao respeitante a valores mobilidrios, a 

ofertas pbblicas, a mercados de valores rnobilidrios, a actividades de 

intermediaciio ou a emitentes, que seja susceptivel de influenciar as 

decis6es dos investidores, padecendo de falta de completude, verdade, 

actualidade, clareza, objectividade ou licitude, constitui contra- 

ordenaciio muito grave, p. e p. no artigo 389."/1 do CdVM ou, quando 

muito, 

- a prestacao de informac2io relativa a valores mobilidrios ou outros 

instrumentos financeiros, que seja susceptivel de influenciar as decisdes 

dos investidores, padecendo de falta de completude, Verdade, 

actualidade, clareza, objectividade ou ilicitude, constitui contra- 

ordenaciio muito grave, p. e p. no artigo 389."/1 do CdVM. e 

I t  



- a prestaqgo de informaq80 respeitante a ofertas pliblicas, a 

mercados de valores mobiliiirios, a actividades de intermediaqiio ou a 

emitentes, que seja susceptivel de influenciar as decisaes dos 

investidores, padecendo de falta de completude, verdade, actualidade, 

clareza, objectividade ou licitude, constitui contra-ordenac80 menos 

grave. p. e p. pelos artigos 388."/2 e 400." do CdVM 

porquanto tale impost0 

(i) pela correcta interpretas80 dos artigos 7."/1,389./1 e 4 u u . u  do 

CdVM, (iii) pela ratio daquelas normas, e 

(iii) pela tutela constitucional do sistema financeiro, consagrada 

nos artigos 81 ."/f e 101," da Constituiqao. 

24. Deixa-se desde jB alegado, para todos os efeitos legais, que s8o 

inconstitucionais, na interpretaqzo e aplicaq80 que o Tribunal a quo fez dos 

mesmos na sentenqa recorrida, 

no sentido de que 

- a prestaq8o de informaq80 respeitante a ofertas pliblicas, a 

mercados de valores mobiliBrios, a actividades de intermediaqao e a 

emitentes que seja susceptivel de influenciar as decis6es dos investidores, 

padecendo de falta de completude, verdade, actualidade, clareza, 

objectividade ou licitude, nao constitui contra-ordenacao, 

- apenas constituindo sim contra-ordenas80 (muito grave, p. e p. 

no artigo 389."/1 do CdVM) a prestaq80 de informaq80 relativa a valores 

mobiliiirios ou outros instrumentos financeiros que seja susceptivel de 

influenciar as decis6es dos investidores e padeqa de falta de completude, 

verdade, actualidade, clareza, objectividade ou licitude. 

0 s  artigos 7.0/1.389.0/1 e 400." do CdVM, por violaqfo dos artigos 

81."/f e 101." da Constituiqf o, 



- pois, ao interpretar e aplicar os artigos 7."/1. 389."/1 e 400." do 

CdVM no sentido exposto, o Tribunal a quo niio respeitou a tutela do sistema 

financeiro consagrada naquelas normas, nos termos das quais incurnbe 

prioritariamente ao Estado no dmbito econbmico e social assegurar o 

funcionamento eficiente dos mercados (artigo 81."/f) e o sistema financeiro 6 

estruturado por lei, de mod0 a garantir a formaqao, a captaqao e a seguranqa 

das poupanqas, bem como a aplica~ao dos meios financeiros necesshrios ao 

desenvolvimento econ6mico e social (artigo 101."). 

Termos em que deve ser concedido provimento ao presente 

conformidade, revogada a decisiio recorrida, e substituida por decisao que 

condene a arguida Sumol+Compal, S.A. pela prhtica da contra-ordenaqao 

muito grave p. e p. pelos artigos 248'/1, 394"/1/h e 388"/1/a do CdVM, por 

niio divulga~iio imediata de facto relevante, e da contra-ordena~ao muito grave 

p. e p. pelos artigos 7."/1, 389."/1 e 388."/l/a do CdVM, por prestaqao de 

informa@io sem qualidade, nos termos do artigo 75."/2/a do RGCORD, o que 

a CMVM vem requerer ao Tribunal da Relaciio de Lisboa. 
* 

Respondeu a recorrida, Sumol+Compal, Sa, aos recursos 

interpostos pel0 Ministerio Public0 e CMVM nos termos de fls. 1.163 a 1.215, 

tendo defendido a improcedencia dos mesmos e concluido nos seguintes 

termos: 

1. Por deliberaqgo do Conselho Directivo da CMVM, sem data, a ora 

Recorrida foi condenada numa coima unica de € 75.000,00, resultante do 

cumulo juridic0 das seguintes contra-ordenaqaes, alegada "infracqao dolosa do 

dever de divulgaqilo imediata de factos relevantes" (€ 40.000,OO) alegada 

"infracq80 dolosa do dever de divulga~iio de informaqao completa ao 



mercado" (€ 40.000,OO); alegada "infraccao negligente do dever de segredo 

relativo a factos relevantesU(€ 20.000,OO); 

2. Inconformada com esta decisao (proferida mais de 3 anos depois 

de a Arguida ter apresentado a sua defesa junto da CMVM e ap6s diversas 

altera~des legislativas ao-CdVM), a ora Recorrida interp6s o respectivo recurso 

para o douto Tribunal a quo, maxime face aos manifestos erros e ilegalidades 

daquela decisao e face A sua falta de rigor e clarividencia; 

3. Apds a realizacao de audiencia de julgamento, o recurso interposto 

pela ora Recorrida foi julgado procedente pela douta Sentenca recorrida, 

absolvendo-se a ora Recorrida das contra-ordenacdes que lhe eram imputadas; 

4. Desta Sentenca recorrem o Ministkrio Piiblico e a CMVM. 

restringindo expressamente o ambit0 dos respectivos recursos A contra- 

ordenacao relativa A "divulgaqao imediata de factos relevantes" e A contra- 

ordenacao relativa A "divulgagao de informacao completa ao mercado", nao 

integrando os referidos recursos, a absolvicao da ora Recorrida da alegada 

priitica de contra-ordenaqao relativa a violagao de dever de segredo, que lhe 

havia sido imputada pela CMVM, de forma totalmente infundada; 

5. A douta Sentenca recorrida nao enferma de qualquer nulidade ou 

err0 de julgamento, sendo que a absolvicao da Recorrida ainda se impunha por 

outros fundamentos, que nao foram apreciados na Sentenca, face A decisao 

proferida, nomeadamente da inexistencia de culpa. 

6 .  Contrariamente ao alegado pel0 Ministkrio Piiblico nas conclusdes 

5 a 10 das suas alegaqdes, a douta Sentenla recorrida nao enferma de qualquer 

nulidade por falta de fundamenta~ao da decisao de facto, tendo cumprido o 

exigido pel0 art" 374'/2 do cbd. procO penal - cfr. texto das presentes alegacdes 

n."s 14a 17; 



7. Contrariamente ao alegado pel0 Ministerio Pdblico nas conclus6es 

1l.a a 14.a das suas alegaqaes, nZo se verifica qualquer insuficiencia para a 

decisiio da matQia de facto provada - cfr. texto das presentes alegaq6es n."s 18 

a 23; 

8. Contrariamente ao alegado pel0 Ministerio Piiblico, nas conclus6es 

15 a 24 das suas alegaqaes, nZo se verifica qualquer contradiqlio da 

fundamenta@o da decisiio de facto - cfr. texto das presentes alegaqdes n."s 24 a 

26: 

9. Contrariamente ao alegado nas conclus6es 9' a 12a da CMVM niio 

se verifica qualquer contradiqgo insantivel da fundamentaqiio ou entre a 

fundamentaggo e a decisTio e/ou err0 not6rio na apreciaqao da prova, ngo 

tendo a douta Sentenqa recorrida violado o dispostos no art. 410."/2 b) e c) do 

c6d. procO penal - cfr. texto das presentes alegaq6es n."s 28 a 32; 

10. E totalmente improcedente o alegado pela CMVM e das suas 

alegagaes, no sentido dos arts. 248.'/1 e 7."/1, 389."/1 e 400." do CdVM, na 

redacgiio anterior A do DL 52/2006, serem inconstitucionais, na interpretaqiio 

adoptada na douta Sentenca recorrida, por violaqiio dos arts. 81."/f) e 101." da 

CRP -cfr. texto das presentes alegaq6es n."s 33 a 35; 

