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Processo n.O 57511 0.6TFLSB 

Acordam, na 5a Secção do Tribunal da Relação de Lisboa: 

No p rocesso n .O 5 7511 0.6 T FLSB fora proferida pela C omissão d o Mercado d e Valores 

Mobiliários, doravante designada por CMVM, decisão que condenou a Sociedade arguida EDP - 
Energias de Portugal, S.A., doravante EDP, na mima de € 100 000,OO pela prática de 1 (uma) 

contra-ordenação p. e p. pelos artigos 248 O ,  n."l, alínea a), 394.°, n.Ol, alínea a) e 388.O, n.Ol, 

alinea a), todos do CVM, (violação, a título doloso, do dever de divulgação imediata de 

informação privilegiada relativa a emitentes). 

EDP - Energias de Portugal, S A., apresentou, nos termos do disposto no art. 59." do R 

G.0 O., recurso de impugnação judicial da decisao da Comissao do Mercado de Valores 

Mobiliários. 

Interposto pela EDP recurso de impugnação judicial de tal decisão foi proferida decisão 

pelo 2." juizo Secção dos Juizos de Pequena Instancia Criminal de Lisboa que concedeu 

provimento ao recurso interposto e, em consequência, decidiu absolver a Sociedade arguida EDP 

- Energias de Portugal, S.A. da prática da contra-ordenação p. e p. pelos artigos 248O, nOl, alínea 

a), 394O, n ."A, alinea i) e 388.", n."l, a. C6d. Valores Mobiliários. 

1.2. 

O Ministério Público, inconformado com a sentença, dela interpôs recurso para o Tribunal 

da Relação de Lisboa, pedindo a revogação da absolvição e a confirmação da condenaçao 

anteriormente decretada pela entidade administrativa. 
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Conclui a sua motivação: 

1. O 

A EDP - Energias de Portugal, S,A., (EDP) vinha condenada pela Comissão de Mercado 

de Valores Imobiliários (CMV..  como autora de uma contra-ordenação p. e p. p. artgs. 248. O n. O 

1, a), 394. O, n. O 1 e 388. O, n, O 1, a), todos do Código dos Valores Mobiliários (CdVM), a saber, 

violação a título doloso do dever de divulgação imediata de informação privilegiada relativa a 

emitentes. 

2. O 

O tribunal a quo deu como provados um conjunto de factos que objectivamente permitem 

concluir que a EDP era detentora de informação privilegiada. 

3. O 

Mais concluiu que a EDP não beneficiava do direito de diferir a informaçdo, pelo que era 

seu dever divulgar de imediato a informação privilegiada. 

4. O 

Uma vez que a EDP preferiu aguardar por um evento futuro, o Investor's Day, para 

divulgar a informação privilegiada, a arguida criou o risco de ruptura da confidencialidade e de 

divulgação assimétrica de informação ao mercado. 

5" 

Na verdade, vários dias depois de a informação privilegiada se ter cristalizado no seio da 

EDP, o Diário Económico veio a divulgar a referida informação, o lançamento de processo 

tendente a uma initial public ofer da EDP Renováveis, criando a indesejada assimetria de 

informação no mercado. 

6. O 

Não obstante este conjunto de factos, a sentença em crise viria a absolver a arguida. 

7. O 

Fê-lo, porque deu como não provado que a Sociedade arguida agiu consciente e 

voluntariamente na comissão das injacções que lhe são imputadas. 

8. O 

Este facto foi dado como não provado, não em resultado de deficiente, insuficiente ou dúbia 

produção de prova por parte de quem tem o ónus da prova. 

9 O 
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Este facto facto provado n. " 2) foi dado como não provado apenas porque se deu também 

como provado que numa reunião prévia entre a arguida e um subordinado do supervisor, este 

advertiu a EDP para a necessidade da manutenção do sigilo em relação à informação privilegiada 

em causa. 

10." 

Ou seja, o colaborador do supervisor ter-se-ia conformado com a não divulgação imediata 

de informação privilegiada, com base em informação preliminar, parcelar, transmitida unicamente 

pela própria EDP. 

A sentença em crise atribui a esta anuência de membro do 

supervisor à não divulgação imediata, o valor de afastar o dolo da 

arguida (dolo de não divulgação imediata de facto relevante, ou informação privilegiada). 

Isto é, na lógica da sentença, o facto provado n." 8 afasta o dolo e em consequência 

empurra automaticamente para o elenco dos factos ndo provados, aqueles que interessam à 

aflrmação da actuação dolosa da arguida. 

13" 

Aqui reside o erro de direito que determina erradamente, salvo melhor opinião a 

absolvição da arguida. 

14." 

A advertência oral do colaborador do supervisor, de a arguida dever pugnar pela 

manutenção do sigilo da operação, equivale juridicamente ao consentimento, previsto no art. O 38. " 
do Código Penal como causa de exclusão da ilicitude, em certos casos. 

15.' 

E não como causa de exclusão do dolo. 

16." 

Porém, o consentimento só tem valor de exclusão, quando se reportar a interesses 

juridicamente disponíveis. 

17." 

Os interesses jurídicos em causa, estruturadores de regras fundamentais do mercado de 

capitais e dos valores mobiliários, são de ordem pública e não estão na disponibilidade da CMKM 
- 
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18." 

Pelo que o consentimento ao diferimeno da divulgação da informação que o colaborador 

de CMVM terá expresso é juridicamente irrelevante. 

19" 

E de todo o modo nunca seria excludente do dolo, quanto muito - mas disso nada diz a 

sentença -poderia ter criado na arguida a convicção de que a sua conduta era lícita. 

20. O 

O Tribunal da Relação de Lisboa deve reparar o erro de direito em que cai a sentença, até 

porque as regras da experiência comum e os factos da vida demonstram que se a EDP não quis 

divulgar a informação privilegiada de imediato, jZ-10 por deliberada e consciente opção dos seus 

órgãos sociais, logo é dolosa a sua actuação. 

21. O 

O tribunal a quo violou o art. O 38. O do C.P. 

22. O 

O tribunal a quo interpretou a norma violada como causa de exclusão do dolo. 

23. O 

O tribunal a quo deveria ter interpretado o art. O 38. do C.P. como potencial causa de 

exclusão da ilicitude, não atendível, contudo, uma vez que nos encontramos no cerne do tráfico 

jurídico altamente profissionalizado da arguida, experiente e importante entidade emitente, cotada 

em bolsa há vários anos. 

24. O 

Deve ser revogada a sentença em crise e substituída por decisão de mérito do Tribunal da 

Relação de Lisboa que confirme a condenação da arguida pela entidade administrativa. 

1.3. 

Interp6s recurso a CMVM, concluindo a sua motivaçgo: 

"I. Objecto do recurso 
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1." 

A CMVM concorda com a sentença recorrida no que se refere à improcedência das 

questões prévias formais invocadas pela Recorrida e ao preenchimento do tipo objectivo da 

infiacção, pugnando pela sua manutenção nestas sedes. 

2. " 

Não obstante, entende a CMVM que não assiste razão à sentença recorrida relativamente 

ao não preenchimento do tipo subjectivo da infiacção, padecendo a sentença quanto a este aspecto 

de: 

a) Contradição insanável da fundamentação e entre a fundamentação e a decisão, e 

b) Erro notório na apreciação da prova, 

que resultam do texto da decisão recorrida por si só ou conjugada com as regras de 

experiência comum; e 

c) Erro na interpretação e aplicação do Direito. 

I1 Factos não provados n. Os 1 e 2 

Da contradição insanável da findamentação ou entre a fundamentação e a decisão, 

constante do texto da decisão recorrida, por si só ou conjugada com as regras de experiência 

comum (artigo 41 0. n. O 2, alínea b) do CPP) 

3. " 

A sentença recorrida padece de contradiçdo insanável entre os factos provados e ndo 

provados. 

Não é possível, sem incorrer em contradição insanável, dar como provado que: 

a) A EDP tinha publicado o comunicado de dia 28 de Janeiro de 2008, pelas 17h24; 

b) A EDP conhecia a data e as deliberações dos seus órgãos sociais; 

c) A EDP sabia que essas deliberações não eram do conhecimento público; 

e não dar como provado que a EDP apenas quis divulgar o comunicado de dia 28 de 

Janeiro de 2008 às 17h24, no momento em que efectivamente fez, uma vez que se trata de um facto 

próprio, decidido e executado pela Recorrida. 

4. " 
Constitui igualmente contradição insanável dizer (na motivação da decisão de facto) que a 

não divulgação da informação resultou de uma opção da Recorrida, e simultaneamente julgar não 

provado que esta agiu porque assim quis, voluntariamente. 
- 



TRIBUNAL DA RELAÇAO DE LISBOA 
I I 

5. " 

A C W M  vem requerer ao Tribunal ad quem o suprimento deste vício da sentença 

recorrida (artigo 410.9 n. O 2, alínea b), do CPP), dando como provado que a EDP apenas quis 

divulgar o comunicado relativo ao início da preparação da IPO da EDP Renováveis no dia 28 de 

Janeiro de 2008pelas 17h24, e que agiu consciente e voluntariamente na comissão das infiacções 

que lhe são imputadas. 

Do erro notório na apreciação da prova, constante do texto da decisão recorrida, por si só 

ou conjugada com as regras de experiência comum (artigo 41 0. 9 n. O 2, alínea c) do CPP) 

6. " 

A situação descrita constitui igualmente um erro notório na apreciação da prova. 

Considerando os factos nos 2, 3, 6 e 7, e a prova, descrita na sentença, que os motiva, maxime o 

facto n. O 7, impõem as regras de experiência comum que se considere vrovado que: 

a) A EDP apenas quis divulgar o comunicado relativo ao início da preparação da IPO 

da EDP Renováveis no dia 28 de Janeiro de 2008pelas 17h24; 

b) A EDP agiu consciente e voluntariamente na comissão das infiacções que lhe são 

imputadas. 

7. " 

Assim, também em função do erro notório na apreciação da prova, que resulta do texto da 

decisão recorrida por si só ou conjugada com as regras de experiência comum (artigo 41 0. n. O 2, 

alínea c), do CPP), requer-se ao Tribunal ad quem que julgue provados os factos não urovados 

n."s 1 e 2. 

