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I - Relat6rio 

A arguida "Sumol+Compal, S.A.", sociedade aberta, matriculada na 

Conservatbria de Registo Comercial de Cascais sob o nirmero unico de matricula e 

de pessoa colectiva 500277486, com sede na Estrada da Portela, n." 9, Portela de 

Carnaxide, veio impugnar judicialmente a decisao da CornissZo do Mercado de 

Valores Mobiliiirios (CMVM) que a condenou na coima rinica de € 75.000,00, 

resuitante do cf~rnulo juridic0 das seguintes contra-ordenagoes (0s artigos a seguir 

indicados s2o os que constam na parte dispositiva da decisao da autoridade administrativa que, 

como veremos, contern diversos lapsos e omiss~es): 

Nos terrnos dos art.OS 394.", n." 1, al. i), e 388.", n.' 1, al. a) do Codigo dos 

Valores Mobiliiirios (CVM), pela infrac~ao, a titulo doloso, do dever de 

divulga@o imediata de facto relevante, em violaqao do art." 248.", n." 1 do 

CVM e do art." 6.", n.O 1 do Regulamento da CMVM n." 4/2004, foi-lhe 

aplicada a coima parcelar de € 40.000,OO; 

Nos terrnos dos art.os 388.') n." 1 al. a) e 389.", n.' 1, ambos do CVM, por 

infrac~80 dolosa do dever de divulga~ifio de informaqiio completa ao 

mercado, em viola~ao do art." 7.", n." 1 do CVM, foi-he aplicada uma coima 

parcelar de € 40.000,OO; 

Nos termos dos art.0~ 400.", al. a), 388.0, n." 2, al. a), do CVM e art.' 17.', n.' 3 

do Regime Geral das Contra-Ordena~Bes (RGCO), pela infracqiio, a titulo 

negligente, do dever de segredo sobre facto relevante ate A sua divulgaqao no 

sistema de difusiio de informaqgo da CMVM, em vioIa~Zio do art." 6.", n."2 do 

Regularnento da CMVM n." 4/2004, foi-lhe aplicada uma coima parcelar de € 

20.000,00. 



Juizos de Pequena Instincia Criminal de Lisboa 
1." Juizo - 2." Secqiio 

Campus de Justiqa - Alameda dos Oceanos, n." 1.08.01 - 1990-097 Lisboa 
Tel.213182400 Fax: 211545177 

A arguida apresentou as suas alegacdes e conclusdes a fls. 607 a 687 e termina 

pedindo que: 

- A decis2o administrativa condenatoria seja declarada nula; ou 

- Seja revogada, absolvendo-se a arguida; ou 

- No caso de ser condenada, que seja numa admoesta@o ou numa coima pel0 

minimo legal e suspensa na sua execuq%o. 

A CMVM apresentou alegacdes. 

0 recurso foi admitido. 

A sociedade arguida veio, em complemento do que jA havia invocado, arguir a 

nulidade ou, pel0 menos, a irregularidade da decisao administrativa por esta n3o estar 

datada e conter apenas duas assinaturas ilegiveis, antecedidas da referencia "0 

Conselho Directivo.. .". 
0 Ministerio Publico aderiu As posi~des expendidas nas alega~des da CMVM. 

A CMVM respondeu por escrito a fls. 921 a 923. 

Realizou-se a audihcia de julgamento com observancia dos formalismos legais, 

sendo que no seu inicio foi logo relegada para final a apreciaqgo das nulidades e 

questdes prkvias alegadas pela arguida. 

Chegado o momento, importa entiio comecar por apreciar as alegadas nulidades 

e questdes prkvias. 

Da Falta de data e das assinaturas na Decisiio recorrida 

No recurso que interpes, a arguida veio alegar que a decisao recorrida ngo estA 

datada e, alem disso, tem apenas duas assinaturas ilegiveis, quando a competencia 

para aplicar coirnas pertence ao Conselho Directivo da CMVM e para que este delibere 

validamente k necesstirio que estejam presentes tres dos seus cinco membros, nos 

termos do art.' 408.' do CVM e dos artos 9.', al. p), 8.' e 12.', n.' 2 dos Estatutos da 

CMVM, aprovados pel0 DL n." 473/99, de 8 de Novembro, alterado pel0 DL n.' 

232/2000, de 25 de Setembro e pel0 DL n.' 183/2003, de 19 de Agosto e pel0 DL n." 

169/2008, de 26 de Agosto. 
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A arguida veio depois complementar esta alegagao atraves do requerimento de 

fls. 907 a 914. 

Pede a nulidade ou, pelo menos, a irregularidade da decis8o administrativa. 

A CMVM respondeu, quer nas suas alegaqdes, quer na referida peqa de fls. 921 a 

923, e o Ministerio Publico aderiu a tal resposta. 

A quest80 colocada e meramente formal e simples, n8o assistindo qualquer 

raz8o A arguida. 

A reuni3o em que o Conselho Directivo da CMVM deliberou proferir a deciszo 

condenatdria em causa realizou-se no dia 25-06-2009 e o documento de fls. 361 e 362 

menciona que tal deliberag80 foi tomada por unanimidade. 

Por outro lado, a certid8o de fls. 776 atesta que nessa reunizo estiveram 

presentes os membros do Conselho Directivo: Carlos Tavares, Amadeu Ferreira, Rui 

Ambr6sio Trobolet, Maria dos Anjos Capote e Carlos Alves. 

No presente process0 n8o tern de constar a acta daquela reuni8o do Conselho 

Directivo, na qual, naturalmente, foram tratados outros pontos da ordem de trabalhos 

sem qualquer relevincia para a matQia dos autos. 

N3o podemos, pois, deixar de concordar com a autoridade administrativa 

quanto a esta materia quando diz (fls. 922) que: 

((A recorrente confunde, a este respeito, dois conceitos distintos: 

a) A deliberacao do Conselho que aprova a decisgo a proferir contra a 

recorrente (que obedece ao disposto no art.O 12.O, n.' 2 do Estatuto da 

CMVM quanto ao qu6rum deliberativo) e que foi, no presente caso, 

tomada por unanimidade e esta datada (cf. fls. 361); 

b) A decisao (enquanto pega processual) que condena a recorrente pela 

pratica de tr@s contra-ordenagdes e lhe aplica uma coima de €75.000, 

que 6 urn act0 juridico, para cuja notificaqao A recorrente a CMVM 6 

representada validamente por dois membros do Conselho Directivo (cf. 

art." 7." do Estatuto da CMVM).,, 
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Quanto ?I circunst2ncia de as assinaturas serem ilegiveis n50 vislumbramos qual a sua 

relevhcia, pois a lei n5o exige mais do que as meras assinaturas, niio sendo por isso 

exigivel a correspondente identifica~iio. 

Pelo exposto, improcede a alegada nulidade ou irregularidade da decis5o condenatbria. 
* 

Da n i o  indicacio na parte decisbria da Decisio Recorrida de quais as normas 

efectivarnente aplicadas (redaccio b data dos factos ou r e d a c ~ i o  actual) 

Vem a recorrente arguir a nulidade da decis5o condenatbria por violaq50 do disposto 

na alinea c) do art." 58.' do RGCO. 

Alega a arguida que o dispositivo da deciszo, apesar de referir as normas, n5o indica 

qual a redacqao das mesmas, pois que entre a data da prhtica dos factos e a da deciszo 

as mencionadas normas sofreram alteraqdes significativas. Refere, ainda, que n5o e 
indicada a base legal para os montantes minimos e mhximos das coimas, 

nomeadamente quanto A alegada infrac~Zio negligente do dever de segredo relativo a 

factos relevantes. 

A CMVM respondeu por escrito nas alegaqdes que apresentou. 

Cumpre apreciar e decidir. 

A norma invocada pela arguida pertence ao Regime Geral das Contra-Ordena~des 

(RGCO), consagrado pelo Decreto-Lei n.' 433182, de 27 de Outubro, e tem a redac~zo 

que Ihe foi dada pelo Decreto-Lei n.O 24-4/95, de 14 de Setembro. 

Tal norma e aplicavel ti decis5o em causa por forqa do disposto no art." 407." do CVM, 

visto que este diploma nZio regula os requisitos das decisdes condenatbrias - a n5o ser, 

se assim se puder entender, quanto tis decisdes finais em process0 sumarissimo. 