11. ainda totalmente improcedente o alegado nas conclus6es la a 14' 

das alega~bes da CMVM, no sentido de que a ora Recorrida deveria ter sido 

condenada pela alegada violaqiio do dever de divulgaciio irnediata de 

informa~iio (art. 248." do CdVM) - cfr. texto das presentes alegaq6es n."s 36 a 

12. No caso em aprego, a definiqiio dos "termos e condiq6es dos 

contratos promessa de aquisiq%o das sociedades em causa ocorreu As 12:00 do 

dia 2 de Novembro de 2005 (n." 5 dos factos provados), e a assinatura dos 

mesmos concluiu-se poucas horas depois, pelas 20:30 do mesmo dia (vii n." 22 
. . 
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dos factos provados), e ngo varios meses depois, como naquelas decisaes - cfr. 

texto das presentes alegaqaes n."s 36 a 38; 

13. Ora, alem de niio existir, A data dos factos em causa (2005), 

qualquer obrigaqiio legal de comunicar o verificado As 12 horas do referido dia 

6 manifesto que niio era exigivel - nem mesmo recomendAve1 - que se 

efectuasse a divulgaqiio entre as 12 horas e as 20:30 do mesmo dia, ou seja 

quando os contratos ainda niio estavam assinados cfr. texto das presentes 

alega~aes n."s 36 a 38; 

14. Basta atender ao risco de nao se vir a concretizar a assinatura dos 

contratos. sendo que, certamente nessa situaqao, a CMVM seria a primeira a 

imputar uma contra-ordenaqiio muito grave, especialmente se atendermos a 

que a divulgaqiio seria efectuada quando o mercado ainda estava aberto e, 

consequentemente, poderiam ser realizados avultados investimentos por 

investidores que. posteriormente, perante a niio concretizaqao da assinatura 

dos contratos, veriam as suas acq8es desvalorizarem abruptamente - cfr. texto 

das presentes alegaq8es n.Os36a38; 

15. Nesta conformidade, mesmo antes de se entrar na anAlise do art. 

248." do CdVM, ha redacqiio em vigor A data dos factos (2005), 6 manifesto que 

nunca poderia ser exigido que a informaqao em causa fosse divulgada antes da 

assinatura dos contratos As 20.30 do dia 2 de Novembro de 2005 - cfr. texto das 

presentes alegaq6es n."s 36 a 38; 

16. Registe-se ainda que a ora Recorrida ngo efectuou (nem podia 

efectuar) qualquer divulgaqao antes da divulgaqiio no SDI da CMVM, As 22:06 

do referido dia 2 de Novembro de 2005 cfr. texto das presentes alegaq6es n."s 

36 a 38; 

17. Neste particular, a ora Recorrida foi absolvida da irnputaqgo 

absurda e totalmente infundada da violaqao negligente do dever de segredo, e 



que, reconhecendo a total falta de fundamento dessa imputaqlo (infelizmente, 

s6 agora), o Ministkrio Piiblico e a CMVM nlo recorreram dessa absolvi@io - 
cfr. texto das presentes alega~6es n."s36 a 38; 

18. Alkm disso, conforme tambem referido na douta Sentenqa 

recorrida, "niio se provou que ii arguida tivesse conhecimentoff da noticia do 

Jornal de Neg6cios On-line das 19:02 desse dia (v., nomeadamente, pdg. 27, 1" 

pardgrafo, da Sentenqa recorrida) - cfr. texto das presentes alegaqaes n."s 36 a 

38; 

19. Contrariamente ao alegado pela CMVM. na apreciaqlo da s i tua~lo 

em apreco nlo pode deixar de ser cotejada a redacqgo da norma em causa 

vigente A data dos factos em causa, com a redacqiio que posteriormente h e  foi 

conferida pel0 DL 52/2006, pois um dos principios fundamentais do direito 

sancionatbrio 6 o da aplicaqiio da lei mais favordvel ao arguido (v. art. 3."/2 do 

RGCOC; cfr. art. 29."/4 da CRP), pel0 que 6 necessdrio verificar qua1 a lei 

concretamente mais favortivel - cfr. texto das presentes alega~aes n."s 39 a 41; 

20. Ora, como bem notado na douta Sentenqa recorrida, basta uma 

leitura do Preambulo do DL 52/2006, para se concluir que as diversas fases do 

process0 negociai niio estavam abrangidas pela previslo do art. 248." do 

CdVM. na redac~lo anterior Aquele diploma - cfr. texto das presentes alegaqaes 

n.Os 39 a 41; 

21. Alids, quando se procedeu A altera~lo do CdVM, pel0 DL 52/ 2006, 

passando o art. 248.O do CdVM a abranger as negociaq6esf tambkm se aditou o 

art. 248."-A, que permite o diferimento da divulgaqao da informaqSio, o que 

parece ser ignorado pel0 Ministkrio Ptiblico e pela CMVM - cfr. texto das 

presentes alegaq6es n."s 39 a 41; 

22. A incidencia sobre a situaclo patrimonial da ora Recorrida (art. 

248.", na redacqiio em vigor em 2005) s6 se verificou corn a assinatura dos 

2r 
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contratos em causa - o que a ora Recorrida nunca negou, tendo divulgado 

voluntariamente o comunicado no SDI da CMVM, ap6s essa assinatura - cfr. 

texto das presentes alega~des n."s 41 a 43; 

23. A celebrasao dos contratos-promessa de aquisis80 da Nutricafiis e 

da Compal constitufa o "facto relevante, tendo, por essa razao, comunicado 

voluntariamente ao mercado a celebras80 de tais contratos, cerca das 22h do 

dia 2 de Novembro de 2005, sendo que a assinatura de tais contratos se 

concluiu cerca das 20h30m desse mesmo dia (v. n."s 15 e 22 dos factos 

provados) - cfr. texto das presentes alegasdes n."s 42 a 43; 

24. Acresce que, estando o mercado fechado, aquela diferensa entre as 

20h30m (hora em que foram assinados os contratos promessa), ou mesmo, 

entre as 19h02m (hora em que alegadamente foi quebrada a confidencialidade) 

e as 22h06m (hora em que a informal80 foi divulgada no SDI da CMVM pela 

Arguida), era absolutamente insusceptivel (em concreto e em abstracto) de 

lesar os valores protegidos pel0 tip0 contra-ordenacional, pois o valor de 

aquisisao das ac~6es ii o da abertura no dia seguinte - cfr. texto das presentes 

alega~6es n."s 43 a 46; 

25. Face ao exposto, 6 manifesto que a douta Sentenla recorrida n8o 

enferma de qualquer err0 de julgamento ao absolver a ora Recorrida da 

alegada priitica de contra-ordenas80 por violal8o de dever de divulgasiio 

imediata de facto relevante, sendo os recursos da CMVM e do Ministiirio 

Pdblico totalmente improcedentes - cfr. texto das presentes alegaldes n."s 43 a 

26. ainda totalmente improcedente o alegado nas conclus6es 25 a 46 

das alega~6es do Ministiirio Publico e nas conclus6es 15 a 24 das alegac6es da 

CMVM, no sentido de a douta Sentenla recorrida enfermaria de erros de 

julgamento ao absolver a ora Recorrida da alegada priitica da referida contra- 



ordenaqiio, que h e  havia sido imputada pela CMVM - cfr. texto das presentes 

alega~iies n."s 47 a 60; 

27. Conforme decidido na douta Sentenla recorrida, nunca se 

poderiam subsumir os factos em causa ao disposto no art. 389."/1 do CdVM, 

na redacsgo em vigor em 2005 (anterior ao DL 52/2006), pois seriam 

frontalmente violados os principios da tipicidade e da legalidade, consagrados 

no art. 2." do RGCOC e no art. 21." da CRP e a inerente proibis80 do recurso A 

analogia ou a interpretas80 extensiva - cfr. texto das presentes alegaq6es n."s 47 

a 60; 