II. Das circunstâncias/razdes que teriam tornado atendivel a opção pela não 

divulgaçdo imediata da in formaçdo 

8. " 

A Motivação da Decisão de Facto, ao apelar a circunstâncias susceptíveis de injrmar o 

carácter delituoso da não divulgação em causa e que refere resultarem provadas, mas que não 

constam da lista de factos provados (nem ta0 pouco de factos não provados), encontra-se em 

contradição insanável com os factos provados, contradição esta que resulta do texto da decisão 

recorrida. 

9. " 
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Ao decidir nestes termos, o Tribunal a quo ditou a contradição insanável da 

fundamentaçãoientre a fundamentação e a decisão da sentença recorrida, resultante do seu 

próprio texto, nos termos do artigo 410. q n. O 2, alínea b), do CPP, requerendo a CMVM ao 

Tribunal ad quem o suprimento deste vício da sentença recorrida, dando como não escritas as 

referências às circunstâncias e razões atendíveis para a não divulrração imediata da informação 

em causa a que se alude na Motivação da Decisão de Facto, que não constam do elenco de factos 

provados. 

I K  Do erro na interpretação e aplicação do Direito 

10." 

A sentença recorrida, ao entender que a advertência da CMVM à Recorrida para a 

necessidade de manutenção do sigilo em relação à informação privilegiada Cfacto provado n. O 8) 

exclui o dolo, faz uma errada interpretação e aplicação do Direito. 

11." 

A referida advertência não consubstancia nenhuma das causas de exclusão do dolo 

consagradas no artigo 8. 4 n. O 2 do RGCORD. 

12." 

A sentença recorrida viola o artigo 8.4 n. O 2 do RGCORD, ao interpretá-lo no sentido de 

que a advertência da CMVM à Recorrida constante do facto provado n. O 8 exclui o dolo, quando o 

devia ter interpretado no sentido de que tal facto não exclui o dolo. 

13." 

A possibilidade de ocultação da informação por algum tempo, que o Tribunal a quo afirma 

como pano de fundo da referida advertência, apenas pode ser enquadrada juridicamente nos 

termos do disposto no artigo 248."-A do CdVM, que regula o diferimento da divulgação de 

informação. 

14." 

Não resulta dos factos provados ou de qualquer outra parte da sentença qualquer facto ou 

elemento que consubstancie o preenchimento dos requisitos (cumulativos) previstos no artigo 

248. "-A, n. "1 do CdVM. Nem o Tribunal a quo convoca na fundamentação da decisão tal instituto. 

15." 

Da própria sentença resulta que, a verijicar-se o diferimento da divulgação da informação 

- o que não é o caso - o mesmo configuraria uma causa de exclusão da ilicitude e não do dolo. 
- 
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16." 

A sentença recorrida viola o artigo 248. "-A, n. O 1 do CdVM, ao interpretú-10 no sentido de 

que: 

a) Fica preenchido pela advertência da CMVM a Recorrida sobre a necessidade de 

manter o sigilo sobre a informação, quando o devia ter interpretado no sentido de que tal facto não 

preenche os pressupostos (cumulativos) da norma; 

b) Exclui o dolo, quando o devia ter interpretado no sentido de que não exclui o dolo 

(sem prejuízo de poder ter relevância noutras categorias da inJLacção). 

1 7. " 

Ainda que se entenda que não é por via do disposto no artigo 248.'-A do CdVM que a 

sentença recorrida afasta o dolo, mas por força do disposto no artigo 38. O do CP, tal entendimento 

implicaria, igualmente, que a sentença recorrida incorria numa errada interpretação e aplicação 

do Direito. 

18." 

Apenas nos termos do disposto no artigo 248."-A do CdVM é lícito aos emitentes não 

proceder a divulgação imediata da informação, não existindo qualquer outro modo de tornar lícito 

esse dijèrimento, 

19." 

A CMYM não é titular do interesse tutelado pelo artigo 248. q n. O 1 do CdVM (regular 

JUncionamento do mercado e protecção dos investidores), nem autoriza ou pratica qualquer acto 

relacionado com o dijerimento da informação, pelo que não pode atribuir-se a advertência 

realizada na reunião de 24 de Janeiro a eBcácia de tornar Iícito um diferimento que em si o não é. 

20. " 
O consentimento previsto no artigo 38. O do CP, a relevar, afastaria a ilicitude da conduta e 

não o dolo. 

21." 

A sentença recorrida viola o artigo 38. O do CP, ao interpretá-lo no sentido de que: 

a) Fica preenchido pela advertência da C W M  a Recorrida sobre a necessidade de 

manter o sigilo sobre a informação, quando o devia ter interpretado no sentido de que tal facto não 

preenche os pressupostos da norma (nem o interesse jurídico em causa é livremente disponível, 

nem a CMVM é titular do mesmo); 
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b) Exclui o dolo, quando o devia ter interpretado no sentido de que não exclui o dolo 

(operando a sua relevância noutra categoria da infiacção). 

Ao entender que a advertência constante do facto provado n. O 8 exclui o dolo, o Tribunal a 

quo realizou uma errada aplicação do Direito, requerendo a CMVM ao Tribunal ad quem a 

reparação deste erro da sentença recorrida, proferindo decisão no sentido do preenchimento de 

todos os elementos do tipo subjectivo e imputando a conduta à Recorrida a título doloso. 

Verifica-se, assim, que ao contrário do que decorre da sentença recorrida, encontra-se 

verificado o tipo objectivo e subjectivo da infiacção por que a Recorrida vinha condenada na 

decisão administrativa. 

24." 

Pelo que a Recorrida deve ser condenada pelo cometimento da infiacção de que vinha 

acusada, a título doloso, com todos os efeitos daí decorrentes, nomeadamente ao nível da sanção 

aplicada - o que a CMVM vem requerer ao Tribunal ad quem. 

Termos em que, 

deve ser concedido provimento ao presente recurso e, em conformidade, revogada a 

decisão recorrida, e substituída por decisão que condene a Recorrida EDP - Energias de 

Portugal, S.A. pela prática, a título doloso, da contra-ordenação p. e p. pelos artigos 248. O, n. O 1, 

alínea a), 394.9 n. O 1, alinea i )  e 388.9 n. O I, alinea a), todos do CdVM - violação do dever de 

divulgação imediata da informação privilegiada relativa a emitente , nos termos do artigo 75. O, 

n. O 2, alinea a) do RGCORD, o que a CMVM vem requerer ao Venerando Tribunal da Relação de 

Lisboa. 

2. 

2.1. 

Respondeu a EDP ao recurso do MOPO: 

A. O objecto do presente recurso está limitado a matéria de direito - cfi. artigo 75.9 

n. O 1, do RGCO. 
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B. O Recorrente não invocou qualquer dos vícios previstos no n. O 2 do artigo 41 0. O do 

CPP, pelo que a matéria de facto constante da sentença recorrida não pode ser alterada por este 

Venerando Tribunal, no âmbito do presente recurso - c). artigos 75. O, n. O 1, do RGCO, e 41 0. 9 n.OS 

1 e 2, do CPP. 

C. Um erro de direito não pode dar lugar à alteração da matéria de facto - c). artigos 

75.9 n.Ol, do RGCO, e 410.4 n.OS1 e 2, do CPP. 

D. Opresente recurso, nos termos em que está con)gurado, consiste num recurso sobre 

matéria de facto, pelo que deve ser liminarmente rejeitado, nos termos do disposto nos artigos 

420. 4 n. O 1, alínea b), e 41 4. O, n. O 2, do CPP. 

E. A sentença recorrida não padece de qualquer erro de direito, nomeadamente 

daquele que lhe é imputado pelo Recorrente. 

F. A sentença recorrida deu por não provados os factos relativos ao dolo e à culpa da 

Recorrida, com fundamento na falta de consciência da ilicitude da mesma em relação à sua 

conduta. 

G. Esta falta de consciência da ilicitude encontra-se plasmada, em termos factuais, no 

facto provado n. O 8 constante da sentença recorrida. 

H. O Tribunal a quo entendeu que o dolo e a culpa da Recorrida estavam excluídos por 

força da sua falta de consciência da ilicitude, gerada pela concordância da C W M  no diferimento 

da divulgação da informação. 

I. São várias as normas legais em que encontra acolhimento a decisão do Tribunal a 

quo. 

J. Quando o Tribunal a quo refere que ((A partir do momento em que existem razões, 

consideradas atendíveis, para que determinada informação não seja imediatamente divulgada, 

decai necessariamente a existência de um motivo que torne culposa a vontade de não divulgação 

imediata, tal como é imposto, sob a forma de dever, no normativo previsto no art. 248. O do Cód 

VM)), 

K Esta solução encontra-se respaldada no artigo 9.9 n. O 1, do RGCO; 

L. Quando o Tribunal a quo refere que «No caso dos autos, por terem resultados 

provados factos susceptíveis de suportar um motivo para que tal informação não fosse objecto de 

divulgação imediata -a advertência para a necessidade de manutenção de sigilo consignada em 8. 

dos factos provados tem, justamente, como pano de findo a possibilidade de ocultar, por algum 
. 
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tempo, a informação em causa nos autos - faz com que o dolo de não divulgação da informação se 

esgote, estando exaurido, mais enfaticamente, no que respeita ao seu elemento volitivo)), 

M. Esta solução encontra acolhimento, quer na primeira parte do n. O 2 do artigo 8. O do 

RGCO, na medida em que a confiança da Recorrida na informação transmitida pela C W M  fez 

com que actuasse numa situação de erro quanto a um dos elementos normativos do tipo, 

N. Quer também na segunda parte deste preceito legal, uma vez que essa mesma 

confiança na informação transmitida pela CMVM fez com que a Recorrida tivesse actuado na 

convicção de que estavam reunidos os pressupostos que o artigo 248. "-A do CdVM exige para o 

dijèrimento da divulgação da informação, 

0. Pelo que, em qualquer caso, sempre estaria excluído o dolo da Recorrida, nos 

termos do artigo 8. q n. O 2, do RGCO. 

P. De qualquer forma, o Tribunal a quo não subsumiu - nem tal resulta de qualquer 

parte da sentença recorrida - a questão de facto relativa à concordância dada pela C W M  quanto 

à não divulgação imediata da informação à figura jurídica do consentimento, prevista no artigo 

38. "do CP, razão pela qual improcede e é inútil toda a argumentação expendida no recurso do MP 

a este propósito. 

Por fim, e em síntese: 

Q* Dos factos dados por provados na sentença proferida pelo Tribunal a quo não 

resultam o dolo e a culpa da Recorrida. 