0 art.' 58.O, n.' 1, alinea c) do RGCO estatui o seguinte: 

t c l  - A decisio que aplica a coima ou as sanq6es acessdrias deve conter: 

(...) 

c) A indica~io das nomzas sepndo as quais se pune ...,, 
As decisdes condenatbrias devem ser particularmente rigorosas na indicaqao correcta e 

completa das normas corn base nas quais aplicam as sanqaes, principalmente nos casos, 
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como o presente, em que ocorreram alteraq6es legislativas entre a data da pratica dos 

factos e a data da decisso. 

A decisso em crise n%o foi rigorosa nessa indicaqiio, contendo at6 diversos lapsos, tais 

como a menqso A alinea i) - sem vez de h) - do n." 1 do art." 394." do CVM, a referencia 

ao n." 3 do art." 17." do RGCO em vez do n.O 4, pois o art." 388.0, n." 1, al. c) do CVM (ao 

qua1 n8o se fez referencia) fixa urn montante miximo para a coima, mas nao distingue 

entre o comportamento doloso e o negligente. 

Todavia, s6 se pode ter por inobservado o disposto na a h e a  c) do n." 1 do art." 58." do 

RGCO quando nao hi4 indicaqao das normas segundo as quais se pune. 0 comando 

legal em causa nem sequer exige que as normas estejam no dispositivo da decisso - 
exigencia que surge apenas no process0 penal, art." 374.9 n." 3, al. a) do C.P.P. 

A menqao feita Bs normas fora do dispositivo da decisao ou a incorrecta referencia aos 

artigos e As leis, sgo matbrias que tern a ver com a bondade e perfeiq%o da decisao 

condenatdria, mas n5o a ferem formalmente com o grave vicio da nulidade. 

Ora, lendo a decisso recorrida, verifica-se que, embora corn lapsos e imprecistjes, a 

autoridade administrativa indicou as normas segundo as quais puniu a arguida que, 

diga-se, entendeu perfeitamente quais eram as contra-ordena~bes que Ihe estavam a ser 

imputadas e defendeu-se cabalmente de tais imputa~bes. 

Por conseguinte, indefere-se a alegada nulidade. 
* 

Da niio indica~iio das provas obtidas e da insuficitncia da matiria de facto 

provada 

A arguida tambem alegou a violaqao do disposto na alinea b) do n." 1 do art." 

58," do RGCO. 

Diz a arguida que os h icos  meios de prova indicados na decisao condenatbria 

foram tr6s documentos que haviam sido juntos por ela. 

Alega, por exemplo, que niio foi indicado qualquer meio de prova para o facto 

de que a "arguida agiu consciente e voluntariamente na pratica do facto que Ihe 6 
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imputado" ou que a "arguida niio agiu com o cuidado a que estava obrigada e que era 

capaz". 

A CMVM respondeu por escrito nas suas alegaqdes. 

Vejamos. 

0 art." 58.", n." 1, al. b) do RGCO estatui o seguinte: 

- A decisiio que aplica a coima e as sanqes  acessdrias deve confer: 

(. . .) 
C) A descriqiio dos factos imputados, corn indicaqiio das provas obtidas;,, 

Ora, como a pr6pria arguida refere, a CMVM indicou prova documental. E 

indicou mais do que tr@s documentos, ao contrario do que diz a arguida. 

Logo, a decisao niio viola o disposto na alinea b) do n." 1 do art." 58." do RGCO. 

Questiio diferente 6 a de saber se h6 factos que foram dados como provados, sem 

terem prova que os sustentasse. 

S6 a inobservhcia do comando da alinea b)  do n." 1 do art." 58.' do RGCO 6 que 

constitui uma questso formal e previa. A segunda questiio ja pertence ao merito da 

causa e sera tratada mais A frente, aquando da motivaqao da materia de facto. 

Pelo exposto, tambem improcede a alegada viola~iio da norma contida na alinea 

b) do n." 1 do art." 58." do RGCO. 
* 

Da contradiciio entre a fundamenta~80 e a decisiio 

A arguida vem alegar a contradiqiio entre a fundamentaqao e a decisiio. Para 

tanto, invoca uma contradiqgo insanavel entre o referido no n." 84 e nos n.OS 181 e 322/c 

da decisso administrativa quanto ao facto determinante para a imputaqiio da contra- 

ordenaqao, bem como uma contradiqgo insanhvel quanto ao regime aplicavel, no que 

concerne A aplicaqiio da lei no tempo. 

Ora, estas duas questdes dizem respeito A aplicaqso da lei aos factos, o que 6 

claramente uma questao de merito, pel0 que sera tratada, se necess5rio for, em sede de 

fundamentaqiio de direito. 

Por conseguinte, esta n8o 6 uma questiio previa A apreciaqao de mkrito. 
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Da niio aplicaciio nu  decisfio recowida da lei mais  favordvel a a r ~ i d a  

Tal como se acabou de referir, tamb6m as questdes relacionadas com as 

alteraqdes introduzidas ao art.' 248." do CVM e da aplica~iio retroactiva do art." 248.'-A 

do mesmo c6dig0, aditado pelo Decreto-Lei n." 52/2006, de 15 de Marlo, n3o s8o 

prkvias a apreciaqao de mbrito, mas constituem elas prbprias a questao de fundo deste 

processo. 

Por conseguinte, a questso de saber qua1 a redac~iio das normas que sera 

aplicada, ira ser apreciada em sede de fundamentaqgo de direito. 
* 

Da v i o l a ~ i i o  do  direito de audicGo e defesa da arffuida - 

A arguida invoca que foi frontalrnente vioIado o art.' 50.' do RGCO, pois as 

alteraqdes legislativas ocorridas ap6s a sua audigiio, em 01-03-2006, impunham que se 

efectuasse uma nova audi~8o antes de ser proferida a deciszo condenat6ria. 

A CMVM respondeu por escrito nas suas alegaqdes. 

Vejamos. 

0 art." 50." do RGCO consagra o direito de audiqgo e de defesa dos arguidos em 

processo contra-ordenacional e tem a seguinte redacq80: 

~ N i o  e' pemzitida a nplicaqiio de uma coima ou de urna sanqlio acess6ria sem antes se ter 

assegurndo no arguido a possibilidade de, num prazo razohvel, se pronunciav sobre a confra- 

ordenaqiio que lhe e' imputada e sobre a sanqiio ou sanqes em que incorre.,, 

Com efeito, nos presentes autos, entre o cumprimento do disposto no art." 50.' 

do RGCO e a decis3o administrativa condenat6ria varias normas aplicaveis sofreram 

alteraqdes resultantes do Decreto-Lei n.' 52/2006, de 15 de Margo, sobre as quais nos 

debruqaremos mais B frente na presente sentenqa. 

Todavia, tais altera~des n8o irnpediram a arguida de vir defender-se cabalmente 

no recurso que apresentou, discutindo prolixamente os diversos aspectos pertinentes 

quanto B aplicaqao da lei contra-ordenacional aos factos pretkritos. 
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0 Assento n.' 112003, de 16/1012002, contem a solu~iio para o caso vertente, exposta de 
forma bastante clara, pelo que passamos a transcrever a "Conclus80 IV" (pag. 555 do 
DR de 25 de Janeiro de 2003), por ser a que releva para o caso: 
d V  - Se a notificaciio [nos termos do art.' 50.' RGCO], tendo Iugar, n i o  fomecer (todos) os 
elernentos necesshrios para que o interessadofique a conhecer todos os aspectos relevantes para a 
decislio, nus rnate'rias de facto e de direito, o vicio sera' o da nulidade sanlivel (artigos 283.9 n." 3, 
do Cddigo de Processo Penal e 41.9 n." 1, do regime geral das contra-ordenaqes), arguivel, pelo 
interessado/notificado (artigos 120.", n.' 1, do Co'digo de Processo Penal e 41.4 n." 1, do repme 
geral das contra-ordenaqlies), no prazo de 10 dias apds a notificaqlio (artigos 105.O, n.O 1, do 
Cddigo de Processo Penal e 41.4 n.O 1, do regime geral das contra-ordenaqlies) perante a prdpria 
adrninistraqiio ou, judicialrnente, no act0 da irnpugnaciio (artigos 121.O, n.' 3, alinea c), e 41.4 
n." 1, do regrrne geral das contra-ordenaqlies). Se a irnpugnaqiio se limitar a arguir a nulidade, o 
tribunal invalidarb a instruqzo administrativa, a partir da notifi'caqio incompleta, e tarnbe'rn, por 
dela depender e a afectar, a subsequente decisk  administrativa (artigos 120.4 n." 2, alinea d), e 
3, alinea c), e 122.9 n." 1, do Cddigo de Processo Penal e 41.", n." 1, do regzme geral das contra- 
ordenaclies). Todavia, se o irnpupnante - se prevalecer na i rnpugna~io  judicial do direito preterido 
fabarcando, na sun defesa, os aspectos de facto ou de direito omissos na notificaciio mas presentes 
na decisab/acusa~iio), a nulidade considerar-se-li sanada (art.' 122.4 n.' 1, alinea c), do Cddipo 
de Processo Penal e 41 .", n." 1, do regime - geral - das contra-ordenacr7es).n [sublinhado nosso]. 