28. Na verdade, dizia o n."l do artigo 389." do CdVM que constitui 

contra-ordenasgo muito grave a comunicag5o ou divulgalao, por qualquer 

entidade e atraves de qualquer meio, de mformagiio relativa a valores 

mobilihrios ou outros instrumentos financeiros que niio seja completa, 

verdadeira, actual, clara, objectiva e licita, quando a informa@o em causa 6 

relativa a um emitente e nao a valores mobiliArios ou outros instrumentos 

financeiros, cuja defini~iio se encontra no art. 1.' do CdVM-- cfr. texto das 

presentes alegaciies n.'s 47 a 60; 

29. 0 "facto" relativamente ao qua1 a comunica@io divulgada ngo foi, 

dizem a CMVM e o Ministerio P~blico, completa, 6 a celebraga0 de contratos- 

promessa, pela Arguida, entiio SUMOLIS, tendentes h aquisiliio indirecta de 

20% do capital social das sociedades Nutricafes e Compal, o que 6 

indubitavelmente relativo ao emitente, como, alias; a pr6pria CMVM o 

reconheceu anteriormente e niio a valores mobiliarios (ou outros instrumentos 

financeiros) - cfr. texto das presentes alegas8es n.'s 47 a 60; 

30. A contra-ordenas80 em causa tambem n8o podia ser aplicada ao 

abrigo do art. 400.' do CdVM, conforme resulta da respectiva redacqgo, apenas 

respeitava a "deveres n8o referidos nos artigos anteriores", sendo que o dever 
. . .  . .  . . . .  . . .  . . . .  . . 
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de informagao estava referido em "artigo anterior (389.6V. tendo ai o legislador 

optado por n%o considerar contra-ordenacao a que fosse relativa a emitentes - 
cfr. texto das presentes alegagaes n."s 54 a 60; 

31. Mais importante ainda, na decisao da CMVM a contra-ordenacao 

nao foi imputada A ora Recorrida ao abrigo do art. 400." do CdVM. pel0 que 

nao pode agora ser inovatoriamente imputada nos termos desse preceito pois, 

desde logo, seria violado o direito ao recurso, consagrado no art. 32."/1 da CRP 

- cfr. texto das presentes alegag8es n."s47 a 60; 

32. Al6m do exposto, 6 manifesto que nao se verificou qualquer 

conduta negligente da Arguida e. muito menos/dolosa, pel0 que nunca Ihe 

poderiam ser aplicadas as coimas em causa (v. art. 8" do RGCO) - cfr. texto das 

presentes alegagaes n."s 60 a 66; 

33. 0 art. 248."/1 do CdVM, na redacgao em vigor A data dos factos 

(2005), interpretado no sentido de abranger fases do process0 negociai, 6 

inconstitucional, pois viola o principio da aplicagao da aplicagao retroactiva da 

lei mais favordvel ao arguido, consagrado pel0 artigo 29.", n." 4, da CRP, pel0 

n." 6 do artigo 388." do CdVM e pel0 n." 2 do artigo 3." do RGCO, in casu a lei 

(o DL 52/2006) que afasta o comportamento concreto havido do catdlogo dos 

ilicitos contra-ordenacionais por referencia ao artigo 248.", n." 1, do CdVM - cfr. 

texto das presentes alegagdes n."s 67 a 68: 

34. 0 art. 389.71 do CdVM, naquela redacgao, interpretado no sentido 

de abranger factos relativos a emitentes, e inconstitucional, pois viola o 

principio da tipicidade e da legalidade, consagrado no art. 29."/1 da CRP - cfr. 

texto das presentes alegagdes n."s 67 a 68: 

35. Para al6m das inconstitucionalidades anteriormente alegadas, os 

arts. 248"/1 e 7"/1 do CdVM, nas redacgdes em vigor em 2005 e nas actuais, sao 

inconstitucionais, pois nao especificam minimamente os elementos do tip0 da 

%-m6%%:msLmx 



contra-ordenasao em causa - maxime na interpretaqao da CMVM e do 

Ministkrio Pdblico - violando o art. 29."/1 da CRP- cfr. texto das presentes 

alegaq6es n."s 69 a 73 

36. Mesmo que se entendesse que a conduta da ora Recorrida seria 

sancionavel - o que nao se concede -, atendendo a tudo o acima referido, 

qualquer coima a aplicar deveria corresponder ao minimo legal e ser suspensa 

na sua execu~iio (v. arts. 413" e segs. do CdVM; cfr., neste sentido, Ac6rdao da 

Relaliio de Lisboa, 5.a Secqao, de 08.06.2010, Proc. 7799/06 TFLSB.Ll) - cfr. 

texto das presentes alegacdes n.Os74e75: 

37. 0 art. 416."/7 do CdVM, inconstitucional por viola@io dos arts. 

20.0/ 4 e 32." da CRP, ao permitir que a CMVM impugne por via de recurso as 

decis6es do douto Tribunal a quo, devendo a sua aplicaqiio ser recusada in casu 

(v. art. 204C da CRP) - cfr. texto das presentes alegaq6es n.Os76 a 89. 

Termos em que, devem os presentes recursos ser julgados 

improcedentes, mantendo-se o decidido na douta Sentenla recorrida, corn as 

legais consequencias. 
* 

Neste Tribunal o ExmO Procurador-Geral Adjunto, emitiu o Douto 

Parecer de fls. 1.247, defendendo a proced&-tcia dos recursos, a declara~iio de 

nulidade da sentensa por vicio de fundamentasgo e o reenvio para novo 

julgamento ou caso assim nZio se entenda, a revoga~ao da sentenla absolut6ria 

e a substituiciio por outra que condene a recorrida. 
* 

0 recurso foi tempestivo, legftimo e correc tamente admitido. 
* 

Colhidos os vistos, cumpre decidir. 
* 



FUNDAMENTOS 

Obiecto do recurso 

0 h b i t o  do recurso 6 delimitado pelas conclusdes, extraidas pel0 

recorrente, da respectiva motivaqiio, sem prejuizo das questaes de 

conhecimento oficiosol que, no caso "sub jtidice", niio obstante algumas 

questaes suscitadas, envolverem necessariamente a materia de facto provada, 

o Tribunal apenas conhecerd da materia de direito por forqa dos imperativos 

legais aplicdveis em materia de recurso de sentenqa nos processos de contra- 

ordenaqao, (cfr. art" 7 5 O  do RGCOC), como adiante fundamentaremos. 

* 

FACTOS PROVADOS 

Da instruqBo levada a cab0 no process0 administrativo, resultaram 

provados os seguintes factos: 

1. A arguida 6 uma sociedade emitente com o capital social de € 

49.473.445, representado por 49.473.445 acq6es com o valor nominal de € 1 

cada; 

2. A data dos factos, e ainda hoje, as acq6es emitidas pela arguida 

encontravam-se admitidas na totalidade A negociaqao no Mercado de Cotaqaes 

Oficiais da Eurolist by Euronext Lisbon; 

3. Entre 14 de Outubro e 29 de Outubro de 2005 a arguida e a 

sociedade comercial Caixa Desenvolvimento, SGPS, S.A. estabeleceram 

negociaqaes no sentido de proceder A aquisiqao das sociedades comerciais 

Nutricafes - Cafes e RestauraqBo, S.A. e Compal - Companhia Produtora de 

Conservas Alimentares, S.A.; 

1 - Cfr. artigos 11Y, no 1,123", no 2, 410°, no 2, aheas a), b) e c) todos do c6d. proco penal; ac6rdao de fixa~ao de jurisprud@ncia 
obrigat6ria do STJ de 19/10/1995, publicado em 28/12/1995; Ac. STJ de 19/6/1996, BMJ 458,98; e, entre outros, os ac6rdaos do 
Supremo Tribunal de Justi~a, de 25.6.1998, Irl B. 