R Uma actuação voluntária não corresponde a uma actuação dolosa (c@. artigo 14. O 

do CP), contrariamente ao que se afirma no recurso do MP. 

S. A sentença recorrida não padece de qualquer erro de direito, nomeadamente 

daquele que lhe é imputado no recurso do MP. 

T. Ainda que assim não seja, um erro de direito não pode dar lugar à alteração da 

matéria de facto, pelo que em caso algum o fundamento do recurso interposto pelo MP poderia dar 

lugar à revogação da sentença do Tribunal a quo e à condenação da Recorrida. 

Nestes termos, e nos mais de Direito aplicáveis: 

A) Deverá o presente recurso ser liminarmente rejeitado, por versar sobre matéria de facto, 

ao abrigo das disposições conjugadas dos artigos 420. O, n. O 1, alínea b), e 41 4. n. O 2, do CPP; 

B) Em qualquer caso, deverá o recurso ser julgado improcedente, 

Tudo nos termos supra expostos. 
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2.2. 

Respondeu a EDP ao recurso da CMVM, concluindo: 

A. O presente recurso deve ser liminarmente rejeitado, porque, numa parte, não é 

admissivel, e, na outra parte, é manifestamente improcedente - artigos 420. 9 n. O 1, alíneas a) e b), 

e 41 4. 9 n. O 2, do CPP. 

B. Não é admissivel na parte em que se invoca a existência de um erro de direito, uma vez 

que o resultado pretendido - a alteração da matéria de facto - não pode ter por jündamento a 

existência de um erro de direito, nomeadamente o que é imputado à sentença recorrida pela 

CMVM - cj?. artigos 75. q n. O 1, do RGCO, e 41 0.9 n. Os 1 e 2, do CPP. 

C. É manifestamente improcedente na parte em que imputa à sentença recorrida os vícios 

de contradição insanável da jündamentação ou entre a fundamentação e a decisão e de erro 

notório na apreciação da prova, previstos no n. O 2 do artigo 41 0. O do CPP. 

D. O recurso ao mecanismo processual previsto neste preceito legal configura, no caso dos 

presentes autos, uma utilização abusiva e despropositada dos mecanismos processuais legalmente 

conferidos, uma vez que é por demais evidente que a sentença recorrida não padece de qualquer 

dos vícios previstos nesse normativo legal. 

E. A sentença recorrida não padece de qualquer erro de direito, nomeadamente daquele 

que lhe é imputado pela CMVM. 

F. A sentença recorrida deu por não provados os factos relativos ao dolo e à culpa da 

Recorrida, com base nos elementos de facto e de direito que compõem os presentes autos, 

designadamente com fase no facto provado n. O 8. 

G. Em&nção destes elementos, considerou o Tribunal a quo que a conduta da Recorrida 

não foi dolosa nem culposa, não se integrando em qualquer das modalidades de dolo previstas no 

artigo 14. O do CP. 

H Foi esta a decisão do Tribunal a quo: 

«No caso dos autos, por terem resultados provados factos susceptíveis de suportar um 

motivo para que tal informação não fosse objecto de divulgação imediata -a advertência para a 

necessidade de manutenção de sigilo consignada em 8. dos factos provados tem, justamente, como 
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pano de fundo apossibilidade de ocultar, por algum tempo, a informação em causa nos autos - faz 
com que o dolo de não divulgação da informação se esgote, estando exaurido, mais enfaticamente, 

no que respeita ao seu elemento volitivo. » 

I. Vislumbrar-se aqui um erro de direito épura fantasia. 

J. Além de o Tribunal a quo ter entendido que o facto provado n." 8 tem por virtualidade 

exaurir o dolo da Recorrida, sempre se poderia concluir estarmos, também, perante a previsão do 

artigo 9.9 n. O 1, do RGCO, na medida em que a Recorrida agiu sem consciência da ilicitude da sua 

conduta, não lhe sendo o erro censurável, o que excluiria a culpa da Recorrida. 

K. Por outro lado, a solução alcançada na sentença recorrida encontra ainda acolhimento 

legal no artigo 8. 9 n. O 2, do RGCO. Encontra, aliás, acolhimento em dois segmentos normativos 

deste preceito legal. 

L. Primeiro, o facto de a CMVM ter anuído na não divulgação imediata da informação 

levou a que a Recorrida, ancorada no princhio da confiança dos particulares na Administração e, 

sobretudo, no seu Regulador, tenha ficado convicta de que a informação em causa não integrava o 

conceito de informação privilegiada, 

M E que, por esse motivo, tenha actuado numa situação de erro quanto a um elemento 

normativo do tipo contra-ordenacional previsto no artigo 248." do CdVM, estando, por isso, 

excluído o seu dolo, nos termos do mencionado artigo 8. n. O 2, do RGCO. 

h! Segundo, o facto de a CMVM ter anuído nessa não divulgação imediata da informação 

fez também com que a Recorrida, uma vez mais confiando na bondade da actuação dos órgãos da 

Administração, nomeadamente do seu Regulador, tenha ficado convicta de que estavam 

preenchidos os pressupostos de que o artigo 248."-A do CdVM faz depender a licitude do 

diferimento da divulgação da informação, 

0 .  O que signijica que a Recorrida actuou também numa situação de erro sobre um estado 

de coisas que a existir excluiria a sua culpa, 

P. O que, também nos termos do artigo 8.4 n. O 2, do RGCO, exclui igualmente o dolo. 

Q. OU seja, contrariamente ao que ajirma a C W M  no seu recurso, são várias as normas 

legais em que encontra acolhimento a decisão do Tribunal a quo. 

R. O Tribunal a quo não subsumiu - nem tal resulta de qualquer parte da sentença 

recorrida - a questão de facto relativa à concordância dada pela CMVM quanto à não divulgação 

imediata da informação à figura jurídica do consentimento, prevista no artigo 38. O do CP, razão 
. 
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pela qual improcede e é inútil toda a argumentação expendida no recurso da C W M  a este 

propósito. 

Por-fim, e em síntese: 

S. Dos factos dados por provados na sentença proferida pelo Tribunal a quo não resultam 

o dolo e a culpa da Recorrida. 

T. A sentença recorrida não padece de qualquer erro de direito, nomeadamente daquele 

que lhe é imputado no recurso do MP. 

U. Ainda que assim não seja, um erro de direito não pode dar lugar à alteração da matéria 

de facto. 

V. Por outro lado, a sentença não padece de qualquer dos vícios previstos no n. O 2 do artigo 

41 O. O do CPP. 

W. Assim, não pode este Venerando Tribunal proceder tr alteração da matéria de facto 

constante pela sentença recorrida. 

Nestes termos, e nos mais de Direito aplicáveis: 

A) Deverá o presente recurso ser liminarmente rejeitado, por, em parte, não ser admissivel, 

e, na outra parte, ser manifestamente improcedente, ao abrigo das disposições conjugadas dos 

artigos 420. q n. O 1, alíneas a) e b), e 41 4. q n. O 2, do CPP; 

B) Em qualquer caso, deverá o recurso ser julgado improcedente, 

Tudo nos termos supra expostos. 

2. 

2.1 

a seguinte a fundamentaçao da decisao: 

II - Fundamentaçdo 

a) - Resultaram provados, nos termos do disposto n o  art. 416.4 n.O 4 do Cdd MM, os 

seguintes factos: 

1 A Sociedade arguida, EDP - Energias de Portugal, S.A., é uma sociedade 

aberta emitente de acções admitidas b negociação em mercado regulamentado. 

2. No dia 22 de Janeiro de 2008, o Conselho de Administração Executivo da EDP 
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deliberou por unanimidade "aprovar o lançamento de um processo formal para um potencial IPO 

da EDP Renováveis"dependendo esta da "obtenção de parecer prévio favorável do Conselho Geral 

de Supervisão, nos termos previstos nos Estatutos da EDP '!. 

3. No dia 24 de Janeiro de 2008, o Conselho Geral e de Supervisão da EDP ((deu 

parecer favorável ao início dos trabalhos de preparação de um eventual IPO da EDP Renováveis, 

nas termos e condições apresentados, manifestando o seu apoio à necessária actividade do CAE, 

designadamente quanto ao anúncio desta intenção de financiamento previamente a realização do 

"Dia do Investidor")). 

4. No dia 28 de Janeiro de 2008, pelas 16.09 o jornal Diário Económico publicou no 

seu site uma notícia com o título "EDP avança com dispersão das renováveis em bolsa", com o 

subtítulo ' 2  EDP vai avançar com a dispersão em bolsa de parte do capital do negócio das 

energias renováveis. Ao que o Diário Económico apurou, o anúncio ojcial será efectuado após o 

fecho de bolsa. " 
Do corpo da notícia pode ler-se: 

"Neste momento, estão a ser dados os primeiros passos, como a escolha dos bancos que 

irão ser responsáveis pela avaliação e pela montagem do IPO ('initial public oferí). 

Umfonte contactada disse que são três as instituições financeiras eleitas: Caixa - Banco de 

Investimento, BES Investimento e Millenium BCP Investimento. 

A EDP irá prestar mais esclarecimentos sobre esta operação durante uma conferência de 

imprensa que decorrerá no Porto na próxima quinta-feira, no âmbito do "Investor Day" da 

empresa. 

A actual crise dos mercados financeiros suscitou algumas dúvidas sobre se a operação 

deveria avançar ou não, nesta fase, mas acabou por vencer a tese de que este tipo de activo será 

bem aceite pelos investidores numa altura em que pouco ou nada se passa no mercado. " 
5. A decisão de dar início à preparação de uma potencial oferta pública da EDP 

Renováveis S. L. não era do conhecimento do público às 16.09 do dia 28 de janeiro de 2008. 

6. No dia 28 de Janeiro de 2008, pelas 17.24 a EDP divulgou no Sistema de DiJusão de 

Informação aos Investidores o seguinte comunicado: 

"EDP INICIA PREPARAÇÃO DE POTENCIAL IPO DÁ EDP RENOVÁVEIS 

Nos termos e para as efeitos do disposto no artigo 248. do Código de Valores Mobiliários, 

a EDP -- Energias de Portugal, S.A. ('EDPfí) informa o mercado e o público em geral acerca do 
- 
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seguinte: 

O Conselho de Administração Executivo da EDP decidiu, após parecer do Conselho Geral 

e de Supervisão, dar início à preparação de uma potencial oferta pública inicial da EDP 

Renováveis &.L., holding do grupo EDP para as energias renováveis, que controla as subsidiárias 

NEO Energia e Ilorizon Wind Energy. 