Ora, parece-nos claro que em face de uma alteraqao legislativa cuja pertinencia e 

inequivoca (como tambem veremos em sede de fundamentaqiio de direito), o direito de 

defesa da arguida s6 ficaria cabalmente assegurado se lhe tivesse sido dada a 

oportunidade de se pronunciar, uma vez que ainda nao tinha sido proferida a decisao 

condena t6ria. 

Como n3o foi concedida essa oportunidade, verificou-se uma nulidade nos 

termos dos artigos 120.", n." 2, alinea d) ,  e 3, alinea c), e 122.", n." 1, do C6digo de 

Processo Penal, aplicaveis por forca do disposto no art." 41.", n.' 1, do RGCO. 

Todavia, como a arguida nao se limitou a arguir essa nulidade, tendo-se 

prevalecido na impugnaq%o judicial do direito preterido, ao abarcar no seu 

requerimento de irnpugnaqiio judicial os aspectos de direito relativamente aos quais 
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n8o h e  fora concedido o direito de defesa, mas que foram ponderados na decisao 

adrninistrativa, ent8o deve considerar-se sanada a referida nulidade. 

Pelo exposto, e na esteira da jurisprudencia acirna transcrita, a nulidade de que 

enfermava a falta da notificaqao prevista no art." 50." do RGCO considera-se sanada, 

por forla do disposto no art." 121.O, n." 1, al. c), aplicavel ex vi do art." 41.", n." 1, do 

RGCO. 

Assim, julgo improcedente a nulidade por violaqao do direito de defesa da 

arguida, por tal invalidade se encontrar sanada. 
* 

Da violaciio do principio "non &is in  idem" 

Na perspectiva da defesa, a circunstilncia de a arguida ter praticado uma 

conduta e, por ela, vir a ser punida por tr@s contra-ordenaqdes viola o principio non bis 

in idem. 

Ora, mais uma vez o que esta aqui em causa 6 uma questso de merit0 que se 

prende com o concurso entre contra-ordenacdes, e nao qualquer quest80 previa que 

impedisse a apreciac%o da questao de fundo. 

0 principio invocado esta consagrado no art." 2 9 . O ,  n.' 5 da Constitui~ao da 

Republica Portuguesa, nos seguintes termos: 

((Ningtdm pode ser julgado mais do que urna vez pela prdtica do mesmo crime.,, 

Sendo pacific0 que este principio 6 aplicavel ao Direito Contra-Ordenacional, 

n8o se vislwnbra, nem vem alegado, qualquer fundamento para que se possa afirmar 

que a arguida esta ou esteve a ser julgada noutro process0 por estes mesmos factos. 

Por conseguinte, sem necessidade de outras considera~des, 4 manifests a 

improcedencia da alegada violaq80 do principio non bis in idem. 
*** 

Nao ha outras nulidades de conhecimento oficioso ou que, havendo sido 

alegadas, nao tenham ainda sido apreciadas, tal como tambem n8o ha questdes previas, 
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incidentais ou de outra natureza que obstem 2I apreciaqso do merito do presente 

processo. 
* 

I1 - Fundamenta~iio 

De Facto 

FACTOS PROVADOS 

1. A arguida 6 uma sociedade emitente com o capital social de € 49.473.445, 

representado por 49.473.445 acqdes 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 21 negociaqzo no Mercado de Cotaq6es 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 negocia~des no sentido de 

proceder 21 aquisiqso das sociedades comerciais Nutricafes - Cafes e Restaura~go, 

S.A. e Compal- Companhia Produtora de Conservas Alimentares, S.A.; 

4. Em 30 de Outubro de 2005, na sequencia da apresentaqao da proposta formal de 

aquisiqso das referidas sociedades, a arguida, a Refrigor, SGPS, S.A. e a Caixa 

Desenvolvimento celebraram urn acordo de entendimento que tinha por object0 

definir a forma como se iriam processar as relaqdes entre as partes envolvidas na 

sequ@ncia da aquisiqzo 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 

condiq6es dos seguintes contratos: 

- Contrato nos termos do qua1 a arguida e a Caixa Desenvolvimento prometeram 

adquirir a totalidade das acqaes representativas do capital social da Nutricafes 2I 
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sociedade comercial Nutrinvest - Sociedade Gestora de Participaqdes Sociais, S.A., 

por intermedio 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 acq6es representativas do capital social da Compal a 

sociedade comercial Compalinvest - Sociedade Gestora de Participaqdes Sociais, 

S.A., por intermedio da referida sociedade a constituir para o efeito; 

6. 0 preqo de aquisi~Eio das acqdes 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~ilo 

da Nutricafes e da Compal seria efectuada por intermedio de uma sociedade a 

constituir, na qual a arguida iria deter uma participaqiio de 20% do capital social, 

em conformidade com o acordo de entendimento celebrado em 30 de Outubro 

de 2005; 

8. AS 19h02m de 2 de Novembro de 2005, a aquisiqilo da Nutricafes e da Compal 

foi noticiada no Jornal de Neg6cios On-line, sendo que ate esse momento aquele 

facto nZio era do conhecimento ptiblico; 

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

de 2005; 

10. Da anhlise comparativa do Relat6rio e Contas da arguida, reportados A data de 

31 de Dezembro de 2004 e do Relat6rio e Contas da Compal, tambem reportados 

Aquela data, resulta o seguinte: 

Dados consolidados da Sumolis e da Comval 
(D) % de peso na 
Sumolis (D=C/A) 

21,48 % 
Capital 
prbprio 
Passivo 

(C) 20% valores 
Compal (C=B*0,2) 

€ 29.936.210,23 

Principais 
indicadores 
Activo 

€ 68.197.274,04 

€ 68.899.882,29 

(A) Sumolis 
Dez/ 2004 POC 

€ 139.376.337,51 

(B) Compal 
Dez/2004 POC 

€ 149.681.051,17 

€ 49.050.037,38 

€ 100.631.013,79 

€ 9.810.007,48 

€ 20.126.202,76 

14,3896 

29,21% 
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11. Da analise comparativa do Relatbrio e Contas da arguida, reportados A data de 

Volume de 
Neg6cios 
Resultados 
Liquidos 

30 de Junho de 2005, e o Relatbrio e Contas da Compal, reportados A data de 31 

de Dezembro de 2004, resulta o seguinte: 

€ 172.753.961,05 

Q 2.352.085,96 

€ 164.123.905,33 

€ 11.126.491,67 

Dados consolidados da Sumolis e da Compal 

' Resul tados 
Liauidos I -€ 2.917.700,43 / F 11.126.491.67 1 f 2.225.298,33 / -76,279. I 

Principais 
indicadores 
Activo 

Capital 
~ r6vr io  
Passivo 

Volume de 
Nee6cios 

12. A aquisiqao da Nutricafks e da Compal implicou urn alargamento da posi~%o da 

arguida no mercado de bebidas e refrigerantes; 

13 .0s  factores de valorizaqgo do activo da arguida, o potencial crescimento do 

respectivo volume de neg6cios e o alargamento da posiqgo no mercado de 

bebidas e refrigerantes que a arguida passou a deter, implicam urna expectativa 

de aumento dos resultados financeiros e, consequentemente, de dividendos 

distribuiveis por entre os accionistas; 