TRIBUNAL D A  R E L A C ~ O  D E  LJSBOA 
\ 

4. Em 30 de Outubro de 2005, na sequencia da apresenta~lo da 

proposta formal de aquisiciio das referidas sociedades, a arguida, a Refrigor, 

SGPS, S.A. e a Caixa Desenvolvimento celebraram um acordo de 

entendimento que tinha por object0 definir a forma como se iriam processar as 

relacBes entre as partes envolvidas na sequencia da aquisi~Bo da Nutricafes e 

da Compal; 

5. Em 2 de Novembro de 2005, pelas 12:00 horas, a arguida, 

conjuntamente com a sociedade comercial Caixa Desenvolvimento, tinha 

definido os termos e condi~6es dos seguintes contratos: 

- Contrato nos tennos' do qual a arguida e a Caixa 

Desenvolvimento prometeram adquirir a totalidade das ac~aes 

representativas do capital social da Nutricafes A sociedade comercial 

Nutrinvest - Sociedade Gestora de Participa~aes Sociais, S.A., por 

intennedio de uma sociedade a constituir para esse efeito; e, 

- Contrato nos termos do qual a arguida e a Caixa 

Desenvolvimento prometeram adquirir a totalidade das ac~aes 

representativas do capital social da Compal A sociedade comercial 

Compalinvest - Sociedade Gestora de Participaqaes Sociais, S.A., por 

intermedio da referida sociedade a constituir para o efeito; 

6.  0 preCo de aquisi~ao das ac~Bes representativas do capital social 

das sociedades foi, respectivamente, de € 61.000.000 e € 365.000.000; 

7. Ficou estabelecido entre a arguida e a Caixa Desenvolvimento que 

a aquisi~iio da Nutricafes e da Compal seria efectuada por intermedio de uma 

sociedade a constituir, na qual a arguida iria deter uma participa~ao de 20% do 

capital social, em conformidade corn o acordo de entendimento celebrado em 

30 de Outubro de 2005; 



TRIBUNAL DA RELACAO DE LlSBOA 

8. As 19h02m de 2 de Novembro de 2005, a aquisi~fio da Nutricafes e 

da Compal foi noticiada no Jornal de Neg6cios On-line, sendo que ate esse 

momento aquele facto nfio era do conhecimento pliblico; 

9. A sociedade referida no ponto 7. veio a ser constituida no dia 16 

de Dezembro de 2005; 

10. Da analise comparativa do Relat6rio e Contas da arguida, 

reportados ii data de 31 de Dezembro de 2004 e do Relat6rio e Contas da 

Compal, tambkm reportados hquela data, resulta o seguinte: 

Dados consolidados da Sumolis e da Compal 

Principais 

indicadores 

Activo 

Capital 

pr6prio 

Passivo 

Volume de 

Neg6cios 

Resultados 

Liquidos 

(B) Compal 

Dez/2004 POC 

€ 

149.681.051,17 

€ 49.050.037,38 

€ 

100.631.013,79 

€ 

164.123.905,33 

€ 11.126.491,67 

(A) Sumolis 

Dez/ 2004 

roc 
€ 

139.376.337,5 

1 

€ 

68.197.274,04 

€ 

68.899.882,29 

€ 

172.753.961,O 

5 

-€ 

2.352.085,96 

(C) 20% valores 

Compal 

(C=B*0,2) 

€ 29.936.210,23 

€ 9.810.007,48 

€ 20.126.202,76 

€ 32.824.781,07 

€ 2.225.298,33 

(D) % de peso 

na Sumolis 

(D=C/ A) 

21,48 % 

14,38% 

29/21 % 

19,00% 

-94,61% 



11. Da aniilise comparativa do Relatdrio e Contas da arguida, 

reportados h data de 30 de Junho de 2005, e o Relat6rio e Contas da Compal, 

reportados h data de 31 de Dezembro de 2004, resulta o seguinte: 

Dados consolidados da Sumolis e da Compal 

I Principais (A) Sumolis (B) Compal 

I Activo l e  l  

indicadores 
Junho/ 2005 

Capital 

(C) 20% valores 

Compal 

(C=B*0,2) 
Dez/ 2004 POC 

I Volume de ( € l e  I € 32.824.781,07 1 42,67% I 

(D) % de peso 

na Sumolis 

(D=C/ A) 

€ 

Passivo 

€ 49.050.037,38 

I Liquidos 1 2.917.700,43 1 I I I 

€ 

78.446.334,21 

Resultados 

12. A aquisi~iio da Nutricafes e da Compal implicou um alargamento 

€ 

100.631.013,79 

da posi~%o da arguida no mercado de bebidas e refrigerantes; 

13. 0 s  factores de valoriza~iio do activo da arguida, o potencial 

-€ 

crescimento do respectivo volume de neg6cios e o alargamento da posi@io no 

mercado de bebidas e refrigerantes que a arguida passou a deter, implicam 

uma expectativa de aumento dos resultados financeiros e, consequentemente, 

de dividendos distribuiveis por entre os accionistas; 

€ 11.126.491,67 € 2.225.298,33 -76,27% 



14. Essa expectativa de aumento dos resultados e dividendos 

distribuiveis implica a potencial valoriza~go das ac~bes representativas do 

capital social da arguida, tomando a sua aquisi~so apelativa para o investidor 

m6dio; 

15. A informala0 relativa A promessa de aquisiqgo da Nutricaf6s e da 

Compal foi divulgada pela arguida no Sistema de Difusao de Informa~iio da 

CMVM As 22h06m do dia 2 de Novembro de 2005; 

16. Em 3 de Novembro de 2005, pelas 08h52mf em Portugal (09h52m 

CET), foi suspensa a negocia~ao das ac~bes emitidas pela arguida no mercado 

regulamentado onde se encontram cotadas; 

17. Em virtude da suspensao da negocia~ao das ac~bes emitidas pela 

arguida em 3 de Novembro de 2005, o respectivo preCo de cota~ao foi igual ao 

do fecho do dia anterior; 

18. Em 4 de Novembro de 2005, pelas 08h15mf em Portugal (09h15m 

CET), foi levantada a suspensao da negocia~ao no mercado onde as ac~bes 

emitidas pela arguida se encontram cotadas; 

19. Entre o dia 3 de Novembro de 2005 e o dia 9 de Novembro de 

2005, as ac~bes representativas do capital social da arguida sofreram uma 

valoriza@io de cerca de 4,6%; 

20. Tambkm se verificou um acrescirno do volume de negociaqBo das 

acqbes representativas do capital social da arguida no perlodo compreendido 

entre 3 de Noverrlbro e 9 de Novembro de 2005, nos seguintes termos: 

NegociagZio de acg6es 

da arguida 

Sess6es 2004 (259 

sessbes) 

N." medio de neg6cios 

14 

Quantidade media 

transaccionada 

13.493 



Dia 3 de Novembro 

(cerca de 45 minutos de 

negociagiio) 

dia 9 de Novembro I I I 

Ap6s divulga~iio do 

Facto Relevante, at6 ao 

I I I 

21. 0 nfimero de neg6cios e o montante de acg6es transaccionado nas 

10 

5 sess6es subsequentes B divulgagao da promessa de aquisiqiio da Nutricaf6s e 

da Compal pela arguida e ao levantarnento da suspensgo corresponderam, 

respectivamente, a 6 % e a 11% dos valores totais relativos ao ano de 2004; 

22. 0 process0 de assinatura dos contratos-promessa de aquisiqao 

concluiu-se pelas 20h30m de 2 de Novembro de 2005; 

23. Por a conclusiio e assinatura dos contratos ter ocorrido fora da 

18.600 

40 

sede social da empresa (em Lisboa), os representantes da arguida, ap6s as 

20h30m, deslocaram-se para esta (na Portela de Carnaxide), onde finalizaram 

75.500 

o comunicado relativo ao "facto relevante" e, depois de o terem submetido B 

leitura final do advogado da empresa, desencadearam a sua publicagiio; 

24. Do comunicado de facto relevante feito pela arguida As 22h06m 

do dia 02/11/2005 niio constava o montante envolvido na operaggo, nem os 

tennos da relagiio contratual entre a arguida e a Caixa Desenvolvimento; 

25. Pelas 10h21m de 3 de Novembro de 2005, a arguida divulgou ao 

mercado que o valor global envolvido na opera~iio se cifrava em € 426.000.000, 

deduzido o montante da divida remunerada liquida das sociedades B data da 

transmissiio das ac~6es; 

26. Pelas 21h02m de 3 de Novembro de 2005, a arguida divulgou no 

Sistema de Difusiio de Inforrna@o os seguintes factos, constantes do acordo de 

entendimento celebrado com a Caixa Desenvolvimento: 



- Intenqao de alienar a Nutricafes, na sequencia da respectiva 

aquisic80; 

- Inteneiio de promover a integraciio da Compal na sociedade a 

constituir, cujo capital social seria detido, respectivamente, em 20% e 

80%, pela arguida e pela Caixa Desenvolvimento; 

- Inten@o de promover a incorporaciio da sociedade resultante da 

fusiio da Compal com a sociedade a constituir, na arguida; 

- Compromisso de celebraczo de acordo parassocial para 

concertaciio de posic6es em materias estrategicas na arguida, ap6s 

eventual integracao; e 

- Cltiusulas de consentimento, preferencia e tag along das 

participac6es sociais na sociedade a constituir. 

