
TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE LISBOA 

Factos que para serem precisos não carecem de corresponder ao resultado final 

ou irreversível dum processo negocial, designadamente quanto ao preço de  transacção, 

como foi expressamente afirmado pelo Tribunal da Relação de Lisboa, no  seu acórdão 

de 24 de Dezembro de 2004 (proc. 10687/03,5." secção), pág. 41, pois isso, além de não 

ter apoio literal, contraria o texto da lei e, a ser aceite, fnistraria os objectivos do 

legislador ao punir o abuso de informação privilegiada. 

Com este enquadramento o Tribunal da Relação de Lisboa colocou os problemas 

da forma correcta: 

Independentemente da falta de apoio literal para acolher um tal conceito de 

informação privilegiada, remeter a sua existência para o momento final dum negócio ou 

duma operação, para o seu preço ou, como faz a sentença recorrida, para a certeza do 

lançamento da operação a um certo preço, é fnistrar todos os objectivos da lei: 

Quem possua tal informação poderia negociar com os demais investidores pois 

enquanto não acertasse os pormenores finais não existira assimetria informativa. 

Mas isto seria uma solução que permitirá aos administradores das empresas que 

possuam informação privilegiada enganar livremente os seus accionistas. 

Por isso o conceito de informação precisa tem de ser reportado a outras 

realidades concretas que correspondem a fases da evolução do negócio ou da preparação 

da operação, para durante esse período vigorar a proibição de conduta decorrente dos 

diversos números do art. 378.' do CdVM 

Concretamente: 

A informação privilegiada que os arguidos dispunham e usaram no dia 18 ao 

negociar com o fiindo inglês, é cada um e o conjunto de factos em que se traduziu o 

processo de montagem da OPA, incluindo (1) os contactos, (2) as propostas, (3) as 

ideias, (4) as reuniões (5) os preços conversados e (6) os momentos de concretização 

das operações. 
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É nestes factos que reside a informação privilegiada relevante para os presentes 

autos, e não nos acontecimentos posteriores ao negócio de dia 18 de Outubro com o 

fundo inglês. 

É nestes factos, que têm a ver com a preparação da OPA, a luz do art. 174.' do 

CdVM, que reside a informação privilegiada. 

Ou seja, a informação privilegiada aqui relevante é a preparação da OPA até ao 

dia 18 e não os detalhes da negociação do financiamento posteriores ao facto ilícito 

ocorrido neste dia. 

Todos estes factos que consubstanciam a informação privilegiada foram do 

conhecimento dos arguidos pois estes participaram directa e pessoalmente nas diversas 

etapas da operação, dominando-a, conduzindo-a e decidindo os seus aspectos 

essenciais." 

Finalmente, baseando-se no Parecer do Professor Faria Costa, argui a 

inconstitucionalidade decorrente do legislador punir no artigo 393" do CVM como 

contra-ordenações condutas muito mais graves do que a mera aquisição de acções antes 

do lançamento público da oferta de aquisição, em violação do princípio da . 

proporcionalidade. 

Importa atentar, porém, que a aquisição de acções depois do facto constitutivo 

do dever de lançar a OPA, e antes do seu conhecimento pelo mercado, não é um minus, 

em relação à violação do dever de lançar a OPA: é algo diferente e por isso punido 

criminalmente. 

Com efeito, na violação do dever de lançar a OPA ficam fmstrados os direitos de 

exoneração dos accionistas em condições de igualdade em relação ao negócio que 

originou o dever de lançar a OPA. Diversamente, na aquisição de acções, efectuada 

antes de o mercado saber que vai ser lançada uma OPA, são lesados os interesses dos 

accionistas que, d e  boa fé, vendem ao detentor de informação privilegiada, que a utiliza 

para enganar negocialmente os accionistas vendedores. 
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Por outro lado, a natureza fragmentária de ambos os sistemas - de contra - 

ordenações e penal -, impede estas inferências sistemáticas. As opções d o  legislador 

valem com a lógica própria dos tipos singularmente recortados e não por referência a 

um sistema global, sendo certo que cada um deles persegue objectivos distintos. 

Por último, no que concerne às demais inconstitucionalidades arguidas pela 

defesa, as mesmas são manifestamente improcedentes, nos temos expostos no douto 

Acórdão n." 494103 do Tribunal constitucional4, cujos fundamentos se dão aqui por 

integralmente reproduzidos. 

Em conclusão, estão verificados todos os elementos típicos do tipo legal de 

crime de abuso de informação, na sua vertente objectiva e subjectiva. 

Pelo exposto, preencheram os arguidos o tipo legal de crime previsto no art." 

378." do Código dos Valores Mobiliários, sem que nada justificasse a sua conduta. 

Este é, também, passível de censura, pois os arguidos eram imputáveis quanto ao 

crime considerado; agiram livremente; tinham consciência da ilicitude da sua conduta; e 

agiram com dolo. Pelo que se conclui que os arguidos podiam e deviam ter agido de 

outro modo, de acordo com o Direito, mas decidiram não o fazer. 

Além disso, todas as questões de Direito a que a defesa associa urna suposta 

violação de preceitos constitucionais foram já suscitadas junto do Tribunal 

Constitucional a propósito, exactamente, da interpretação e aplicação do crime de abuso 

de informação previsto no arte0 378.' do CdVM, num caso em que, à luz da 

acusaçãolpronúncia, uma pessoa física havia comprado valores mobiliários com 

informação privilegiada para a carteira de uma pessoa colectiva. 