14. Essa expectativa de aumento dos resultados e dividendos distribuiveis implica a 

potencial valoriza@io das acqdes representativas do capital social da arguida, 

tornando a sua aquisiqao apelativa para o investidor medio; 

€ 32.824.781,07 

€ 2.225.298,33 

19,0046 

-94,6146 

(A) Sumolis 
Junho/2005 IAS/IFRS 

€ 158.396.845,19 

€ 79.950.510,98 

€ 78.446.334,21 

€ 76.929.822,07 

(B) Compal 
Dez/2004 POC 

€ 149.681.051,17 

€ 49.050.037,38 

€ 100.631.013,79 

€ 164.123.905,33 

(C) 20% valores 
Compal (C=B*0,2) 

€ 20.126.202,76 

€ 32.824.781,07 

(D) % de peso na 
Sumolis (D=C/A) 

25,66% 

42,67% 

€ 29.936.210,23 

€ 9.810.007,48 

18,90% 

12,27% 
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15. A informaqao relativa A promessa de aquisiqao da Nutricafks e da Compal foi 

divulgada pela arguida no Sistema de Difusao de Informaqao da CMVM As 

22h06m do dia 2 de Novembro de 2005; 

16. Em 3 de Novembro de 2005, pelas 08h52m, em Portugal (09h52m CET), foi 

suspensa a negociaqao das acqdes emitidas pela arguida no mercado 

regulamentado onde se encontram cotadas; 

17. Em virtude da suspensao da negociaqao das acqdes emitidas pela arguida em 3 

de Novembro de 2005, o respectivo preqo de cotaqao foi igual ao do fecho do dia 

anterior; 

18. Em 4 de Novembro de 2005, pelas 08h15mJ em Portugal (09h15m CET), foi 

levantada a suspensao da negociaqao no mercado onde as acqdes emitidas pela 

arguida se encontram cotadas; 

19. Entre o dia 3 de Novembro de 2005 e o dia 9 de Novembro de 2005, as acqdes 

representativas do capital social da arguida sofreram uma valorizaqZio de cerca 

de 4,6%; 

20. Tambem se verificou um acrescimo do volume de negociaqao das acqdes 

representativas do capital social da arguida no period0 compreendido entre 3 de 

Novembro e 9 de Novembro de 2005, nos seguintes termos: 

21.0 numero de neg6cios e o montante de acqdes transaccionado nas 5 sessdes 

subsequentes ii divulgaq%o da promessa de aquisiqao da Nutricafes e da Compal 

NegociaqZo de acqfies da 
arguida 
Sessaes 2004 (259 sessaes) 

Dia 3 de Novembro (cerca de 45 
minutos de  negociaqzo) 
ApQ divulgaqao do Facto 
Relevante, at6 ao dia 9 de 
Novembro 

N." medio de neg6cios 

14 

10 

40 

Quantidade media 
transaccionada 

13.493 

18.600 

75.500 
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pela arguida e ao levantamento da suspensao 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 conclusao e assinatura dos contratos ter ocorrido fora da sede social da 

empresa (em Lisboa), os representantes da arguida, ap6s as 20h30m, 

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

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

leitura final do advogado da empresa, desencadearam a sua publica@o; 

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

02/11/2005 nao constava o montante envolvido na operaqao, nem os termos da 

relaqao 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 operaqao se cifrava em € 426.000.000, deduzido o 

montante da divida remunerada liquida das sociedades A data da transmissao 

das acqiies; 

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

Difusiio de Informaqao os seguintes factos, constantes do acordo de 

entendimento celebrado com a Caixa Desenvolvimento: 

- Intenqao de alienar a Nutricafes, na sequsncia da respectiva aquisi@o; 

- Intenqao de promover a integra~ao da Compal na sociedade a constituir, cujo capital 

social seria detido, respectivamente, em 20% e 80%, pela arguida e pela Caixa 

Desenvolvimen to; 

- Intenqao de promover a incorporaqao da sociedade resultante da fusao da Compal 

com a sociedade a constituir, na arguida; 

- Compromisso de celebraqiio de acordo parassocial para concertaqiio de posiqiies em 

materias estrategicas na arguida, ap6s eventual integraqiio; e 

- Cl~usulas de consentimento, prefersncia e tag along das participa~des sociais na 

sociedade a constituir. 
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27. Todas as informaq6es relativas aos negdcios em causa, bem como as relativas ao 

acordo de entendimento celebrado em 30 de Outubro foram divulgadas peIa 

arguida no Sistema de Difus%o de Informa@o em momento posterior ao de 

insancias da CMVM nesse sentido. 
* 

FACTOS NAO PROVADOS 

Com relevAncia para a presente decisiio, niio se fez prova de que: 

- A arguida agiu consciente e voluntariamente na prhtica dos factos que he sao 

imputados (violaqio do dever de divulgaqio imediafa defacto relevante); 

- A arguida agiu consciente e voluntariamente na prAtica do facto que Ihe 6 imputado 

(viola~cio do dever de divulgacEo de informaqo cornpleta ao mercado); 

- Quis divulgar nesses termos e tempos as referidas informa~6es. 

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

- A arguida j6 havia definido os termos do neg6cio de aquisiqiio da Nutricafks e da 

Compal pelas 12h00m do dia 2 de Novembro de 2005; 

- Entre a ultima@io (cerca das 12:OOhoras do dia 02-11-2005) e a efectiva concretizaq80 

do neg6cio nesse dia (celebraq%o de contratos-promessa) ainda ocorreram 

circuns~cias  corn influencia nos textos contratuais e naquela concretiza~iio, 

designadamente a fixaqiio de mecanismos de "escrow" envolvidos na transac~50, bem 

como a efectiva disponibilizaqiio de parte dos titulos das acqdes a depositar e a 

movimentaqao de meios financeiros para as contas "escrow". 
* 

MOTIVACAO DA DECISAO SOBRE A M A ~ ~ R I A  DE FACT0 

Antes de fixar os factos acima elencados houve necessidade de expurgar as 

circunstAncias e afirmaqaes de facto que surgem repetidas nos diversos articulados ou 

que contem em si juizos ou apreciaqaes de natureza valorativa ou conclusiva, ou sem 

interesse direct0 na aprecia~%o da causa. 

Assim, o facto 5. da DecisZo Adrninistrativa (doravante DA) passou para a 

presente sentenqa corn a mesma numeraqzo, mas sem a conclus%o de que aquela hora 
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estava concluido o process0 de negociaqlio, pois isso n8o 6 enunciar um facto, mas sim 

aprecig-lo (ou apreciar um conjunto de factos) do ponto de vista jurfdico. 

As frases "0 facto em causa ocorreu na esfera de actividade da arguida" (facto 8. da 

DA) e "0 facto em causa teve incidincia sobre a sihra~i7o patrimonial efinanceira da arguida" 

(facto 10. da DA), bem corno a referencia ao t'fiacto em causa" feita no facto 9. da DA, s3o 

claramente apreciaqdes de Direito, misturadas corn a factualidade, numa tecnica de 

construqZio de uma decisao administrativa pouco recomendfivel, por ir moldando essa 

factualidade de acordo corn a interpreta~go juridica jg tomada pela autoridade 

administrativa. Por esse motivo, tais frases foram tambem retiradas do elenco dos 

factos provados e nzo provados. 

0 restante conte~do do facto 8. da DA 6 uma mera repeticZio do que jfi constava 

dos factos 5. e 7. da mesma peca processual. 

0 facto 11. e parte do facto 12. da DA ( A  excepqiio do facto que foi integrar o 

ponto 9., supra) traduzem uma opinizo sobre a forma como devem ser apreciados os 

factos. 

0 s  factos 14. e 16. da DA s3o meras repeti~des do que jB constava dos quadros 

que os antecedem. 

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

dos quadros anteriores. 

0s factos 22., 25., 30., 33., 45. e 46. da DA sZio conclus6es tiradas pela autoridade 

adrninistrativa, nZo consubstanciando quaisquer factos. 

A primeira parte do facto 41. da DA 6 tambem ela conclusiva. 

0 s  factos 40., 49., 50. e 51. da DA sao repetiq6es 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 apreciaqiio. 