27. Todas as informacdes relativas aos negdcios em causa, bem como 

as relativas ao acordo de entendimento celebrado em 30 de Outubro foram 

divulgadas pela arguida no Sistema de Difusao de Informaqiio em momento 

posterior ao de instancias da CMVM nesse sentido. 

* 

FAmOS NAO PROVADOS 

Com relevancia para a presente decisao, nao se fez prova de que: 

- A arguida agiu consciente e voluntariamente na prtitica dos factos 

que h e  sao imputados (violaqio do &ver de divulgaqiio imediata de facto relevante); 

- A arguida agiu consciente e voluntariamente na pratica do facto 

que lhe 6 imputado (violacio do dever de divulgacio de informaqio completa ao 

mercado); 

- Quis divulgar nesses termos e tempos as referidas informac6es. 

- A arguida nao agiu com o cuidado a que estava obrigada e de que 

era capaz. 
- :i ... I , .  
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TRIBUNAL DA R E I . A C ~ ~ O  DE LIsBoA %+ 
- A arguida jB havia definido os termos do neg6cio de aquisiqao da 

Nutricafh e da Compal pelas 12h00m do dia 2 de Novembro de 2005; 

- Entre a ultimaciio (cerca das 12:OOhoras do dia 02-11-2005) e a 

efectiva concretizac;%o do neg6cio nesse dia (celebra@o de contratos-promessa) 

ainda ocorreram circunsttincias com influencia nos textos contratuais e 

naquela concretizacBo, designadamente a fixaq80 de mecanismos de "escrow" 

envolvidos na transacciio, bem como a efectiva disponibilizaeiio de parte dos 

titulos das acqdes a depositar e a movimentaciio de meios financeiros para as 

contas "escrow". 
* 

MOTIVACAO D A  DECISAO SOBRE A MATBRIA DE FACI'O 

Antes de fixar os factos acima elencados houve necessidade de 

expurgar as circunsttincias e afirmac8es de facto que surgem repetidas nos 

diversos articulados ou que cont@m em si juizos ou aprecia~Bes de natureza 

valorativa ou conclusiva, ou sem interesse direct0 na aprecia~iio da causa. 

Assirn, o facto 5. da Decisiio Administrativa (doravante DA) 

passou para a presente sentenca com a mesma numerac80, mas sem a 

conclusiio de que Aquela hora estava concluido o process0 de negociapi70, pois isso 

niio 6 enunciar um facto, mas sim aprecih-lo (ou apreciar um conjunto de 

factos) do ponto de vista juridico. 

As frases "0 facto em causa ocoweu nu esfera de actividade da arguida" 

(facto 8. da DA) e "0 facto em causa teve inci&ncia sobre a situaga'b patrimonial e 

financeira da arguidz" (facto 10. da DA), bem como a referencia ao 'Ifacto em 

causa" feita no facto 9. da DA, siio claramente apreciac6es de Direito, 

rnisturadas com a factualidade, numa tecnica de construcao de uma decisiio 

administrativa pouco recomend6ve1, por ir moldando essa factualidade de 

acordo com a interpreta~iio juridica jB tomada pela autoridade administrativa. 



Por esse motivo, tais frases foram tambkm retiradas do elenco dos factos 

provados e nao provados. 

0 restante conteiido do facto 8. da DA 6 uma mera repeti~ao do 

que j A  constava dos factos 5. e 7. da mesma peCa processual. 

0 facto 11. e parte do facto 12. da DA (A excep~ao do facto que foi 

integrar o ponto 9., supra) traduzem uma opiniao sobre a forma como devem 

ser apreciados os factos. 

0 s  factos 14. e 16. da DA sao meras repeti~des do que j A  constava 

dos quadros que os antecedem. 

0 s  factos 17., 18., 19. e 20. da DA sao conclusivos e repetem o que 

j A  constava dos quadros anteriores. 

0 s  factos 22., 25., 30., 33., 45. e 46. da DA sao conclusdes tiradas 

pela autoridade administrativa, nao consubstanciando quaisquer factos. 

A primeira parte do facto 41. da DA k tambkm ela conclusiva. 

0 s  factos 40., 49., 50. e 51. da DA siio repetiqdes de factos 

anteriormente enunciados. 

Este Tribunal apreciou de forma critica e conjugada toda a prova 

produzida, segundo as regras da 16gica e da experiencia e A luz do principio 

da livre apreciacao. 

Para alkm da prova documental que a seguir se indicarh para cada 

urn dos factos, estrib8mo-nos tambkm na seguinte prova testemunhal: 

- Maria de Lurdes Monteiro Azevedo, analista financeira, A data dos 

factos a prestar servi~o no Departamento de Supervisao de Informa@o 

Financeira e Opera~6es da CMVM; 



- Maria da Conceicio Aguiar Gon~ulves, jurista, Zi data dos factos a 

prestar servigo no Departamento de Supervisao de Informagao Financeira e 

Operag6es da CMVM; 

- Jose' Paulo Martinho Machado, ii data dos factos era assessor da 

Administragao da Sumolis para a comunicagao e responsabilidade 

corporativa; 

- So'nia Alexandra Constincio Silva Megre Ferreira, A data era Directora 

do Departamento de Finangas da Sumolis; 

- Fernando Pereira da Cruz, licenciado em gestgo 6 Director do 

Departamento de Contabilidade e Fiscalidade da arguida; 

- Joio Paulo Duque Pereira Monteiro Marques, A data era 

Administrador da Sumolis, sendo actualmente assessor da administraga0 da 

Sumol+Compal. 

Todas as testemunhas depuseram com isengao e sinceridade, pese 

embora demonstrando alguns lapsos de membria, perfeitamente razotiveis e 

compreensiveis, tendo em conta que os factos ocorreram hti cerca de cinco 

anos. 

Entrando agora na enunciaqBo e no exame critic0 das provas que 

serviram para formar a nossa convicgao, vamos enumerar de seguida os 

factos, por referencia ao nfimero que lhes foi atribuido nesta sentenla e a 

respectiva prova que os fundamenta. 

0 s  pontos 1. e 2. ficaram provados pela antilise dos prints retirados 

do site da Euronext na parte relativa aos emitentes (fls. 91 e 92) e da c6pia do 

Boletim de CotagGes, a fls. 93 e 94, bem como da informagao disponibilizada 

pela Euronext e que consta de fls. 351. 

0 ponto 3. resulta do depoimento das testemunhas Jose Paulo 

Machado e Joao Marques. 
. . 
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0 ponto 4. refere-se ao acordo de entendimento cuja c6pia consta 

de fls. 68 a 74. 