Maior detalhe sobre a estratégia do grupo EDP para a área das renováveis será 

disponibilizado ao mercado e público em geral durante o Investor Day da EDP sobre renováveis 

que terá lugar no próximo dia 31 de Janeiro. 

EDP - Energias de Portugal, LA. ". 

7. A EDP sabia que: 

à) O seu Conselho de Administração Executivo tinha deliberado por 

em 22 de Janeiro de 2008 o lançamento de um processo formal para um potencial IPO da EDP 

Renováveis; 

b) O seu Conselho Geral de Supervisão tinha em 24 de Janeiro de 2008 dado 

parecer prévio favorável ao inicio dos trabalhos de preparação de um eventual IPO da EDP 

Renováveis; 

c) Não tinha divulgado no dia 28 de Janeiro de 2008 às 16.09 essas 

deliberações. 

8. Numa reunido mantida na CMVíkí em 24 de Janeiro de 2008 a EDP foi advertida 

oralmente para a necessidade da manutençdo de sigilo em relaçdo ci informação privilegiada em 

causa 

9. No dia 28 de Janeiro de 2008 foram transaccionadas 8.770.033 acções nominativas da 

EDP tendo sido, nessa data, € 4,085 o preço médio de compra e € 4,l. O o preço médio de venda. 

10. No dia 29 de Janeiro de 2008 foram transaccionadas 30.234.192 acções nominativas 

da EDP tendo sido, nessa data, C 4,29 o preço médio de compra e € 4,30 o preço mddio de venda. 

11. A. Sociedade arguida não tem antecedentes contra-ordenacionais. 

12. No que respeita ao exercício de 2007, a Sociedade arguida, apresentou um resultado 

liquido de exercício (demonstração de resultados consolidados) no valor de C 1.01 9.931 ., 00 (um 

milhão dezanove mil novecentos e trinta e um euros). 

b) - Resultaram não provados os seguintes factos: 
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1. A Sociedade arguida apenas quis divulgar essa informação no Sistema de Difusão de 

Informação no dia 28 de Janeiro de 2008, pelas 17.24. 

2. A Sociedade arguida agiu consciente e voluntariamente na comissão das infracções 

que lhe são imputadas. 

3. A EDP - Energias de Portugal, sÃ., violou os deveres de cuidado que lhe estavam 

legalmente acometidos e que era capaz de cumprir ao permitir que tivesse mediado 1 hora e 15 

minutos entre a divulgação do facto pelo "Diário Económico" e a divulgação que ela própria 

efectuou através do sistema de difusão de informação aos investidores, facto esse que admitiu 

como possível infracção contra-ordenacional mas que actuou sem se conformar com essa 

realização. 
* 

A restante matéria é conclusiva ou de direito. * 
c) - Motivaçdo da Decisdo de Facto 

A convicção do Tribunal, quanto à matéria de facto provada, assentou no exame critico e 

conjugado de toda a prova produzida em audiência de julgamento, bem como na fase 

administrativa do processo; em concreto o Tribunal teve em consideração: 

a) - Análise do teor dos documentos de fls. 6 (impressão do registo da CMVM no que 

respeita à pesquisa de entidades emitentes) e de fls. 7 a 9 (ôoletins de cotações emitido pela 

Euronext Lisbon - Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, S.A. nele Jigurando a EDP 

como emitentes de valores mobiliários) para a prova do facto consignado em 1.. 

6) - Análise do teor do documento de fls. 55 a fls. 57 (cópia certificada da Acta número 

312008 do Conselho de Administração Executivo da EDP -- Energias de Portugal, S.A., de 22 de 

Janeiro de 2008) para a prova do facto consignado em 2.. 

e) - Análise do teor do documento de fls. 50 a jls. 54 (cópia certiJicada da Acta número 

l(2008 do Conselho Geral e de Supervisão da EDP - Energias de Portugal, &A., de 24 de Janeiro 

de 2008) para aprova do facto consignado em 3.. 

d) -Análise do teor de jls. 5 (impressão de noticia do "Diario Economica com" datada 

de 2008-01 -28pelas 16.09 horas) para a prova do facto consignado em 4.. 

e) - Análise do teor do documento de jls. 10 a 12 (impressão dos comunicados 

efectuados pela EDP - Energias de Portugal, &A. no Sistema de Difusão de Informação - 

Emitentes, desde 2 de Janeiro de 2008, pelas 18.53 horas, até 14 de Maio de 2008, pelas 20.12 
. - 
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horas) para a prova do facto consignado em 5.. Em particular, o teor de fls. 12 em que resulta 

como únicas comunicações efectuadas pela EDP, no dia 28 de Janeiro de 2008, a das 17.24 horas, 

relativa â preparação de urna eventual 1 l)O, e a das 18.05 horas, de idêntico teor em versão inglesa. 

De tal análise resulta, num raciocínio a contrario sensu, que às 16.09 não era do conhecimento 

público a referida decisão de dar início à preparação de uma potencial oferta pública da EDP. 

- Análise do teor de Jls. 10 a 12 e 13 (respectivamente, impressão dos comunicados 

efectuados pela EDP - Energias de Portugal, S.A. no Sistema de Difusão de Informação - 

Emitentes, desde 2 de Janeiro de 2008, pelas 18.53 horas até 14 de Maio de 2008, pelas 20.12 

horas, onde se inclui o comunicado das 17.24 horas do dia 28 de Janeiro de 2008, e impressão da 

versão integral desse comunicado da EDP de 28 de Janeiro de 2008) para a prova do facto 

consignado em 6.. 

g) - A prova do facto consignado em 7. resulta, desde logo, da própria prova da 

factualidade consignada em 2., 3., e 6., para cuja motivação expressamente se remete, sendo todos 

estes factos originados/emanados da própria Sociedade arguida que, em suma, esta não poderá, de 

um ponto de vista de lógica e de critérios de razoabilidade e normalidade, ignorar. 

h) - A prova dos factos consignado em 8. resulta, desde logo, do depoimento de 

Manuel Ribeiro da Silva Monteiro que, em Janeiro de 2008, desempenhava as funções de 

Director-Adjunto do Departamento de Supervisão de Mercados Emitentes e Informação 

Financeira. 

Esta testemunha referiu, logo no inicio do seu depoimento, ter acompanhado todo o 

processo inicial de preparação conducente à realização da operação de uma oferta pública inicial 

de acções da EDP Renováveis, no mercado português (seriam acções admitidas à negociação em 

mercado exclusivamente português), pese embora esta fosse uma Sociedade constituída sob as 

normas societárias do Reino de Espanha. Tambkm por essa particular razão, foi pedida pela EDP 

a colaboração da C-, inclusivamente, no encetar de contactos com a congénere espanhola. 

Relatou que toda a informação acerca da intenção de realização da operação, bem como as 

etapas já delineadas conducentes à sua concretização, foi-lhe sendo veiculada pelo CFO da 

Sociedade arguida Nuno Maria Pestana de Almeida Alves - o interlocutor privilegiado junto da 

CMVM e lider, junto da Sociedade arguida, da equipa que preparava e, expectavelmente, 

jnalizaria a operação. 

Em concreto, a testemunha relatou ter havido uma reunião, ocorrida em 24 de Janeiro de 
. A 
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2008 em que foi, justamente, transmitido à CMVMpela EDP (na pessoa do seu CFO) que esta 

tinha decidido dar início ao processo de realização de uma IPO no I .  O semestre desse ano, que se 

concretizaria, caso as condições do mercado o permitissem. 

Foi-lhe, nessa ocasião, igualmente transmitido que a intenção de dar inicio à preparação da 

uma potencial IPO, já tinha sido objecto de deliberação pelos órgãos sociais da Sociedade 

Arguida (Conselho de Administração Executivo com parecer favorável do Conselho Geral e de 

Supervisão). 

A testemunha referiu que, por fim, também lhe foi veiculado por Nuno Alves que havia 

instituições bancárias que já tinham sido contactadas e que, na sequência de tais contactos, se 

encontravam a estudar a viabilidade da operação (essencialmente as condições de mercado no 

sentido de lá conseguirem colocar, no seu possível jüturo papel de intermediários financeiros, 

determinada quantidade de acções da EDP Renováveis a um determinado preço que, a final., 

representasse um encaixe financeiro compensador). Nuno Alves referiu porém à testemunha que 

ainda necessitava da "luz verde" de algumas instituições bancárias e que, por isso, havia algum 

receio em divulgar a informação ao mercado e, um dia depois, ter um "não dos bancos. 

Tendo em conta que se tratava, nas palavras da testemunha Manuel Monteiro, de "um 

investimento estratégico da EDP nas energias renováveis eólicas" de considerável dimensão 

("cerca de 300 milhões de ouros'y e a consequente importância económica que assumiria no 

mercado, quer a nível nacional, quer internacional, nessa reunião foi genericamente admitida a 

vantagemlnecessidade da divulgação de tal informação ser apenas efectuada uns dias depois 

(tempo que seria. necessário, mas também suficiente, para se poderem tirar as conclusões do 

impacto da operação no mercado). Nesse momento, o dia indicado pela EDP foi 31 de Janeiro 

(InvestirMs Day). A testemunha foi peremptória em afirmar que a EDP foi expressamente advertida 

da necessidade de manutenção da confidencialidade da informação relativa à decisão de dar início 

à operação e que tal recomendação/advertência foi pacificamente aceite dada a reconhecida 

"sensibilidade" de tal informação. 

O depoimento desta testemunha foi plenamente corroborado pelo teor do depoimento de 

Ana Margarida Rolo Pinto da Rocha Antunes, economista, à data dos factos em exercício de 

fimções no Departamento de Supervisão de Mercados Emitentes e Informação Financeira da 

CMVM; também presente na reunião de 24 de Janeiro de 2008. 

Esta testemunha transmitiu de forma igualmente inequívoca que a informação que traduzia 
. .. 
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a. intenção da EDP de lançar uma IPO, era informação privilegiada, cuja conjdencialidade 

importava assegurar e, caso "viesse alguma coisa cá para fora': teria de ser comunicada 

imediatamente. A semelhança da primeira testemunha ouvida, também esta transmitiu a ideia de 

que o ''ponto de ser informação privilegiada, não teve a menor contrariedade de qualquer parteff. 