Para alem da prova documental que a seguir se indicarg para cada um dos factos, 

estribamo-nos tambbm na seguinte prova testemunhal: 
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- Maria de Lurdes Monteiro Azevedo, analista financeira, A data dos factos a prestar 

serviqo no Departamento de Supervisao de Informaqao Financeira e Operaqdes da 

CMVM; 

- Maria da Conceipio Apiar Gonqalves, jurista, A data dos factos a prestar serviqo 

no Departamento de Supervisao de Informaqao Financeira e Operaqdes da CMVM; 

- Jose' Paulo Martinho Machdo, 21 data dos factos era assessor da Administraqao da 

Sumolis para a comunicaqao e responsabilidade corporativa; 

- Sdnia Alexandra Constincio Silva Megre Ferreira, A data era Directora do 

Departamento de Financas da Sumolis; 

- Fernando Pereira da Cmz, licenciado em gestso 4 Director do Departamento de 

Contabilidade e Fiscalidade da arguida; 

- Joiio Paulo Duque Pereira Monteiro Marques, A data era Administrador da Sumolis, 

sendo actualmente assessor da administraqBo da Sumol+Compal. 

Todas as testemunhas depuseram com isenqao e sinceridade, pese embora 

demonstrando alguns lapsos de mem6ria, perfeitamente razoaveis e compreensiveis, 

tendo em conta que os factos ocorreram hi4 cerca de cinco anos. 

Entrando agora na enunciaqiio e no exame critic0 das provas que serviram para 

formar a nossa convicqao, vamos enumerar de seguida os factos, por referencia ao 

nlimero que lhes foi atribuido nesta sentenqa e a respectiva prova que os fundamenta. 

0 s  pontos 1. e 2. ficaram provados pela anhlise dos prints retirados do site da 

Euronext na parte relativa aos emitentes (fls. 91 e 92) e da c6pia do Boletim de Cotaqdes, 

a fls. 93 e 94, bem como da informaqZo disponibilizada pela Euronext e que consta de fls. 

351. 

0 ponto 3. resulta do depoimento das testemunhas Jose Paulo Machado e Jo%o 

Marques. 

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 conclus~o de que ao meio-dia do dia dois o 
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process0 de negociaqBo estava concluido, tivemos em conta os depoimentos das 

mesmas testernunhas Jose Paulo Machado e JoZio Marques. A primeira disse que foi por 

volta dessa hora que recebeu indicaqao da administraqiio para convocar uma reunigo 

corn os gestores da empresa para o final do dia e para tratar urn tema confidencial, A 

segunda testemunha, sendo A data administrador da Sumolis, referiu que "as clhusulas 

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

que se compagina corn as funq8es entao exercidas, que isso n(?o significava que ate B 

assinatura "tudo podia andar para trds". Foi, aligs, corn base nestes dois depoimentos e 

na ausencia de outro meio probat6rio que consideramos como n8o provado o facto de 

que en.tre a ultimaqZo (cerca das 12:OOhoras do dia 02-11-2005) e a efectiva 

concretiza@o do neg6cio nesse dia (celebra~so de contratos-promessa) ainda 

ocorreram circunstancias com influencia nos textos contratuais e naquela concretiza~Zio, 

designadamente a fixaq8o de mecanismos de "escrow" envolvidos na transac~iio, bem 

como a efectiva disponibilizac$io de parte dos titulos das acqbes a depositar e a 

movimenta~Zio de meios financeiros para as contas "escrow", 

Acrescente-se, ainda, que, por outro lado, foi dado como nZio provado que a 

arguida ja havia definido os termos do neg6cio de aquisicb da Nutricafes e da Compal 

pelas 12h00m do dia 2 de Novembro de 2005 (facto 35. da DA), precisamente porque "o 

neg6cio" ultimado naquele dia nZo foi a aquisiqZo, mas sim os contratos enunciados no 

ponto 5. dos factos provados, corn vista a essa aquisiqao. 

0 ponto 6. resulta da anilise 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 jd referido acordo de entendimento de fls. 

68 a 74 que contempla a constitui~Zo de uma sociedade veiculo. 
No que tange ao ponto 8. ele resulta provado pela conjugagZio do prinf de fls. 10 

com o depoimento da testemunha Maria de Lurdes Azevedo que A data jd exercia 

funqdes na CMVM e era a responsiivel pel0 acompanhamento da Sumolis. Esta 

testemunha referiu que teve conhecimento da noticia, cujo teor estA a fls. 10, ao fim da 

tarde do dia 2 de Novembro. Para complementar o seu depoimento, no que concerne A 
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concretizaqFio da hora, tivemos em conta tambem o mesmo print de fls. 10 e a hora 

(19h23m) a que foi rernetido o fax de fls. 11 (frente e verso) a pedir esclarecimentos, 

depois de verificada a impossibilidade de contacto telef6nico corn o responsiivel da 

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

Maria de Lurdes Azevedo, tal como os demais, serviu ainda para criar a nossa 

convicq30 de que tal facto (que, aliAs, nem era correcto, pois do que se tratava nso era 

da "aquisi~50") n5o era do conhecimento pfiblico ate Bquele momento. 

Para prova do ponto 9. estribAmo-nos na anAlise da comunicaqZo no Sistema de 

Difusao de InformaqZo levada a cab0 pela pr6pria sociedade arguida e cuja cdpia 

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 pelo depoimento da testemunha JoZo Marques, mas 

tambem foi referido peIa testemunha Maria de Lurdes Azevedo, a qual, sendo analista 

financeira a exercer funqdes na CMVM, abordou desse ponto de vista as consequ@ncias 

do neg6cio em que interveio a arguida, bem como o reflex0 expectavel, para o 

investidor medio, relativamente A valorizaqao das act$jes representativas do seu capital 

social. Por conseguinte, e corn 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 informac%o dada pela Euronext, a fls. 134, que ficararn assentes os 

pontos 16. e 18. 

Ja a prova do ponto 17. decorre da anQise do boletim de cotacdes 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 urn facto que 6 admitido pela sociedade arguida e que 

foi corroborado pelas testernunhas Jose Paulo Machado e JoZo Marques que, nZo 

obstante niio terem intervindo na assinatura dos contratos, o primeiro (que era assessor 

da administraqao) esteve em contacto telef6nico corn urn dos administradores que os 

assinou e o segundo aguardou ate tarde nas instalaq6es da empresa pela chegada dos 
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referidos elementos. Tambem as testemunhas Sonia Ferreira e Fernando Pereira da 

Cruz, que a data jB trabalhavam na Sumolis, lembram-se de ter esperado ate tarde 

("hora de jantar") pela chegada dos administradores, o que 6 perfeitamente compativel 

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

A elaboraqiio do comunicado de facto relevante, a sua submiss%o a leitura do 

advogado e a publicaq%o (ponto 23.) resultaram provados atraves do depoimento da 

testemunha Jose Paulo Machado, a qua1 teve conhecimento direct0 dos factos e 

interveio neles. 

0 ponto 24. fica provado pela anBlise 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 conjugaqao da prova documental 

consubstanciada nas copias 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 

Conceiq%o Gonqalves, as quais trabalhavam no Departamento de SupervisHo de 

Informaqiio Financeira e Operaq6es (DSIFO) da CMVM - o departamento de onde 

partiram as mencionadas telec6pias - e referiram as diligencias do supervisor no 

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

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

objectivo, nao podendo dele retirar-se que algu6m corn 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 

n%o provados por sobre eles n%o ter incidido prova ( A  excep~%o da parte em que 

repetem os factos objectivos jB dados como provados) nem poderem resultar de 

alguma i l a~%o retirada a partir dos factos conhecidos. Por exemplo, n%o se vislumbra 

como 6 que, com base na factualidade objectiva provada, se pode concluir que a 



Juizos de Pequena Instfincia Criminal de Lisboa 
1." Juizo - 2." SecqiSo 

Campus de Justi~a - Alameda dos Oceanos, n.' 1.08.01 - 1990-097 Lisboa 
Tel.213182400 Fax:211545177 

arguida niio agiu c o n  o cuidado a que estava obrigada e de que era capaz no que 

concerne A divulgaqiio da noticia no Jornal de Neg6cios On-line. 
*** 
*** 

De Direito 

A sociedade arguida vem condenada por ter praticado as seguintes contra-ordenaqaes: 