As c6pias dos contratos referidos no ponto 5. constam dos autos a 

fls. 15 a 40 e 41 a 67, sendo que depois de expurgada a conclusiio de que ao 

meio-dia do dia dois o process0 de negociaeiio estava concluido, tivemos em 

conta os depoimentos das mesmas testemunhas Jose Paulo Machado e Joiio 

Marques. A primeira disse que foi por volta dessa hora que recebeu indicaqiio 

da adrninistra~iio para convocar uma reuniiio com os gestores da empresa 

para o final do dia e para tratar um tema confidencial. A segunda testemunha, 

sendo A data administrador da Sumolis, referiu que "as cldusulas jd estavam 

estabilizadas" por essa altura, embora tenha ressalvado, numa interpretaqao 

que se compagina com as funqaes entiio exercidas, que isso niio significava que 

at6 A assinatura "tudo podia andar para trds". Foi, alids, com base nestes dois 

depoimentos e na ausencia de outro meio probatbrio que considerdmos como 

niio provado o facto de que entre a ultimaciio (cerca das 12:OOhoras do dia 02- 

11-2005) e a efectiva concretizaeiio do neg6cio nesse dia (celebraeao de 

contratos-promessa) ainda ocorreram circunstfincias com influencia nos textos 

contratuais e naquela concretizaeiio, designadamente a fixa~ao de mecanismos 

de "escrow" envolvidos na transacciio, bem como a efectiva disponibilizacao 

de parte dos titulos das acq6es a depositar e a movimentaciio de meios 

financeiros para as contas "escrow". 

Acrescente-se, ainda, que, por outro lado, foi dado como niio 

provado que a arguida jd havia definido os termos do negbcio de aquisiqiio da 

Nutricafes e da Compal pelas 12h00m do dia 2 de Novembro de 2005 (facto 35. 

da DA), precisamente porque "o neg6cioU ultimado naquele dia niio foi a 

aquisioo, mas sim os contratos enunciados no ponto 5. dos factos provados, 

corn vista a essa aquisiqao. 

y y ~ v & . ~ - * ~ ~ > ~ " ~ ~  
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0 ponto 6 .  resulta da aniilise das cliiusulas n." 5 dos "Sale and 

purchase agreement" de fls. 18 e 44 (verso), respeitantes A Nutrinveste e A 

Compalinvest, respectivamente. 

0 ponto 7. ficou provado com base no j l  referido acordo de 

entendimento de fls. 68 a 74 que contempla a constitui~iio de uma sociedade 

veiculo. 

No que tange ao ponto 8. ele resulta provado pela conjuga~iio do 

print de fls. 10 com o depoimento da testemunha Maria de Lurdes Azevedo 

que A data jii exercia func6es na CMVM e era a responsiivel pel0 

acompanhamento da Sumolis. Esta testemunha referiu que teve conhecimento 

da noticia, cujo teor estii a fls. 10, ao fim da tarde do dia 2 de Novembro. Para 

complementar o seu depoimento, no que concerne A concretizaqiio da hora, 

tivemos em conta tambem o mesmo print de fls. 10 e a hora (19h23m) a que foi 

remetido o fax de fls. 11 (frente e verso) a pedir esclarecimentos, depois de 

verificada a impossibilidade de contact0 telef6nico com o responsiivel da 

emitente, como tambkm referiu a mesma testemunha. 0 depoimento da 

testemunha Maria de Lurdes Azevedo, tal como os demais, serviu ainda para 

criar a nossa convicqao de que tal facto (que, aliiis, nem era correcto, pois do 

que se tratava niio era da "aquisiliio") niio era do conhecimento piiblico ate 

Aquele momento. 

Para prova do ponto 9. estribiimo-nos na aniilise da comunica@o 

no Sistema de Difusao de Informas30 levada a cab0 pela prbpria sociedade 

arguida e cuja c6pia consta de fls. 127 e 128. 

0 ponto 10. e 11. resultam dos documentos contabilisticos de fls. 

95 a 99 e 100 a 102. 

0 ponto 12. fica provado pel0 depoimento da testemunha Joiio 

Marques, mas tambem foi referido pela testemunha Maria de Lurdes 

4( 



Azevedo, a qual, sendo analista financeira a exercer funcdes na CMVM, 

abordou desse ponto de vista as consequi3ncias do neg6cio em que interveio a 

arguida, bem como o reflex0 expectdvel, para o investidor medio, 

relativamente B valorizag%o das accdes representativas do seu capital social. 

Por conseguinte, e com base nessa mesma prova testemunhal, demos como 

provados os pontos 13. e 14. 

0 ponto 15. resulta provado pel0 teor dos documentos de fls. 12 e 

131. 

Foi a partir da informacao dada pela Euronext, a fls. 134, que 

ficaram assentes os pontos 16. e 18. 

Jd a prova do ponto 17. decorre da andlise do boletim de cotac6es 

de fls. 115 e 116, tal como a dos pontos 19., 20. e 21., que assentou nas fls. 117 a 

122 destes autos. 

0 ponto 22. consubstancia um facto que 6 admitido pela sociedade 

arguida e que foi corroborado pelas testemunhas Jose Paulo Machado e Joao 

Marques que, nao obstante nao terem intervindo na assinatura dos contratos, o 

primeiro (que era assessor da administracao) esteve em contact0 telef6nico 

com um dos administradores que os assinou e o segundo aguardou ate tarde 

nas instalac6es da empresa pela chegada dos referidos elementos. Tambem as 

testemunhas S6nia Ferreira e Fernando Pereira da Cruz, que B data jd 

trabalhavam na Sumolis, lembram-se de ter esperado ate tarde ("hora de 

jantar") pela chegada dos administradores, o que e perfeitamente compativel 

com o facto dado como provado, e indiciador do mesmo. 

A elaboraciio do comunicado de facto relevante, a sua submiss80 B 

leitura do advogado e a publicacao (ponto 23.) resultaram provados atraves do 

depoimento da testemunha Jose Paulo Machado, a qual teve conhecirnento 

directo dos factos e interveio neles. 
' i : .  . :  . :.*. ... c .  . :  . 



0 ponto 24. fica provado pela andlise do comunicado respectivo, 

cuja c6pia consta de fls. 12. 

A prova dos pontos 25. e 26. decorre dos documentos de fls. 12, 

13,68 a 74,131 e 326 a 330. 

0 facto insito do ponto 27. resulta assente pela conjuga~iio da 

prova documental consubstanciada nas c6pias dos faxes que constam de fls. 11 

(frente e verso) e 14 (frente e verso) com os depoimentos das testemunhas 

Maria de Lurdes Azevedo e Maria da Concei~iio Gon~alves, as quais 

trabalhavam no Departamento de Supervisgo de Informagiio Financeira e 

Operaq8es (DSIFO) da CMVM - o departamento de onde partiram as 

mencionadas telecdpias - e referiram as diligencias do supervisor no sentido 

de verem esclarecidos os contornos do neg6cio noticiado, e que do seu ponto 

de vista eram pertinentes. Refira-se, ainda, quanto a este facto que ele 6 

puramente objectivo, nHo podendo dele retirar-se que algu6m com 

responsabilidades directivas dentro da sociedade arguida tinha conhecimento 

do primeiro fax que foi enviado pela DSIFO antes de o primeiro comunicado 

da Sumolis ser divulgado As 22h06m de 2 de Novembro de 2005. 

0 s  factos internos ou subjectivos (factos 39., 47. e 48. da DA) 

foram dados como niio provados por sobre eles niio ter incidido prova (A 

excep~ao da parte em que repetem os factos objectivos jd dados como 

provados) nem poderem resultar de alguma ila~Bo retirada a partir dos factos 

conhecidos. Por exemplo, niio se vislumbra como 6 que, com base na 

factualidade objectiva provada, se pode concluir que a arguida niio agiu com o 

cuidado a que estava obrigada e de que era capaz no que concerne A 

divulga~iio da noticia no Jornal de Neg6cios On-line. 



DO DIREITO 

Como acima fizemos refergncia, sendo o recurso delimitado pelas 

conclus6es extraidas da motivaqao do recorrente, no caso concreto, feitas as 

ressalvas jB atrBs mencionadas, de lirnita~iio do recurso ao conhecimento de 

quest6es que visem apenas matbria de direito, as questaes a apreciar por este 

Tribunal siio as seguintes: 

I. Nulidade da sentenca por falta de exame critic0 da prova, 

(viola~Bo do disposto nos art" 379' no 1 al. a) e 374" no 2, ambos do c6d. procO 

penal) ; 

2. Insuficiencia para a sentenca da materia de facto provada, 

quanto A imputaciio subiectiva, (violaqiio do art" 410' no 2 al. a) do c6d. 

procO penal); 

3. Nulidade da sentenca (por violaciio do disposto no art" 379" no 1 al. c) 

do c6d. procO penal); 

4. Da "errada" aplicacio do direito. 

6. Interpretaciio e relac20 entre os art0 7' e 38g0 do CdVM por urn 

lado e art0 248' e 400 do CdVM, por outro. 
* 

Encontrando-se fixada a materia de facto e sendo incontroverso 

que este Tribunal, em matkria de contra-ordenaq6es apenas pode, em regra, 

conhecer de direito, (art" 75O do RGCOC), apreciaremos de seguida as questaes 

suscitadas pelo recorrente que versem sobre questaes juridicas. 