O depoimento destas duas testemunhas caracterizado, em toda a sua extensão, por uma 

preocupação criteriosa de revelar rigorosamente os factos unicamente oriundos de um 

conhecimento pessoal e directo (manifestado nos honestos esforços de memória para enquadrar, 

v.g., de forma precisa, os assuntos debatidos, o tempo em que tal ocorreu e as pessoas envolvidas 

em tais discussões), factos esses relatados de forma clara e objectiva, e isentos de qualquer tipo de 

conotação valorativa benejciadora ou depreciativa da actuação da Sociedade arguida, fizeram 

com que fossem merecedores de toda a credibilidade. 

A própria testemunha Nuno Alves, Administrador da Sociedade arguida, com o pelouro 

jnanceiro (CFO), apesar de ter pontuado o seu depoimento pela tentativa. de desvalorização do 

valor/impacto da informação em causa nos autos, referindo-se-lhe como "estar a pensar estudar o 

IPO das Renováveis" e que "só com o prospecto é que a coisa se dejne ", sendo que "há factos 

relevantes e factos relevantesff e que, nessa fase/data, o assunto tinha sido pensado mas nada 

estava concretizado, confirmou que foram abordados cuidados de conjdencialidade, relativamente 

â veiculação da informação de dar inicio ao processo de lançamento da IPO das Renováveis, 

apesar de ter dito que nessa reunião não houve conversa expressa acerca da possibilidade de 

diferimento de informação de facto relevante. 

A tentativa de mitigação da importância do assunto relativo ao processo de planeamento e 

desenvolvimento da IPO das Renováveis foi sendo contraditado pelo próprio, em momentos de maior 

espontaneidade do seu depoimento, ao aludir a importância económica da operação e ao número 

de démarches à data já realizadas, nomeadamente, contactos com bancos, tendo referido, 

especijcamente, que nesse dia 24 o apoio de alguns Bancos ainda não estava fechado. Tal relato, 

caso dúvidas houvesse acerca da exemplar probidade do depoimento de Manuel Monteiro, o viria 

corroborar uma vez que, efectivamente, esta testemunha mencionara como causa ateiiclivel de não 

divulgação imediata da informação, a falta de luz verde da totalidade dos Bancos envolvidos no 

estudo de viabilidade@nanciamento do projecto, ponto chave para o seu arranque, tendo sido, em 

suma, esta a razão motriz das advertências relativas aos cuidados de confidencialidade para que a 

informação pudesse continuar, por mais um tempo, oculta do público, sem divulgação ojcial, 
,. 
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através do Sistema de Difusão de Informação. 

1) - A prova dos factos consignados em 9. e 10., resulta da análise do teor de jls. 7 e 8 

(boletins de cotações emitido pela Euronext Lisbon - Sociedade Gestora de Mercados 

Regulamentados, S.A.). 

j) -- No que respeita ao facto consignado em I I .  a sua prova resulta do próprio teor da 

decisão administrativa final que refere a ausência de antecedentes contra-ordenacionais por parte 

da Sociedade arguida, não tendo sido trazida pela CMVM qualquer tipo de informação 

superveniente que injrme o que foi por si consignado nessa sede. 

I) - Análise do teor de fls. 59 (excerto do Relatório e Contas 2007 - Demonstrações 

Financeiras [resultados consolidados]) para a prova do facto consignado em 12.. 
* 

No que respeita ii factualidade não provada esta assim foi consignada, resultante 

igualmente do exame crítico e conjugado da prova produzida em audiência de julgamento; em 

concreto foi tido em consideração: 

a) - No que respeita aos factos indicados como não provados em 1. e 2., descritos nos 

termos ipsis verbis da decisão administrativa, objecto de 'impugnação judicial, factos estes que 

corresponderão a vontade/intenção de não divulgação da informação relativa ii decisão de dar 

início li preparação d.e uma potencial oferta pública inicial da EDP Renováveis SL., antes das 

i 7.24 horas do dia 28 de Janeiro de 2008 (afirmação retirada, a contrario selim, da descrição 

factual da decisão administrativa), tal resulta da própria factualidade consignada em 8. dos factos 

provados e respectiva motivação, para onde expressamente se remete. 

Efectivamente, foi dado a conhecer, em sede de audiência de julgamento, um 

enquadramento fáctico - descrito em 8. dos factos provados facto esse constante da própria 

decisão administrativa [alínea d) do seu ponto 338 sob a epígrafe "VI Medida da Sanção'JI), -- que 

teve a virtualidade de invalidar a imputação subjectiva do tipo de ilícito contra-ordenacional à. 

Sociedade arguida nos termos configurados da decisão administrativa. 

Pese embora a Sociedade arguida estivesse na posse do conhecimento de determinados 

factos (descritos em a) e b) de 7. dos factos provados) que vieram a ser objecto de divulgação pela 

própria no Sistema de Difusão de Informação, apenas em 2 a Janeiro de 2 o 08, pelas i 7.2 4 horas 

(6. dos factos provados), e não nos dias 22, 24 ou 28 de Janeiro, antes das 16.09 horas, certo é que 

resultou provado um conjunto de circunstâncias que tiveram a virtualidade de infirmar o carácter 
A .  
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delituoso da não divulgação da referida informação, em data anterior a esta ter sido tomada 

pública pela notícia on line veiculada no site do "Diário Económico". 

Tais circunstâncias, relacionadas com o timing do próprio processo de preparação do 

lançamento da IPO, a saber, os contactos encetados com várias instituições bancárias encarregues 

de estudar a viabilidade da operação e consequente possível futuro desempenho do papel de 

intermediários jnanceiros na colocação e dispersão no mercado de valores mobiliários, Jizeram 

com que se tornasse atendivel a opção pela não divulgação da informação, nomeadamente, na 

data em que foi deliberado pelo Conselho Geral e de Supervisão da Sociedade arguida dar parecer 

prévio favorável ao inicio dos trabalhos da IPO, deliberação ocorrida em 24 de Janeiro de 2008. 

A partir do momento em que existem razões, consideradas atendíveis, para que 

determinada informação não seja imediatamente divulgada, decai necessariamente a existência de 

um motivo que tome culposa a vontade de não divulgação imediata, tal como é imposto, sob a 

jhrma de dever, no normativo previsto no art. 248.' do Cód. VM 

Na verdade, a existência do conhecimento e vontade da prática de determinado tipo de 

ilícito tem, obrigatoriamente, que ser sustentada por uma razão, um motivo que torne o cometimento 

da inJi.acção assimilável, te., que lhe conjra de forma apreensfvel e perceptfvel a natureza de um 

facto delituoso; em suma, em que a violação de uma obrigação legal, como aquela que é objecto 

dos presentes autos, resulte clara fazendo, portanto, sentido. 

No caso dos autos, por terem resultados provados factos susceptíveis de suportar um 

motivo para que tal informação não fosse objecto de divulgação imediata - a advertência para a 

necessidade de manutenção de sigilo consignada em 8. dos factos provados tem, justamente, como 

pano de findo a possibilidade de ocultar, por algum tempo, a informação em causa nos autos -faz 

com que o dolo de não divulgação da informação se esgote, estando exaurido, mais enfaticamente, 

no que respeita ao seu elemento volitivo. 

Não tendo resultado a prova dos elementos respeitantes ao dolo, decaem necessariamente 

os que respeitam à consciência do carácter ilícito da conduta (2, da factualidade não provada), 

b) - No que respeita ao facto indicado como não provado em 3., tal resultou de uma 

conjugação de factores. 

Sendo certo que a informação relativa à decisão de iniciar a preparação de uma eventual 

IPO veio a ser, sem dúvida, divulgada através do Sistema de D1Jicsão de Informação da CMVM 
- 
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(c@. 6. dos factos provados), o que estaria em causa como materialidade delituosa traduzida na 

violação de deveres de cuidado seria, em suma, o tempo de I .  15 horas que mediou entre o instante 

em que houve a publicação on Une da noticia pelo "Diário Económico" e o instante em que a 

mesma informação foi divulgada pela Sociedade arguida através do Sistema de Dzjüsão de 

Informação (1 6.09 horas do dia 28 de janeiro de 2008 e as 17.24 horas desse mesmo dia). 

Por um lado, houve as alusões, coerentes entre si, que as testemunhas Nuno Maria Pestana 

de Almeida Alves, Miguel Stillwell de Andrade e Jost Miguel Henriques Viana, as duas últimas, 

respectivamente, Director de do Departamento de Análises de Negócios e Director do 

Departamento de Relação com Investidores, fizeram à cadeia obrigatória de aprovação, dentro da 

própria Sociedade arguida, antes de divulgação de qualquer comunicado (os três unânimes em 

afirmar que não há qualquer comunicado que saia sem aprovação da administração) e o tempo 

que isso poderá levar. 

Por outro lado, houve igualmente, a referência plenamente cabal que a testemunha Manuel 

Ribeiro da Silva Monteiro fez à necessidade de ter um comunicado preparado "em gaveta" no caso 

de ser necessária a divulgação imediata de determinada informação na eventualidade de, por 

alguma razão, não ser mantida a confideneialidade dessa informação. 

Independentemente das alusões supm referidas, uma no sentido do tempo que é necessário 

para a divulgação de um comunicado, outra no sentido do tempo que pode ser abreviado quando 

tornah ,  antecipadamente, algumas precauções, emcc) é que dos autos, não resultaram provados 

quaisquer elementos de facto que permitissem, com a necessária segurança, definir qual a medida 

de tempo compaginável com uma actuaçdo diligente, de molde a conseguir concluir-se pela 

existência de negligência no espaço de tempo de 1.15 horas que mediou entre a notícia e a 

divulgação da informação pela EDP. 

Desde logo, porque se desconhece também se o lapso temporal. de I hora e 15 minutos, 

correspondeu, efectivamente, ao tempo de reacção da própria EDP, na medida em que não se 

conseguiu igualmente apurar em que momento temporal, contado a partir das 16.09 horas do dia 

28 de Janeiro de 2008, a Sociedade arguida tomou conhecimento da notícia on line. 

Por outro lado, também dos autos não resultou que a diligência impusesse um 

conhecimento, ao segundo, da divulgação da notícia. 