Nos termos dos art.Os 394.", n." 1, al. i), e 388.", n." 1, al. a) do C6digo dos 

Valores Mobilicirios (CVM), pela infrac~iio, a tftulo doloso, do dever de 

divulgaqiio imediata de facto relevante, em violaciio do art." 248.9 n." 1 do 

CVM e do art." 6.9 n." 1 do Regulamento da CMVM n." 4/2004, foi-lhe 

aplicada a coima parcelar de € 40.000,OO; 

Nos termos dos art.Os 388.", n." 1 al. a) e 389.", n." 1, ambos do CVM, por 

infracqzo dolosa do dever de divulgaqao de informaqZio completa ao 

mercado, em violaciio do art." 7.", n." 1 do CVM, foi-lhe aplicada uma coima 

parcelar de € 40.000,OO; 

Nos termos dos art.- 400.", al. a), 388.9 n." 2, al. a), do CVM e art." 17.9 n." 3 

do Regime Geral das Contra-Ordenacdes (RGCO), pela infraccao, a titulo 

negligente, do dever de segredo sobre facto relevante ate A sua divu1gac;tio no 

sistema de difusgo de informaqiio da CMVM, em violaqtio do art." 6.", n." 2 do 

Regulamento da CMVM n." 4/2004, foi-lhe aplicada uma coima parcelar de € 

20.000,00. 

Uma vez que de seguida iremos ponderar a aplicaqao dos art.os 7 . O ,  248." e 389.", 

n." 1 do CVM, importa desde jci apreciar a alegada inconstitucionalidade dos mesmos, 

por viola~Fio do art." 29." da Constitui~iio da Republics Portuguesa, jB que no 

entendimento da arguida a circunsthcia de os tipos contra-ordenacionais em causa 

conterem expressdes vagas e genQicas como "divulgam irnediatamente", "informam 

imediatamente" ou "informaqiio completa" seria violador do principio da tipicidade. 
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Ora, o principio da tipicidade consagrado no art.' 29.' da CRP e aplicdvel ao 

Direito Contra-Ordenacional, exige que o tip0 contra-ordenacional seja suficientemente 

especificado, tornando iIegitimas as defini~6es insusceptiveis de delimita~ao. Por 

conseguinte, tal principio exige que uma infrac~io esteja claramente definida na lei, 

estando tal condi~ao preenchida sempre que o destinatiirio possa saber, a partir da 

disposiq%o pertinente, quais os actos ou omissaes que determinam responsabilidade 

contra-ordenacional. 

Ora, as norrnas em causa (versa0 vigente B data dos factos), na interpretaqao que 

iremos operar de seguida (pois s6 essa assume relevhcia no presente processo) 

dirigiam-se a emitentes com acq6es admitidas A negociaqao, como 6 o caso da arguida. 

Assim, o circulo de autores 6 especial, ta1 como tambern tern de ser especiais os seus 

conhecimentos. Logo, as normas em causa, tal como estavam redigidas, ainda eram 

susceptiveis de delirnitaq50, pese embora perrnitam a margem de interpreta~ao que o 

legislador ordinhrio considerou necesshria. 

Por outro lado, nzo se divisa, nem vem aIegado, em que medida 4 que alguma 

das normas aplicAveis viola os principios da presun~ao de inocencia e do in dubio pro 

reo. 

Assim sendo, e sem necessidade de outras considerac;Ges, este Tribunal entende 

que as norrnas referidas pela arguida n3o violarn a Constitui~io. 

Importa entilo apreciar cada uma das contra-ordena~aes, seguindo a ordem 

adoptada pela autoridade administrativa. 

Da violacZo do Dever de D i v u l ~ a ~ i i o  - Irnediata de Facto Relevante 

Comecemos por dizer que a referencia A allnea i) do n." 1 do art." 394.O do CVM, 

que pode ser encontrada no dispositivo da deciszo administrativa, 6 urn claro lapso, 

como se pode facilmente concluir se cotejarmos essa parte corn a fundamentaqiio da 

decis%o (cf. fls. 492). AliAs, a dita almea i) respeita A viola~%o do regime de informal50 
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privilegiada e s6 foi aditada depois dos factos em apreqo, pelo art." 2." do Decreto-Lei 

n.' 52/2006, de 15 de Marqo. 

Assim, tendo em conta a fundamentagao da decisiio, a norma a que a autoridade 

administrativa pretendia fazer refersncia (e s6 niio fez pox- lapso) 6 a da alhea h) do n . O  

1 do art." 394." do CVM, a qua1 tinha a seguinte redacqiio A data dos factos: 

a 2  - Constitui contra-ordenaqio muito grave: 

(.. .) 

h) A falta de publicczqiio da infomaciio exipda, pelos emitentes de valores mobilihrios 

negociados em mercado regu1arnentado.n 

Vejamos, enao, se a conduta da arguida foi tipica. 

No iimbito dos mercados de valores mobiliiirios 6 essencial a tutela do bem 

juridic0 informa@o. 0 s  investidores devem tomar as suas decis6es corn base em 

informaqiio igual para todos, pel0 que o sistema normativo deverii impedir as 

assimetrias de informaqiio. 

I? nesse context0 que as entidades emitentes tern o dever de comunicar 

imediatamente e atraves do SDI todos os factos relevantes. 

A data dos factos, isto 6, em 02/11/2005, o art.O 248.' do CVM tinha a seguinte 

redacqgo: 

ul - A s  sociedades emitentes de acqo'es admitidas ii negocia~iio informam imediatamente 

o pliblico sobre quaisquer factos ocom'dos na sua esfera de actividade que n io  sejam do 

conhecimento ptiblico e que, devido 6 sua inci&ncia sobre a situa~iio patrimonial ou financeira 

ou sobre o andamento normal dos seus negdcios, sejam susceptiveis de influir de maneira 

relevante no preqo das acces .  

2 - 0 s  ernitentes de obr iga~es  ou de outros valores mobilihrios representatives de divida 

emitidos li negociaqo informam imediafamente o ptiblico sobre quaisquer factos ocom'dos nu 

sua esfera de actividade que niio sejam do conhecimento ptiblico e que sejam susceptiveis & 

afectar de maneira relevante a capacidade de cumprir os seus comprornissos. 

3 - A prestapio de informaqiio sobre factos relevantes que n i o  seja completa, verdadeira, 

clara e objectiva e' considerada facto relevante.w 
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Por conseguinte, a data dos factos, os pressupostos do dever alegadamente 

violado (a do art." 2 4 8 . '  do CVM) eram: 

a) Tratar-se de uma sociedade ernitente de acqdes admitidas em 

mercado de bolsa; 

b) Ser um facto ocorrido na esfera de actividade dessa sociedade; 

c) Facto esse que nao seja do conhecimento publico; e 

d) Que tenha incidencia sobre a sua situaqao patrimonial ou 

financeira ou sobre o andamento normal dos seus neg6cios; e 

e) Que seja susceptive1 de influir de maneira relevante no preqo das 

acq6es. 

Em face da matkria de facto dada como provada, facilmente se conclui que estao 

preenchidos os dois primeiros pressupostos, devendo ainda ter presente que "o 

neg6cio" (em sentido amplo) foi noticiado As 19h02rn do dia 02-11-2005. 

Ficou provado que: 

Em 2 de Novembro de 2005, pelas 12:OO horas, a arguida, conjuntamente com a 

sociedade comercial Caixa Desenvolvimento, tinha definido os termos e condiq6es dos 

seguintes contratos: 

- Contrato nos termos do qual a arguida e a Caixa Desenvolvimento prometeram 

adquirir a totalidade das acqaes representativas do capital social da Nutricafes 

sociedade comercial Nutrinvest - Sociedade Gestora de Participaqaes Sociais, S.A., 

por intermkdio 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 acqdes representativas do capital social da Compal A 

sociedade comercial Compalinvest - Sociedade Gestora de Participa~des Sociais, 

S.A., por intermkdio da referida sociedade a constituir para o efeito. 

Tambem se provou que: 



Juizos de Pequena Instincia Criminal de Lisboa 
1." Juizo - 2." SecqSio 

Campus de Just i~a - Alameda dos Oceanos, n." 1.08.01 - 1990-097 Lisboa 
Tel. 213 182400 Fax: 21 1545 177 

A informaqiio relativa promessa de aquisiqiio da Nutricafes e da Compal foi 
divulgada pela arguida no Sistema de Difusiio de Informa~iio da CMVM i s  22h06m do 

dia 2 de Novembro de 2005. 