Todavia, nao obstante o disposto no artigo 75" no 1, como ao 

processo de contra-ordenaqao b subsidiariamente aplicdvel o processo 

criminal, nada impede que o Tribunal "ad quem" tome conhecimento oficioso 

dos vicios indicados no no 2 do artigo 410' do c6d. procO penal e que conheqa 

da eventual inobservhncia de qualquer requisito cominado com nulidade, que 



ngo deva considerar-se sanada, conforme expressamente se consagra no no 3 

dessa norma. 

* 

DOS V~CIOS APONTADOS A SENTENCA RECORRIDA 

1. Nulidade da sentenca por falta de exame critico da prova, 

(viola~iio do disposto nos art0 379' no 1 al. a) e 374" no 2, ambos do c6d. 

procO penal) . 
Invocou o recorrente, MinistQio Pliblico e tambem a CMVM, que 

o Tribunal a quo nlo cumpriu o dever de fundamentaggo previsto no artigo 

374O, no 2, do c6d. procO penal, por nlo ter procedido a um verdadeiro e 

pr6prio exame critico das provas, tendo-se limitando a enunciar, de forrna 

meramente descritiva, as provas em que se baseou quanto aos factos provados 

e omitindo a explicagiio quanto aos nho provados, nomeadamente os que 

foram determinantes para a absolviggo da arguida, por consequencia invoca a 

nulidade da sentenga recorrida. 

Antes de mais importa ter em conta, que prova de um facto em 

tribunal, resulta da anhlise critica de todos os elementos trazidos aos autos e 

nlo de um simples depoimento ou meio de prova isolado, sendo insuficiente o 

mero detahe para por em causa um facto, quando outros de valor probat6rio 

maior se h e  sobrep6em. 

A argumenta~go dos recorrentes afigura-se pertinente neste 

ponto, tendo em conta que o Tribunal "a quo" deu como "ncio provados" factos 

relevantes que determinaram a absolvigfio da arguida, sem contudo 

fundamentar e explicitar de forma convincente tal decislo. Referimo-nos neste 

aspecto, aos factos integradores do elemento subjectivo das contra-ordena~6es 

que o Tribunal "a quo" deu todos como "niio provados", tomando dificil 

entender esta opglo, pois em face do demais acervo circunstancial provado e 



tendo em conta a natureza e estrutura da recorrida, tudo indicia exactamente o 

contrhrio. 

Com efeito o Tribunal recorrido deu como nao provados os 

seguintes factos: 

"- Corn relevfincia para a presente decisiio, niio se fez prova de que: 

- A arguida agiu consciente e voluntariarnente nu prhtica dos factos que 

lhe sab irnputados (violaciio do dever de divulgaciio irnediata de facto relevante); 

- A arguida agiu consciente e voluntariarnente nu pra'tica do facto que lhe e' 

irnputado (violaciio do dever de divulgaciio de inforrnaciio completa ao rnercado); 

- Quis divulgar nesses terrnos e tempos as referidas informaces. 

- A arguida niio agiu corn o cuidado a que estava obrigada e de que era 

capaz. (. . .). 
Na fundamentaqso apenas se escreveu sobre esta materia: 

- " 0 s  factos internos ou subjectivos P c t o s  39., 47. e 48. da DA) foram 

dados como na"o provados por sobre eles niio ter incidido prova (6 exceppio da 

parte em que repetem os factos objectivos ja' dados como provados) nem poderem resultar de 

alguma ilaga"o retirada a partir dos factos conhecidos. Por exemplo, niio se 

vislumbra como e' que, corn base nu factualidade objectiva provada, se pode concluir 

que a arguida nab agiu corn o cuidado a que estava obrigada e de que era capaz no que 

conceme a divulgaqiio da noticia no Jomal de Negdcios On-line". 

Exceptuando a contra-ordenaqgo imputada a titulo de negligencia, 

sobre a alegada - viola~go do dever de semedo sobre facto relevante ate ii sua 

divulgaqao no sistema de difusgo de informaq%o da CMVM, p. e p. pelas 

disposiq6es legais conjugadas dos art" 400' al. a), 388" no 2 al. a) do CdVM, art" 

17" no 3 do RGCOC e art" 6" no 2 do Regulamento do da CMVM, quanto & 

outras duas, todo o circunstancialismo provado, a prhtica e experiencia da 

recorrida indiciam a verificaciio do elemento subiectivo, pois nao 6 



concebivel que uma empresa da dimensao e estrutura organizacional da 

recorrida nao soubesse que sobre a mesma recaia o dever de divulgaqao 

imediata do facto relevante em causa, bem como da informaqao completa ao 

mercado, da operaqtio de tao elevada importancia e impact0 econdmico que se 

propunha realizar. 

Fundamentou o Tribunal "a quo" a absolviq80, da contra- 

ordenaqBo relacionada com a violaq%o do dever de divulgaqao imediata de 

facto relevante, na pretensa ignorancia da arguida quanto ao facto do neg6cio 

que ultimara j6 nao ser secreto, uma vez que o Jornal de Neg6cios On-line jd o 

divulgara. 

Como bem salientou o Ministkrio PCzblico, o estado de ignoriincia 

da arguida nao tem acolhimento em nenhum dos factos provados ou nao 

provados, dado que toda a fundamentaqao 6 omissa sobre se a arguida sabia 

ou n%o da ruptura do segredo do neg6cio. 

A situaqao configura uma insuficiencia para a decisao da materia 

de facto provada, (cfr. art. 410.0 n.0 2, a), cbd. procO penal). 

0 dizer-se na fundamentaqBo que "0s facfos infernos ou subjectivos 

foram dados como nab provados por sobre eles nio fer incidido prova (2 excepgio da parte 

em que repetem os factos objectivos ja' dados como provados) nem poderem resulfar de alguma 

ilap7o retiradu a partir dos factos conhecidos", parece-nos confiwrar urn erro 

notorio na apreciaciio e valoraciio da prova (art" 410' no 2 al. c) do cbd. procO penal) 

e uma contradiqao insandvel entre os factos provados e nao provados, bem 

como em relaqao A fundamentaqao, que se mostrou parca e contradit6ria neste 

aspecto. 

Mas os vicios invocados pelos recorrentes e cuja pertinencia 

reconhecemos, atingem igualmente outro ponto da sentenqa de forma 
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insantivel e gerador da respectiva nulidade. Referimo-nos B contradi~iio 

manifesta entre factos dados como "niio provados". 

Com efeito foram dados como nao provados os seguintes factos: 

- "A arguida jd havia definido os termos do negdcio de aquisiciio da 

Nutricajt7s e da Compal pelas 12h00m do dia 2 de Novembro de 2005; 

- Entre a ultimacab (cerca das 12:OOhoras do dia 02-11-2005) e a efectiva 

concretizaciio do neg6cio nesse dia (celebracio de contratos-promessa) ainda ocorreram 

circunstkncias corn in.ue^ncia nos textos contratuais e naquela concretizaca'b, 

designadamente a fixaciio de mecanismos de "escrow" envolvidos na transac@o, bern 

coma a efectiva disponibiliza~iio de parte dos titulos das acco'es a depositar e a 

movimentaqiio de meiosfinanceiros para as contas "escrow ". 
Como bem salientaram os recorrentes, em especial o Ministbrio 

Piiblico, a sentenla dti como provado que "todas as informaqo'es relativas aos 

negdcios em causa, bern como as relativas ao acordo de entendimento celebrado em 30 

de Outubro foram divulgadas pela arguida no SDI em momenta posterior ao de 

instkncias da CMVM nesse sentido." - facto provado no 27, todavia dB 

igualmente como niio provado que "a arguida quis divulgar nesses termos e 

tempos as referidas informaco'es", 

6 manifesto que estes dois factos siio excludentes entre si, 

inconcilitiveis e insanavelmente contradit6rios. 