Com efeito, ao invés, resultou provado que os meios de monitorização de notícias 

informações que podem influenciar o mercado, existentes na Sociedade arguida, eram idênticos 
-- 
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aos que existiam na própria CMVM (ecrãs da Reuters e da Bloomberg que divulgam informação 

em tempo real e consulta dos sitas do diários económicos [conforme referido com maior pormenor 

pelas testemunhas Ricardo Jost Emídio Cairifo, economista, em Janeiro de 2008 a prestar 

funções no Departamento de Supervisão de Mercados Emitentes e Informação, e Josk Manuel 

Henriques Viana, Director do Departamento de Relação com os Investidores]), sendo que a 

própria CMVM não se apercebeu da saída da notícia, só tendo constatado a posteriori o lapso de 

tempo ocorrido entre a sua divulgação e a divulgaçdo da informação através do Sistema de 

Difusão de Informação. 

Em suma, não houve elementos que permitissem definir a 1.15 horas como tempo excessivo 

fora do conceito legal de "imediato" ou, bem assim, que permitissem dejnir a medida da diligência 

num tempo inferior a esse lapso temporal. 

d) - QualzjZcaçdo Jurídica dos Factos 

Em causa nos presentes autos está a decisão administrativa de condenação da Sociedade 

arguida EDP -. Energias de Portugal, S.A. com jkndamento na prática de 1 (uma) contra- 

ordenação p. ep. pelos artigos 248 O, n. Ol, alínea a), 394 O, n. OI e 388 O, n. "1, alínea a), todos do Cód. 

VM, (violaçdo, a titulo doloso, do dever de divulgaçdo imediata de informação privilegiada 

relativa a emitentes). 

Dispde art. 248. O, n. Os I, alínea a) e 2 do Cbd. VM que: 

"I - Os emitentes que tenham valores mobiliários admitidos à negociação em mercado 

regulamentado ou requerido a respectiva admissão a um mercado dessa natureza divulgam 

imediatamente. 

a) Toda a informação que lhes diga directamente respeito ou aos valores mobiliários por si 

emitidos, que tenha carácter preciso, que não tenha sido tornado pública e que, se lhe fosse dada 

publicidade, seria idónea para influenciar de maneira sensível o preço desses valores mobiliários 

ou dos instrumentos adjacentes ou derivados com estes relacionados; 

C..) 
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2 - Para efeitos da presente lei, a informação privilegiada abrange os factos ocorridos, 

existentes ou razoavelmente previsíveis, independentemente do seu grau de formalização, que, por 

serem susceptíveis de influir na formação dos preços dos valores nobiliários ou dos instrumentos 

financeiros, qualquer investidor razoável poderia normalmente utilizar, se os conhecesse, para 

basear, no todo ou em parte, as suas decisões de investimento. " 
Por outro lado, dispõe o art. 3 9 4 3 .  "1, alínea i): 

" I  - Constitui contra-ordenação muito grave: 

A violação do regime da informação privilegiada, excepto no caso em que tal facto 

constitua crime. 

O tipo contra-ordenacional supra enunciado, integra-se no âmbito das normas de conduta 

impostas aos emitentes, teleologicamente dirigidas à protecctio dos investidores, que é, por sua vez, 

um princlpio estrutural do Direito dos Valores Mobiliários, encabeçando a actividade de 

supervisão da CMVM em particular (cfi. art. 358. O, alínea a) do Cód. V w .  

Na verdade, a protecção dos'coo investidores subjaz a todas as normas que compõem 

o direito dos Valores Mobiliários, as quais visam assegurar a existência de condições de 

segurança como motivadoras da tomada de decisão de um investimento, sendo que "c..) a 

segurança do investimento e a confiança no mercado, portanto, condições essenciais ao regular 

funcionamento deste pois dela depende a decisão do investidor no sentido de aplicar, neste 

mercado, as suas poupanças " . 
No especfico contexto da regulação do mercado de valores mobiliários, a protecção dos 

investidores surge associada ao princlpio da transparência procurando-se, dessa forma, assegurar 

que a toda a informação pertinente dos emitentes e operadores no mercado seja veiculada de 

forma imediata, total e verdadeira por forma a atenuar ou eliminar a natural assimetria de 

informação que, a priori, se verificaria entre os operadores ou emitentes no mercado e os 

investidores e que é, desta forma, corrigida pelo legislador. 

Tudo isto determina a especial exigência normativa concedida aos deveres de informação 

uma vez que esta não constitui um jim em si mesmo mas antes um meio dirigido a algo que a 

transcende na complexidade e importância: o mercado, precisamente? 
- 
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E, por conseguinte, compreensível a atenção que o legislador concedeu, no Cód. VM à 

protecção do investidor e que encontramos, inter alia, reflectida no citado artigo 248. O 

Cumpre rejêrir que o tipo em causa é definido, i.e., decomposto nos seus elementos, através 

de um raciocínio a contrario sensu, uma vez que o preceito legal em que está previsto tem um 

conteúdo normativo preceptivo e não proibitivo. 

Os elementos objectivos do tipo traduzem-se, assim., na não divulgação imediata por parte 

de um emitente que tenha valores mobiliários admitidos à negociação de informação que lhe diga 

directamente respeito ou a valores mobiliários por si emitidos, que não tenha sido tomada pública 

e que seja idónea a influenciar, de maneira sensível, o preço dos valores mobiliários a partir do 

momento que lhe seja dada publicidade (alínea a) do n. O 1. do supra transcrito art. 248."). 

Tal informação é caracterizada pela lei - n. O 2 do cotado preceito legal - como informação 

privilegiada pelo facto de ser susceptível de influir na formação dos preços dos valores mobiliários 

constituindo, por essa razão, sendo conhecida, fonte de utilização para um investidor médio nela 

basear as suas opções/decisões de investimento. 

Em face da factualidade provada (c@. 1. a 6. e 9. e I@.), circunstanciada e explicitada na 

respectiva motivação, resulta que a Sociedade arguida, sociedade aberta emitente de acções 

admitidas à negociação em mercado regulamentado, não divulgou, previamente a qualquer outra 

&nte de informação que não a própria Sociedade emitente, informação que a ela lhe dizia 

directamente e indubitavelmente respeito, com carácter preciso (deliberações sociais com um 

conteúdo concreto/defanido), idónea a influenciar de maneira sensível o preço dos seus valores 

mobiliários cotados em bolsa. 

Estava em causa a divulgação do teor de deliberaçaes sociais ocorridas, respectivamente, 

em 22 e 24 de Janeiro de 2008 respeitantes à decisão - no nosso entendimento, inequivocamente 

jinde - de dar inicio aos trabalhos de preparação de uma IPO da EDP Renováveis. 

Utilizando esta expressdo, v. GONÇALO CASTILHO DOS SANTOS, O dever de niformação sobre factos 

relevantes pela sociedade cotada, AAFDL, Lisboa, 1998, p. 23, 
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Independentemente do desfecho de tal processo, te., de a final vir ou não a ser 

realizada a'IPO, a decisão de dar início a esse processo era, justamente, a informação de 

carácterpreciso que ao mercado teria de ter sido divulgada em primeira mão. 

Tanto assim é, que se veio a confirmar que o teor de tal informação tinha, 

efectivamente, a característica de ser idónea a influenciar de maneira sensível o preço das 

acções da EDP -- Energias de Portugal, S.A.. 

A informação veiculada no dia 28 de Janeiro de 2008 teve um inequívoco impacto no 

mercado demonstrado, desde logo, pelos factos consignados em 9. e 10., conforme supra 

referido, na medida em que a cotação da EDP sofleu um aumento de cerca de 5% de uma 

sessão para outra. 

Trata-se, na verdade, de um aumento signiJicativo e inusual no quotidiano do 

mercado bolsista que no findo representa a confirmação póstuma da idoneidade da 

informação que foi veiculada (o aumento ocorreu na sequência da divulgação de tal 

informação) em influenciar de maneira sensível o preço desses valores mobiliários. 

Quanto aos elementos subjectivos eles poderão ser tanto o dolo como a negligência (cfl. 

402. O, n. O 1 do Cód. VM). 

Resultaram não provados os factos configurados pela entidade administrativa como 

susceptíveis de sustentar o dolo e, bem assim, o facto que se veio a fucar no decurso do 

julgamento como susceptível de sustentar a negligência. Os elementos subjectivos do tipo que 

está em causa nos autos, doloso ou negligente, não lograram ser objecto de imputação. 

Resta, assim, concluir que à Sociedade arguida não poderá ser imputada a título 

doloso ou negligente a prática da inflacção contra-ordenacional p. e p. pelos artigos 248 .O, 

n. "I, alínea a), 394': n. "1, alínea i )  e 388. O, n. "1 ., alínea a), todos do Cód. VM., (violação do 

dever de divulgação imediata de informação privilegiada relativa a emitentes). 

Em face do exposto, a Sociedade arguida, EDP - Energias de .Portuga I!, S.A., terá de 

ser absolvida da prática da contra-ordenação em causa nos autos. 

111 - Decisiio 

Em face de todo o exposto, concedo provimento ao recurso e, em consequência, 

decido: 1 - Absolver a Sociedade arguida EDP - Energia. de Portugal, S.A. da prática da 
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contra-ordenação p. e p. pelos artigos 248': nOl, alinea a), 394': n ."I, alinea i )  e 388. O, n. "1, 

alínea a), todos do Cód. VM, (violação do dever de divulgação imediata de informação 

privilegiada relativa a emitentes). 

Not@que, com cópia, o Ministério Público, a CMVM, a Sociedade arguida e o seu 1 

Mandatário. " 

A matéria de facto mostra-se assente e, a menos que resulta do texto da decisao que 

existe algum vlcio que dela decorra manifesta e insanavelmente, na0 pode esta Relação 

alterar a matéria de facto fixada. 

De acordo com a jurisprudgncia fixada pelo Acórdao do Plenário das Secções do 

STJ de 19.10.1995 (in D.R., série I-A, de 28.12.1995), "É oficioso, pelo tribunal de recurso, o 

conhecimento dos vícios indicados no artigo 4 7 0 . O ,  n.O 2, do Código de Processo Penal, 

mesmo que o recurso se encontre limitado B rnatdrie de direito." 

O recurso é exclusivamente de direito, face ao disposto no art.O 75' do RGCOC, 

aprovado pelo DL 433182 de 27.10, sem prejuízo da apreciaçao de eventuais vícios que 

afectem a decisao e a que alude o artmo 410°, n.O2 CPP, aplicável subsidiariamente, e de 

nulidades nao sanadas. 