Importa entiio apurar se a definiqlio dos temzos e condices  dos contratos teve 

incidencia sobre a situaqiio patrimonial ou financeira ou sobre o andamento normal dos 

neg6cios da emitente, ora arguida. 

Em face da lei vigente A data, as meras negociacdes ou os diversos factos que 

constituiam as etapas da negociaqao niio poderiam ser factos relevantes para este efeito 

de comunicaqiio imediata. 

S6 posteriormente, com a entrada em vigor do Decreto-Lei n." 52/2006, de 15 de 

Marqo, e que a lei foi alterada, designadamente com a nova redacqiio dada ao art." 248.'. 

Apesar dessa lei posterior niio poder ser apliciivel por forqa do disposto nos 

art.O".' e 3." do RGCO, ela servirii como elemento de interpretaqiio do regime preterite, 

ou seja, aquele com que teremos de trabalhar. 

0 novo n." 2 do art." 248.' veio acrescentar que: <(... a informaq?io privilegzada 

abrange os factos ocorridos, existentes ou razoavelmente previsiveis, independenternente do seu 

grau de fomzalizaqlio, que, por serern susceptiveis de influir nu f o m a p i o  dos pregos dos valores 

rnobilia'rios ou dos instrurnentos financeiros, qualquer investidor razolivel poderia nomzalmente 

utilizar, se os conhecesse, para basear, no todo ou e m  parte, as suas decisces de investimento.,> 

Dai que se possa dizer com seguranqa que no regime anterior e vigente em 02- 

11-2005 os factos razoavelmente previsiveis independentemente do seu grau de fomzaliza@o 

niio estavam, at6 ao DL n.' 52/2006, sujeitos ao dever de comunicaqiio imediata ou, 

pel0 menos, a sua niio comunicaqiio (verificados os demais requisitos) niio constituia 

nenhuma contra-ordenaqao. E isto, independentemente da quest50 de saber se essa jii 

era a pratica seguida pelos emitentes ou niio, pois o que interessa para se poder afirmar 

que alguem cometeu uma contra-ordenaqao 6 saber se a sua conduta jii estava, 

enquanto tal, prevista na lei vigente em momento anterior ao da sua prhtica - art.' 2.' 

do RGCO. 
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Esta conclus~o era clara tamb6m para o legislador. Vejarnos este excerto do 

preiimbulo do DL n." 52/2006: 

<(No que diz respeito aos deveres de infomzaqb a cargo dos emitentes (...). Este 

enquadramento implica uma alteraci70 no rem'me - anteriomzente previsto para os factos 

relevantes, urna vez que os emitentes terio, doravante, nos termos da nova redac~io do artigo 

248." do Cddigo dos Valores Mobililirios, de passar a divulgar imediatamente os factos que 

possum ser enqundrados nu definiqiio de informaqio privilegiada e niio apenas aqueles que 

preenchem as condic6es anteriomzente previstas no referido ariigo 248.'. Em sintonia corn as 

exiggncias da directiva, no bmbito dos factos a divulgar, inclui-se id a existgncia de 

ne_pociacdes, desde que, caso fossem divulgadas, tais nepocia~des fossem idbneas a 

influenciar de maneira sensivel a formacEo dos precos dos valores mobilidrios corn que 

se relacionam. >, [destaques nossos] . 
Todavia, tambem se provou que o process0 de assinatura dos contratos- 

promessa s6 se concluiu As 20h30m do dia 2 de Novembro de 2005. 

E esse 6 claramente um facto ocorrido na esfera de actividade da arguida e que, 

devido A sua incidencia sobre a situaqgo patrimonial ou financeira (como fica patente, 

pela analise dos factos provados), era susceptive1 de influir (como acabou por acontecer) 

de maneira relevante no preqo das acqdes. 

Para al6m deste facto sabemos mais dois: 

- A "aquisiqlio" j A  havia sido noticiada As 19h02m; e 

- A arguida divulgou o facto relevante (celebraqgo dos contratos) As 22h06m. 

Assim, numa primeira abordagem literal B norma do art." 248.O, n.' 1 do CVM 

(redacqao contemporAnea dos factos) podemos afirmar que com a ocorrencia do facto 

relevante As 20h30m a arguida tinha de comunicd-lo imediatamente atraves do SDI da 

CMVM. 

Porem, tendo em conta o bem juridic0 tutelado pelas normas em causa, 6 ainda 

admissivel a interpretaqao de que enquanto o facto relevante se mantivesse fora do 

dominio publico, e considerando que o mercado encerrara As 16h30m (o que, 



Juizos de Pequena Instsncia Criminal de Lisboa 
1." Juizo - 2." Secq5o 

Campus de Jus t i~a  - Alameda dos Oceanos, n.' 1.08.01 - 1990-097 Lisboa 
Tel.213182400 Fax:211545177 

obviamente, faz dilatar o impreciso conceit0 do adverbio imediatamente), a comunicaqiio 

feita s6 As 22h06m n3o 6 violadora da norma do n." 1 do art." 248." do CVM. 

A esta conclus50 n%o obsta o facto de a "aquisiqiio" ter sido noticiada as 19h02m1 

antes sequer da celebraqao dos contratos-promessa, nem o disposto no n." 3 do art." 

248." do CVM (redacqao ent%o vigente), isto porque nao se provou que a arguida 

tivesse conhecimento de tal noticia. Com efeito, sabe-se que a CMVM teve 

conhecimento da noticia e que enviou urn fax para a sociedade arguida, mas niio se fez 

prova de que esta tomou conhecimento daquele fax - o que vemos como perfeitamente 

razohvel, pois 6 do conhecimento comum que fora do horhrio normal de expediente, os 

faxes dificilmente siio encaminhados para os seus destinatarios dentro de uma empresa 

com a dimensao como a da Sumolis. 

Alias, tendo em conta que o mercado estava encerrado, niio vislumbramos 

sequer qualquer atitude menos diligente no facto provado sob o ponto 23, ou seja: &'or 

a conclusiio e assinatura dos contratos ter ocorrido fora da sede social da empresa (em 

Lisboa), os representantes da arguida, ap6s as 20h30m1 deslocaram-se para esta (na 

Portela de Carnaxide), onde finalizaram o comunicado relativo ao "facto relevante" e, 

depois de o terem submetido ii leitura final do advogado da empresa, desencadearam a 

sua publicaq5on, pelas 22h06mf ou seja, uma hora e 36 minutos depois. 

Por conseguinte, n%o estando violado o dever de comunica@io imediata de facto 

relevante previsto no art." 248.", n." 1 do CVM, na redacqao vigente A data dos factos, 

niio 6 possivel imputar ii arguida a contra-ordena~8o prevista pela conjugaqiio daquela 

norma com os art.Os 394.", n." 1, al. h), e 388.", n." 1, al. a) do mesmo c6digo. 

Logo, a arguida serh absolvida da prhtica desta contra-ordenaqiio. 

Da violacEo do Dever de Veracidade da inforrnacio divul~ada ao ptiblico 

Tendo como pano de fundo o principio consagrado no art." 3." do RGCO de que 

a puniqao por contra-ordena~aes e determinada pela lei vigente no momento da prhtica 

do facto, s6 sendo aplichvel retroactivamente a lei posterior que for mais favorhvel aos 

arguidos, importa comeqar por apurar se, em face dos factos dados como provados, 6 
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possivel afirmar que a arguida cometeu a contra-ordenaqiio por que foi condenada, A 

luz da lei vigente em 02-11-2005. 

0 art.' 7.', n." 1 do CVM tinha a seguinte redacqgo: 

((1 - Deve ser completa, verdadeira, actual, clara, objectiva e licita a infomza~iio 

respeitante a valores mobilidrios, a ofertas pliblicas, a mercados de valores mobililirios, a 

actividndes de interrnedia~io e a emitentes que seja susceptive1 de influenciar as decisces dos 

investidores ou que seja prestada 2s entidades de supelvisiio e 2s entidades gestoras de mercados, 

de sistemas de liquida~io d de sistemas centralizados de valores mobilidrios.>) 

Por6m, o tip0 contra-ordenacional imputado A arguida vem previsto no art." 