Mas as contradig6es niio se ficam por aqui. 

Por um lado, foi dado como na'o provado que "a arguida jd huvia 

definido os termos do negdcio de aquisiciio da Nutricafe's e da Compal pelas 12h00m do 

dia 2 de Novembro de 2005". 

Por outro deu-se como na'o provado, tambbm, que "entre a 

ultimaciio (cerca das 12:OOhoras do dia 02-11-2005) e a efectiva concretizaclio do negdcio 

nesse dia (celebraqiio de contratos-promessa) ainda ocorreram circunstkncias corn influe^ncia 
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nos textos contratuais e naquela concretiza~iio, designadamente a jixaqiio de 
// mecanismos de escrozo" envolvidos na transacpio, bem como a efictiva 

disponibilizap?~ de parte dos titulos das a c ~ e s  a depositar e a movimentapio de meios 

financeiros para as contas "escrow". 

Ao mesmo tempo que se exclui a ideia de formaqgo de facto 

relevante pelas 12 horas do dia 2 de Novembro de 2005, ao dizer-se que a 

arguida n8o havia definido os termos do neg6ci0, dd-se igualmente como ngo 

provada a tese oposta de que entre as 12 horas e a concretizaqiio do neg6cio 

(cerca das 20 horas 30 minutos do mesmo dia) tenham ocorrido circunsttincias com 

influencia nos textos contratuais, impondo-se por via da sentenqa uma 

absoluta paralisaqho dos termos negociais, impedidos de evoluqiio em relacgo 

ao conceit0 juridic0 de facto relevante, antes das 12 horas e depois das 12 

horas, ate A assinatura dos contratos. 

Estes dois factos ngo provados excluem-se mutuamente e siio 

contradit6rios na dintimica do neg6cio. 

Estamos perante vicios insandveis que ngo permitem a este 

Tribunal conhecer do merit0 da questgo e decidir. 

Tem sido entendimento corrente da jurisprudencia que no 

process0 contra-ordenacional a fundamentaqgo da decisgo administrativa 

pode ser feita por remiss80 para os meios de prova constantes do auto de 

noticia, importando 6 que tal remisstio permita que o destinatdrio fique ciente 

de quais stio esses meios de prova que suportam os factosz. "Aquela 

fundamentapio, tal como e' estabelen'da no art0 5g0, do Regzme Geral das Contra- 

Ordenac6es e Coimas, serh suficiente desde que se justifiquem as raz6es pelas 

quais 6 aplicada esta ou aquela sanciio ao arguido, de modo que este, lendo a 

2 - Cfr. neste sentido Ac. Rel. Coimbra de 27.10.2010, dispodvel in www.dgsi.pt. 
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decisao, se possa aperceber, de acordo corn os critirios de normalidade de 

entendimento, das mzdes pelas quais C condenado e, consequentemente, possa 

impugnar ta is findarnentos"3. 

Na sequencia de impugna~iio da decisiio administrativa, a 

respectiva sentenca judicial tem de obedecer a uma maior exigencia e rigor de 

fundarnentac80, que no caso concreto niio se verifica em face das contradicbes, 

insuficiencias e erros de apreciaqiio da prova que assinalhmos. 

0 s  factos fundamentais que conduziram A instauraciio do 

procedimento contra-ordenacional, contra a "Sumol+Compal, S A  consistiram 

na omissiio/e ou falta de informaciio completa, verdadeira e objectiva A 

CMVM, ( v i o l a ~ ~ o  do disposto no art" 389' no 1 al. a) do CdVM) cuja comprova~iio 

parece resultar dos autos e da prova produzida, mas que entra em contradi~iio 

com a fundamentaqao e as conclus6es da sentenca, no tocante As duas contra- 

ordenacaes imputadas a titulo doloso. 

Nada de relevante nos cumpre assinalar quanto A 3" contra- 

ordenaciio, imputada a titulo negligente, sendo neste caso de aceitar a decisiio 

do Tribunal "a quo". 

ponto assente e inconhoverso a necessidade de fundamentaciio. 

Tal imposiciio vem consagrada no artigo 205", no 1 da CRP e concretizada 

tarrlb6m no artigo 97", no 4, do c6d. procO penal, cumpre duas funcbes: 

"a) Uma de ordem endo-processual - que visa impor ao juiz um momento 

de verificaqiio e controle critic0 da ldgica da decisio, permitir 2s partes o recurso da 

decisio com perfeito conhecimento da situaqio e ainda colocar o tribunal de recurso em 

posiqio de exprimir, em termos mais seguros, um juizo concordante ou divergente; 

b) Outra, de ordem extraprocessual - que procura, acima de tudo, tornar 

possivel um controle externo e geral sobre a fundamentaqiio factual, ldgica e juniiica da 

3 - Cfr. A 



decisiio", sendo que "relativarnente liquela, urna vez que se liga directarnente corn o 

principio consagrado no art0 329 no 1, da Constituiciio, a fundarnentaciio das decisces 

judiciais justifica-se, desde logo, nu rnedida em que funciona corno garantia de 

racionalidade, irnparcialidade e ponderaciio da prbpria decisiio judicial. A rnotivaqEo da 

decisab judicial funciona aqui corno elernento de controle inferno necessa'rio do 

principio da livre conviccio do juiz em rnatiria probatdria4". 

Pelo exposto, stio de julgar procedentes os vicios invocados pelos 

recorrentes quanto: 

- Insuficiencia para a senten~a da matbria de facto provada, - 

quanta A imputaciio subiectiva, (violasiio do art0 410' no 2 al. a) do c6d. procO penal) 

- Contradicfo insaniivel entre a fundamentaciio e entre esta e a 

decisiio, (violas50 do art0 410° no 2 al. b) do c6d. procO penal); 

- Deficiente fundamentaciio e falta de exame critic0 dos factos "na"o 

provados", (violas50 dos art. 374.O n.O 2 e 379.O n.O 1, al. a) e c), c6d. procO penal). 

Pelo exposto, concluimos vela procedZncia dos recursos 

interpostos, declarando a nulidade da sentenca e parcialmente do julgamento, 

este limitado aos factos acima assinalados, dados corno "niio vrovados". 

Assim, ao abrigo das disposil6es legais conjugadas dos art" 410' 

no 2 al. a) e b) e art" 426' no 1 ambos do c6d. procO penal, impae-se o reenvio do 

process0 para novo julgamento limitado aos factos relativos aos elementos 

subiectivos das duas contra-ordenacaes imputadas a titulo doloso e B 

contradil80 entre os demais factos constantes no item "factos n8o provados" e 

que acima reallhmos, excluindo-se toda a demais factualidade j6 assente e ntio 

controvertida. 
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Embora as demais questoes se encontrem prejudicadas, nso 

podemos deixar de salientar aqui a quest30 da interpretaqgo juridica 

sufragada na sentenqa recorrida, no tocante aos art0 7' e 38g0 e noutro context0 

tambem aos art? 248' e 400' todos do CdVM, no sentido de que decisdes jd 

proferidas por este Tribunal, vso no sentido contrdrio ao perfilhado na 

sentenqa recorrida, salientando a este propbsito o Ac. da Relacso de Lisboa 3a 

seccso, de 06.04.2011, procO. 1.724/09.27FLSB, disponivel em www.dgsi.pt, 

para o qua1 remetemos, por consagrar o nosso entendimento quanto a estas 

questaes e que sugerimos sejam reanalisadas. 
* 

DECISAO 
Nestes termos, acordam os Juizes da 3" Sec~iio do Tribunal 

da RelaGZo de Lisboa, em julgar procedentes os recursos 

interpostos, pelo Minist6rio Psiblico e pela CMVM e 

declarar a nulidade da sentenca e parcialmente do 

julaamento, ordenando o reenvio dos autos para novo 

julmmento, - limitado ris questiies acima especificadas. 
* 

Custas a cargo da recorrida que se fixam em 6 UC. 

* 

Lisboa 1 de Junho de 20115 

(Jo h o Carlos Lee Ferreira) 