Assim, as questões suscitadas a propósito da prova produzida e da convicçao 

formada pelo tribunal "a quo "quanto aos factos referidos pelos recorrentes apenas serao 

apreciadas face ao texto da decisao recorrida por forma a concluir se do mesmo resulta 

qualquer vício que afecte a materia de facto, jh que o recorrente nao o alega 

expressamente, ou se constitui nulidade que nao deva considera-se sanada, nos termos do 

art.O 410°, n.O3 CPP. 

O artigo 410.O do Código Processo Penal, no seu n.O 2, estatui que, mesmo nos 

casos em que a lei restrinja a cogniçáo do tribunal de recurso a matéria de direito (como 

ocorre com os recursos interpostos para a Relaçao das decisões proferidas em sede de 

impugnaçao judicial de decisões administrativas, em materia de contra-ordenaçdes), o 

recurso pode ter como fundamentos a insuficiência para a decisao da matéria de facto 
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provada, a contradição insanável da fundamentação ou o erro notório na apreciação da 

prova, desde que qualquer desses vícios resulte do texto da decisão recorrida, por si só ou 

em conjugação com as regras da experiência comum. 

No essencial, o MOPO pretende que a decisão seja alterada e faz assentar tal pedido 

num alegado erro de direito alegando que na lógica da sentença, o facto provado n." 8 

afasta o dolo e em consequência empurra automaticamente para o elenco dos factos n8o 

provados, aqueles que interessam à afirmação da actuação dolosa da arguida, como seja o 

facto 2 não provado . 
E segundo o MOPO aqui reside o erro de direito que determina erradamente, salvo 

melhor opinião, a absolvição da arguida, uma vez que a advertência oral, por parte do 

colaborador do supervisor, de a arguida dever pugnar pela manutenção do sigilo da 

operação, equivale juridicamente ao consentimento, previsto no arte0 38." do Código Penal 

como causa de exclusão da ilicitude, em certos casos e não como causa de exclusão do 

dolo, mas que o consentimento s6 tem valor de exclusão, quando se reportar a interesses 

juridicamente disponíveis e os interesses jurídicos em causa, estruturadores de regras 

fundamentais do mercado de capitais e dos valores mobiliários, são de ordem publica e não 

estão na disponibilidade da CMVM pelo que o consentimento ao diferimento da divulgação 

da informação que o colaborador de CMVM ter& expresso é juridicamente irrelevante. 

E de todo o modo nunca seria excludente do dolo, quanto muito - mas disso nada 

diz a sentença - poderia ter criado na arguida a convicção de que a sua conduta era lícita. 

Pede ao Tribunal da Relação de Lisboa que repare o erro de direito em que cai a 

sentença, violando o art.O 38O CP, até porque as regras da experiencia comum e os factos 

da vida demonstram que se a EDP não quis divulgar a informação privilegiada de imediato, 

fê-lo por deliberada e consciente opção dos seus órgãos sociais, logo 4 dolosa a sua 

actuação. 

Defende a CMVM que constitui contradição insanável dizer (na motivação da decisão 

de facto) que a não divulgação da informação resultou de uma opção da Recoi~ida, e 

simultaneamente julgar não provado que esta agiu porque assim quis, voluntariamente. 

A CMVM vem requerer ao Tribunal ad quem o suprimento deste vício da sentença 

recorrida (artigo 410.0, n.O 2, alínea b), do CPP), dando como provado que a EDP apenas 

quis divulgar o comunicado relativo ao inicio da preparação da IPO da EDP Renovhveis no 
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dia 28 de Janeiro de 2008 pelas 17h24, e que agiu consciente e voluntariamente na 

comissao das infracçees que lhe sao imputadas. 

A situaçao descrita constitui igualmente um erro notório na apreciaçao da prova. 

Considerando os factos nos 2, 3, 6 e 7, e a prova, descrita na sentença, que os motiva, 

maxime o facto n.O 7, impdem as regras de experigncia comum que se considere provado 

que: 

c) A EDP apenas quis divulgar o comunicado relativo ao início da preparaçao da 

IPO da EDP Renováveis no dia 28 de Janeiro de 2008 pelas 17h24; 

d) A EDP agiu consciente e voluntariamente na comissao das infracções que lhe 

s8o imputadas. 

Pelos apontados vícios que resultam do texto da decisao recorrida por si só ou 

conjugada com as regras de experiência comum (artigo 410.O, n.O 2, alínea c), do CPP), 

requer a CMVM que o Tribunal ad quem julgue provados os factos nao provados n.Os 1 e 2. 

A decisao recorrida tratou, ao nível da definiçao dos factos, algo que definiu, se bem 

entendemos, como um esvaziamento ou pelo menos diluiçao da vontade que, apesar de a 

recorrida se encontrar na posse do conhecimento de determinados factos (descritos em a) e 

b) de 7. dos factos provados) que vieram a ser objecto de divulgaçao pela própria no 

Sistema de Difusao de Informaç%o e que deveriam ter levado A dita divulgaçao perante o 

comando legal contido na norma violada, objectivamente impediram a recorrida de 

razoavelmente ter adquirido a plena consciéncia da ilicitude da sua conduta. 

Ou seja, a decisao recorrida elaborou juridicamente o que entendia pelos conceitos 

'quis' e "agiu voluntária e conscientementen deslocando para o campo dos factos algo que 

ultrapassa o mero tratamento factualistico. 

Daí a dificuldade dos intervenientes processuais em apresentarem razões para a sua 

discordancia perante a aparente impossibilidade de discuss8o do 'facto" num tipo de 

processo que veda o recurso em materia de facto. 

A fundamentaçao da decisao fez uma escolha, demasiado elaborada do ponto de 

vista conceptual, para afastar algo que deveria ter situado meramente no campo dos factos, 

descrevendo-os de forma tQo completa quanto posslvel posto que teriam resultado da 

discussao da causa e em beneficio da arguida para que, em sede do tratamento jurídico dos 

mesmos, se fizesse o respectivo enquadramento jurídico. 

Será que do próprio texto da decis80, nomeadamente da sua motivaçao e com apelo 
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a regas da experiência comum, resulta algo que permita concluir pela existência de erro 

notório na apreciação da prova ou de contradição da fundamentaçao ou entre esta e a 

matéria de facto dada como provada e não provada pela decisão ? 

Não se confundam estes vicios com uma eventual errada ponderação da prova ao 

terem sido dados como provados e não provados certos factos, o que não é legitimo aqui 

discutir por ser vedado o recurso em matéria de facto. 

As questbes suscitadas pelos recorrentes, nomeadamente pelo MOPO, nos seus 

recursos, são essencialmente questbes de facto, mas relacionadas com o teor do facto 

provado 8 e os não provados 1 e 2 e com a própria motivação da decisão e não com a sua 

eventual discordância acerca da razão para perante as provas o tribunal dever ter fixado ta 

matéria de facto. 

Porem, certo é que a decisão também transferiu para o dominio das questbes de 

facto algo que deveria ter sido tratado ao nível do direito, depois de uma fixação completa e 

conclusiva dos factos. 

Dessa forma foi retirada as partes a possibilidade de discutir o direito com base em 

factos conhecidos e assentes no domínio próprio, principalmente por estar em causa um 

processo que nao admite que se questione a opção do julgador quanto aos factos dados 

como provados ou não provados. 

Não resulta da decisão, nomeadamente da matéria de facto, qualquer elemento que 

permita concluir que se está perante uma situação de consentimento, ainda que indevido, no 

diferimento da divulgação. A decisão não debateu tal questão, pelo que se entende nã fazer 

sentido discuti-la nesse domínio. 

O que resulta da fundamentação da decisão 6 que, perante o facto provado em 8. ', 
que os recorrentes não colocam em causa, e pelas demais razbes descritas na 

fundamentação mas relacionadas com a circunstância nele descrita, haveria que considerar 

afastados os elementos cognitivos e volitivos do dolo, por razbes ligadas inexistência de 

uma perfeita aquisição dos elementos necessários à formação de uma completa formação 

da vontade de violar a norma. 

- - 

' 8. Numa reunido &h na C M W  em 24 de Janeiro de 2008 s EDP fd advettida oraimenfe para a neceisidaáe h 

manutençtio de sigilo em relaçdo d informa$& privilegiodo em cousa 

3 1 
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Efectivamente, a decisão, ao fornecer os motivos para a formaçao da sua convicção, 

configurou um quadro que colocou a EDP numa situação em que esta, confiante no órgao 

regulador da Administração que tinha contacto privilegiado com a EDP, terá ficado 

convencida de que estavam preenchidos os pressupostos de que o artigo 248.'- A do CVM 

faz depender a licitude do diferimento da divulgação da informaçao. 

Tais factos eventualmente integrantes de erro, com efeitos, fosse ao nível da 

exclusao do dolo fosse da exclusao ilicitude, deveriam ter sido fixados na factualidade 

apurada pela decisao, e posteriormente tratados juridicamente da forma tida por adequada, 

tendo-o sido apenas na fundamentaçao para justificar o afastamento dos factos integradores 

do dolo. 

Efectivamente o facto descrito em 8. s6 por si n%o explica todas as razbes para 

afastar o dolo, quer perante o facto 1- n%o provado - quer da forma genérica e conclusiva 

como se fez no facto 2. dos factos não provados. 

No facto 2 não provado o julgador optou por afastar os elementos da consciência da 

ilicituda2 

O julgador na fundamentação faz consideraçbes para justificar por que razão não 

deu como provados os factos 1 e 2 da correspondente rubrica, e que, em nosso entender 

nilo silo susceptlveis de dar tal justificação, em lugar de ter dado como provados factos que, 

também perante o facto 8 e em conformidade com este, e perante as demais razbes 

explanadas na motivação, poderiam eventualmente levar a uma decisão de direito que 

verificaria a inexistência dos elementos subjectivos do tipo da contra-ordenação que, para 

seu preenchimento, exige o cometimento imput8vel a qualquer tipo de culpa, devendo 

verificar-se subjectivamente uma conduta dolosa ou negligente da infractora. 

A decisão entendeu que não bastava o conhecimento dos factos em que assentava o 

dever de divulgação porque, no caso, existia um conjunto de circunstâncias que afastaria 

mesmo a vontade nítida e suficientemente consistente de incumprir tal dever, perante todas 

as referidas circunstâncias. 