389.9 n." 1, que, A data, tinha a seguinte redacqao: 

((1 - Constitui contra-ordena~io muito grave a comunicaqiio ou divulga@o, por qualquer 

entidade e atravis de qualquer meio, de informaqb relativa a valores mobilia'rios ou outros 

instrumentosfinanceiros que niio seja completa, verdadeira, actual, clara, objectiva e licita.)) 

Cotejando as duas normas, facilmente se constata que a segunda niio era o 

espelho da primeira, pelo que, desde logo, podemos afirmar que podia haver violaqdes 

do dever da qualidade da informaqiio previsto no art." 7.") n." 1 do CVM, que niio se 

subsumiam A previsiio legal insita no n." 1 do art." 389." do mesmo cbdigo. 

Nesses casos, por se tratar da violaqao de um dever previsto no Cddigo dos 

Valores MobiliArios, poder-se-ia cair no Ambit0 abrangente do art." 400." do mesmo 

diploma, o que, no entanto, niio C! posstvel, jA que esta norma respeita aos "deveres nao 

referidos nos artigos anteriores" e o dever da qualidade da informa~iio, bem ou mall 

vem referido no n." 1 de um artigo anterior, o 389.". 

Descendo ao caso concreto, podemos afirrnar que a informaqZio (0s contratos 

celebrados) dizia respeito A emitente (pois tratava-se de urn negbcio por ela firmado) e 

era susceptivel de influenciar as decisdes dos investidores, como aliAs se veio a reflectir 

depois na valoriza~iio das acqdes. 

Todavia, para apurar se a arguida cometeu a contra-ordenaqiio prevista no art." 

389.', n.' 1 do CVM (redacqzo contemporhea dos factos) nao importa sequer entrar na 

aprecia~iio da questso de saber se a informa@io era completa, verdadeira, actual, clara, 
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objectiva e licita, pois 6 inequivoco que n8o respeitava a valores mobiliarios ou outros 

instrumentos financeiros, embora pudesse vir a reflectir-se neles. 

Ou seja, e suficientemente cristalino que o legislador, A data, n8o configurava 

como contra-ordenaqgo a divulga~ao de informa~go, por exemplo incompleta, se a 

mesma respeitasse ao emitente. 

S6 com a alteraq80 introduzida posteriormente pelo Decreto-Lei n.' 52/2006, de 

15 de Mar~o, e que a circunsthcia de a informaqiio ter de respeitar a valores 

mobiliarios ou outros instrumentos financeiros foi expurgada do art." 389.9 permitindo, 

assim, um "casamento" entre a previsiio daquela norma e a do art." 7." do mesmo 

c6digo. 

Por se tratar de uma lacuna, ou seja, de urn incompletude provavelmente 

contraria ao plano inicialmente estabelecido pelo legislador, ela n8o pode ser 

ultrapassada atraves de uma interpretaqiio extensiva ou da aplicaq80 da analogia, 

precisamente por estarmos no dominio das normas que prevsem ilicitos contra- 

ordenacionais e tal recurso ser proibido pel0 art." 2.' do RGCO, que consagra o 

principio da legalidade. 

Isto e, o tribunal nao se pode substituir ao legislador. 

Logo, apenas sobraria a norma do art." 400.", cuja ap1icac;iio ao caso concreto 

tambem n8o sufragamos, pel0 motivo atrhs exposto, para alkm de que tambem nzo foi 

essa a norma imputada 9 arguida na decisiio administrativa condenatdria. 

A arguida sera, portanto, absolvida da prAtica desta contra-ordenaqzo. 

Da v io la~ io ,  a ttitulo negligente, - do Dever de Searedo sobre facto relevante ate' 2 sua divulaacio 

no Sistema de Difusio de Infomzacio da CMVM 

Nos termos do n." 2 do art." 6.' do Regulamento da CMVM n.' 4/2004, entiio 

vigente, <(As entidades emitentes devem guardar segredo sobre a existencia e o conteudo de 

infomzaqio privileginda ate' li sua divulgapio no sistema de difusio de infomza~ab da CMVM, 

ap6s o que a divulga@io da referida inforrnaqio pode realizar-se atravt?~ de outros rneios de 

cornunicaqio.,, 



Juizos de Pequena Instiincia Criminal de Lisboa 
1." Juizo - 2." Secqiio 

Campus de Justiqa - Alameda dos Oceanos, n." 1.08.01 - 1990-097 Lisboa 
Tel.213182400 Fax:211545177 

Ora, da materia de facto dada como provada apenas resultou que As 22h06m a 

arguida comunicou atraves do SDI um facto relevante, pese embora As 19h02m jA 

tivesse sido noticiado por um Jornal outro facto relevante, tambem respeitante A 

arguida, mas diferente do verdadeiro. 

N2o se provou qualquer divulgaq80 ocorrida antes das 22h06m e que fosse 

irnputada A arguida, pel0 que a conduta n8o lhe podia ser irnputada a titulo doloso. 

Todavia, conjugando os art.os 400.O, n." 1, al. a), 388.", n." 2, al. a), 388.", n." 1, al. c), 

e 402.", n.O 1 do CVM (em especial este filtimo), importa apurar se violou esse dever de 

forma negligente, pois 6 a esse titulo que vem condenada pela autoridade 

administra tiva. 

0 cumprimento deste dever 6 fundamental para afastar a existhcia de 

assimetrias informativas entre os investidores. 0 correct0 cumprimento do dever de 

segredo, atraves da adopqao das medidas adequadas, permitira tambem prevenir a 

prhtica de outros ilicitos, mormente o abuso de informa~%o privilegiada, na medida em 

que reduz o circulo de potenciais autores daquele crime. 

A decisao adrninistrativa ora impugnada perspectiva a violaq%o deste dever a 

partir da circunsthcia de a sociedade arguida nlio ter tornado as medidas adequadas a 

assegurar a confidencialidade da informaq20 ate 21 sua divulgaqiio no SDI, ou seja, 

imputa-lhe a violaq2o de um dever objectivo de cuidado. 

Ora, n8o estao provados quaisquer factos que possam consubstanciar a violaqZio 

de urn dever de cuidado por parte da arguida, e tambem niio era a esta que competia 

provar o contrhrio. 

Por conseguinte, tambem quanto a esta contra-ordenaqgo se nos afigura que n3o 

h& factos subsumiveis ao tip0 contra-ordenacional em causa, pel0 que a arguida sera 

absolvida. 
* 

111 - Dispositivo 
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Nestes termos e pelos fundamentos expostos, julgando o recurso procedente e, 

consequentemente, REVOGANDO a decisao da CMVM, decido: 

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

ordenasao nos termos dos artos 394.9 n." 1, al. h), e 338.", n." 1, al. a) do C6digo dos Valores 

Mobiliarios, na redacq8o dada pelo Decreto-lei n." 66/2004, de 24 de Marqo (tal como os demais 

artigos a seguir referidos) e do art." 6.", n." 1 do Regulamento da CMVM n." 4/2004, pela 

violaqZo, a titulo doloso, do dever de divulgasHo imediata de facto relevante 

consagrado no art." 248.", n." 1 do CVM, pela qual havia sido condenada pela 

autoridade administrativa; 

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

ordenaqZo nos termos do art.0s 389.", n." 1 e art." 388.", n." 1 al. a), ambos do C6digo dos 

Valores Mobilihrios, por violas50 dolosa do dever de divulgasiio de informaqao 

completa ao mercado, consagrado no art." 7.", n." 1 do CVM, pela qual havia sido 

condenada pela autoridade administrativa; 

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

ordenaqao nos termos dos art.0s 400.", n." 1, al. a), 388.9 n.O 2, al. a), do Cbdigo dos Valores 

MobiliBrios e art." 17.", n." 3 do Regime Geral das Contra-Ordenaq6es (RGCO), pela violaqao, 

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

divulgaqZo no sistema de difuszo de informaqao da CMVM, consagrado no art." 

6.", n." 2 do Regulamento da CMVM n." 4/2004, pela qual havia sido condenada pela 

autoridade administrativa. 
* 

Sem custas. 
* 

Proceda As legais notifica~des e comunicaq6es. 
* 

Lida, vai esta sentenqa ser depositada. 
* 
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