' 1. A Sodedade arguida apenas quis divulgar essa informiifdo no &tuna de Difysão & Informação no dia 28 de Janeiro 

2. A Soriedaa2 arguida agiu 001~~dente e wh- M comlndo das Irdiacçbes que ihe são imputaab. 

3. 
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Considerou que, no caso dos autos, e por terem resultado provados factos 

susceptíveis de suportar um motivo para que a informação não fosse objecto de divulgação 

imediata - a advertência para a necessidade de manutenção de sigilo consignada em 8. dos 

factos provados tem, justamente, como pano de fundo a possibilidade de ocultar, por algum 

tempo, a informação em causa nos autos - o que, no entender, da mesma fez com que o 

dolo de não divulgação da informação se tivesse esgotado, estando exaurido, mais 

enfaticamente, no que respeita ao seu elemento volitivo. 

Por essa via, considerou que o dolo de não divulgação se mostrava esgotado no seu 

elemento volitivo e como tal não provado que a arguida apenas tivesse querido divulgar 

essa informaçiio no Sistema de Difusão de Informação no dia 28 de Janeiro de 2008, pelas 

17.24. 

Esta conclusão parece querer dizer que o julgador entendeu que a arguida quis e 

sabia não estar a divulgar mas não ao ponto de se poder ter por preenchido uma vontade 

formada e suficientemente nltida para integrar o elemento volitivo do dolo. 

Porém, esse facto, contrário a uma solução 16giw dedutiva racional e objectivamente 

entendlvel para o cidadão médio, não permite, sem outro facto que a explique, conduzir a tal 

conclusão. 

A intenção que preside a uma certa actuação, é estabelecida em regra a partir dos 

factos conhecidos e interpretados à luz das regras da experiência. 

De acordo com as regras da experiência, existe um nexo 16gico entre a conduta 

objectivamente apurada e a intenção que leva o cidadão médio, num determinado contexto 

circunstancial, a optar por uma determinada actuação. 

Em regra, e de acordo com regras da experiência comum, a uma dada acção 

corresponde a vontade que lhe é inerente. Por isso, exclulda alguma circunstância que a 

afaste, presume-se a intenção a partir da acção em que a mesma se traduz. 

Não é aceitável, do ponto de vista do cidadão médio, que se tenha considerado 

provado que a EDP, soubesse que o seu Conselho de Administração Executivo tinha 

deliberado em 22 de Janeiro de 2008 o lançamento de um processo formal para um 

potencial IPO da EDP Renováveis, que o seu Conselho Geral de Supervisão tinha em 24 de 

Janeiro de 2008 dado parecer prévio favorável ao inicio dos trabalhos de preparação de um 

eventual IPO da EDP Renovhveis, n8o tendo divulgado no dia 28 de Janeiro de 2008 4s 

16.09 essas deliberaçdes tendo apenas, no dia 28 de Janeiro de 2008, pelas 17.24, 

divulgado no Sistema de Difusão de Informação aos Investidores o comunicado sob o 

tltulo:"EDP INICIA PREPARAÇAO DE POTENCIAL IPO DA EDP RENOVAVEIS" e 
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simultaneamente ter como nao provado que "A Sociedade arguida apenas quis divulgar 

essa informação no Sistema de Difusão de Informaç40 no dia 28 de Janeiro de 2008, pelas 

7 7.24. 'I 

Assim, quanto ao facto I. dos factos nao provados afigura-se notório que náo pode o 

mesmo ser tido como n%o provado, quer perante o restante enquadramento de facto, quer 

perante a fundamentaçáo perante a qual seria contraditório, a menos que se descreva na 

matéria de facto qualquer facto ou circunstancia explicativa de tal contradiçao ou que da 

justificaçao dada pelo tribunal para dar tal facto como n%o provado decorra, de forma 

aceithvel e compreensível, as razdes para considerar nao provado que a EDP quis a acçao 

que naturalisticamente desencadeou, nao se podendo confundir a definiçao das razdes para 

ter agido da referida forma, de modo equivalente a excluir o dolo e a consciência da ilicitude. 

Pelo menos, deveria ter definido factos em que, em seu entender, existiria uma 

situaçao de erro susceptível de excluir o dolo ou de afastar a ilicitude. 

A EDP, segundo resulta da própria fundamentaçao apenas quis divulgar na referia 

data. O que faltou foi definir as razdes para tal e determinar, perante os factos 

correspondentes, se os mesmos justificariam, ou nao, tal opçao. 

Alihs, também nao se mostra na materia de facto estabelecido qualquer nexo entre o 

facto 8 e a circunstância de a divulgaçáo feita pela Sociedade arguida, que apenas divulgou 

essa informaçao no Sistema de Difusao de Infomaç%o no dia 28 de Janeiro de 2008 pelas 

17h24, ter ocorrido em virtude do facto relatado em 8, por forma a ter conduzido à exclusao 

do dolo. 

O tribunal a quo deu como provado um conjunto de factos que objectivamente 

permitem concluir que a EDP era detentora de informaçao privilegiada e concluiu que a EDP 

n%o beneficiava do direito de diferir a informaçao, pelo que era seu dever divulgar de 

imediato a inforrnaçao privilegiada, tendo aguardado por um evento futuro, o Investor's Day, 

para a divulgar, criando o risco de ruptura da confidencialidade e de divulgaç40 assimetrica 

de infomaç%o ao mercado. 

E deu como provado que a EDP divulgou a infomaçao no dia 28 de Janeiro de 2008, 

pelas 17h24 e deu simultaneamente como n%o provado que a arguida apenas quis divulgar 

essa informaçao no Sistema de Difusao de Infomaçao no dia 28 de Janeiro de 2008, pelas 

17.24. 

A menos que algum outro facto explique tal divergência nao 6 possível deixar de os 



TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE LISBOA 

considerar manifestamente errados e /ou contradit6rios. 

E a fundamentação para tal também não se mostra consentanea com a definiçao dos 

factos respectivos, sendo contraditória com estes. 

Resulta assim manifesto o erro e insanável a contradição da fundamentação e entre 

esta e a decisão, ao ter-se definido como não provado os factos 1 e 2, depois de se ter dado 

como provados os factos 6 e 7. 

Dir-se-ia que comummente é aceitável para o preenchimento do dolo e da 

consciência da ilicitude, o recurso a uma f6rmula genérica como "o arguido agiu livre 

deliberada e conscientemente sabendo ser proibida a sua conduta " quando nada há que 

impeça a normal verificação de tais elemento. 

Efectivamente, no domínio das acções se algubm age num dado sentido, sem que se 

defina uma razão válida para que se mostre afastado que o fez porque quis e tinha 

consciência de estar a fazê-lo, é presumlvel do ponto de vista naturallstico, que o fez por 

estar investido da correspondente intenção e consciência. 

Não se trata de qualquer presunção legal nem se inverte qualquer 6nus da 

respectiva prova mas é Ilcito estabelecer tal presunç%o no campo das presunçóes judiciais. 

Ou seja, caso ocorram, como terd entendido a decisão recorrida, razões para afastar 

tal correspondência já não se afigura aceitdvel que se afaste a presunção dando apenas 

como não provada a intenção ou a consciência do illcito sem que tal desfasamento seja 

integrado por factos que afastem tal natural corresponddncia, sob pena de insuficidncia da 

matéria de facto para a decisão. 

Em matéria de contra-ordenaçóes tem sido aceite uma menor exigencia do ponto de 

vista técnico-legal. A prbpria decisão administrativa n%o tem de conter senão os elementos 

necessários à identificação dos factos N%o se exige de uma decisão em matéria contra- 

ordenacional o rigor técnico de uma decis%o de natureza criminal, atentos os interesses e 

valores em jogo. 

As referências a matéria de facto constantes da fundamentação deveriam constar do 

elenco dos factos provados, enquanto id6neos a afastarem o dolo, e concorde-se ou não 

com a opção do julgador nessa parte, o que não pode é constituir objecto de apreciação 

nesta sede que apenas admite recurso de matéria de direito (art.O 75O,n.O1 RGCOC). 
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O julgador tratou o conceito de forma conceptual e nao naturalistica como devia 

posto que se tinha raz6es para concluir que a recorrida actuou numa situação de erro sobre 

um estado de coisas que, a existir, excluiriam a sua culpa, deveria ter descrito tal situação 

na matéria de facto. 

Em matéria de direito de mera ordenação social não estA em causa uma culpa de 

índole jurídico-penal baseada no desvalor ético jurldico imputAvel ao agente e dirigida à sua 

conduta interna mas antes a imputação social do facto CI pessoa. Trata-se 

generalizadamente de condutas axiologicamente neutras, sem qualquer carga desvalorativa 

ética, mas de mera atribuição de responsabilidade social por certas regras de conduta, com 

vista a permitir uma vida social organizada. 

Assim, no caso, a culpa do agente centra-se na sua responsabilidade social, 

enquanto agente econ6mico que desenvolve uma dada actividade sem ter acautelado todas 

as condições impostas por lei para o seu exerclcio. 

Como se diz na decisão hA que enquadrar culposamente a actuação da arguida para 

que possa ser aplicada a coima: 

'A partir do momento em que existem razbes, consideradas atendíveis, para que 

determinada informação ndo seja imediatamente divulgada, decai necessariamente a 

existência de um motivo que torne culposa a vontade de não divulgação imediata, tal como é 

imposto, sob a forma de dever, no normativo previsto no art. 248' do Cód. VM. 

Na verdade, a existência do conhecimento e vontade da prática de determinado tipo 

de ilícito tem, obrigatoriamente, que ser sustentada por uma razão, um motivo que torne o 

cometimento da inpacção assimilável, te., que lhe con#ra deforma apreensfvel e perceptível a 

natureza de um facto delituoso; em suma, em que a violação de uma obrigaçilo legal, como 

aquela que é objecto dos presentes autos, resulte clara fazendo, portanto, sentido. 

Porém, essa averiguaflo deve ser feita ao nível do apuramento dos factos 

necessArios ao enquadramento de tal situação, e nao o inverso, devendo distinguir-se o 

"facto" do respectivo tratamento jurídico, que necessariamente deve ser subsequente 

àquele. 

Como tal, verifica-se um erro notório na apreciaçáo da prova além da contradição na 
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fundamentação e entre esta e a decis%o, vícios que determinam o reenvio para novo 

julgamento nos termos do art.O 426O CPP. 

4. 

Pelo exposto, acordam as juizas em dar provimento ao recurso, determinando o 

reenvio para novo julgamento nos termos do art.O 426O CPP. 

Sem custas. 

Elaborado, revisto e assinado pela relatora Filomena Lima e assinado pela Desembargadora Adjunta Ana Sebastib. 