E sobre essas questões foi proferido o Ac. do Tribunal Constitucional nmO 

49412003, de 27 de Novembro (publicado na íntegra no DR-I1 série, n." 275, págs. 

17716 a 17722). 

Disponível no site http~~.tribunalconstitucional.p~~risprudencia.htm. 
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Aí f~rniularam, os então recorrentes, exactamente as mesmas questões de 

suposta inconstitucionalidade, relativas a uma pretensa violação do princípio da 

legalidade criminal, do princípio da proporcionalidade, do princípio da livre iniciativa 

privada e do princípio da igualdade (cfr. Ac. do Tribunal Constitucional n." 49412003, 

de 27 de Novembro, in DR-I1 série, n." 275, pag. 17717 (n." 3 do texto do Ac. do TC) e 

págs. 1771 8 a 17722 (nos 6 a 9 do texto do Ac. do TC) 

Em todos os casos, o Tribunal Constitucional ou considerou improcedente a 

alegação dos recorrentes ou entendeu que, por estarem incorrectamente formulados os 

problemas, não deveria conhecer as questões em causa. São particularmente claras, 

elucidativas e fundamentadas as respostas dadas pelo Tribunal Constitucional a estas 

questões, maxime a págs. 17719 a 17722 do DR-11, n." 275, de 27 de Novembro, cuja 

leitura esclarecerá qualquer um sobre o infundado das pretensões da defesa no presente 

recurso e sobre o âmbito do tipo incriminador do abuso de informação privilegiada, 

quando interpretado à luz do princípio da legalidade criminal. 

Por isso mesmo, nesta parte, o presente recurso está antecipadamente respondido 

pela jurisprudência do próprio Tribunal Constitucional que de forma profunda, 

argumentada, informada e convincente negou qualquer procedência a idênticas 

pretensões dos então recorrentes. 

NOS t e m o s  do art." 37g0, nos 1 e 2 do Código de Valores Mobiliários, o crime de 

abuso de informação é punido com prisão até 3 anos ou pena de multa de 10 e 360 dias 

(cfi. art. 47.", n." 2 do Código Penal). 

Na determinação da medida concreta da pena deve-se ter e m  conta o disposto no 

art." 71." do Código Penal. Nos termos desta disposição, tal operação será feita em 

função da culpa d o  agente e das exigências de prevenção geral (de integração ou de 

defesa da ordem jurídica) e de prevenção especial (de socialização), bem como as 

circunstâncias que, não fazendo parte do tipo de crime, deponham, todavia, a favor do 

agente ou contra ele. 
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Determina o art." 72.O, mais concretamente, dever atender-se ao seguinte: 

- Ao grau de ilicitude e gravidade das consequências do facto, que no caso é 

elevado, atento o valor em causa e a não reparação do mesmo; 

- Ao comportamento anterior e posterior dos arguidos, destacando-se a 

inexistência de antecedentes criminais. 

As exigências de prevenção geral são elevadas, atenta a gravidade da conduta e 

os efeitos danosos no funcionamento do mercado de valores mobiliários. As exigências 

de prevenção especial e a culpa do arguido são também elevadas, considerando os 

motivos determinantes da conduta (o lucro) e a não interiorização da gravidade do 

crime. 

Em matéria de escolha da pena, rege ainda o princípio geral da preferência pela 

pena alternativa não privativa da liberdade, a qual deverá ser aplicada sempre que, 

verificados os respectivos pressupostos de aplicação, se revele adequada e suficiente à 

realização das finalidades da punição (art. 70' do Código Penal). 

Analisando as penas (alternativas) abstractamente previstas e atento o princípio 

da preferência pela pena não detentiva, e sendo os arguidos primários, mostrando-se 

comunitária e profissionalmente inseridos, C de aplicar a pena de multa alternativa, urna 

vez que a mesma se mostra suficiente para assegurar as exigências de prevenção (geral e 

especial) convocadas no caso. 

Atenta a moldura abstracta prevista, os factores concretos de  determinação da 

medida da pena anteriormente referidos, as exigências de prevenção especial que se 

fazem sentir, e de  forma a fazer os arguidos compreenderem a necessidade de não 

adoptar condutas semelhantes no futuro, entendo adequado fixar a pena em 180 dias de 

multa, para cada. 

O quantitativo diário da multa deverá ser determinado em função da situação 

económica do arguido (art. 46O, n02, do Código Penal), para a qual se deverá atender à 

totalidade dos seus rendimentos próprios, deveres e obrigações que sobre estes 

impendem. 
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Ponderados estes elementos, entende-se adequado fixar o quantitativo diário da 

multa em ê 250." 

Decidindo: 

Consequentemente e em conformidade com o exposto acordam os juizes desta 5" 

Secção: 

Quanto aos recursos interlocutórios interpostos pelo MOPO, não conhecer de um, 

nos termos expostos e conceder provimento ao outro ordenando o desentranharnento da 

carta; 

E conceder provimento ao recurso interposto pelo MOPO alterando a decisão final 

recorrida nos termos sobreditos e condenar os arguidos PAULO JORGE DOS SANTOS 

FERNANDES e JOÃO MANUEL MATOS BORGES OLIVEIRA pela prática em co- 

autoria do crime de abuso de informação privilegiada (arts. 14." e 26." do Código Penal 

e 378.O, no 1 e 4 do Código dos Valores Mobiliários) na pena de 180 dias de multa à taxa 

diária de 250 euros. 

Vão ainda os arguidos condenados nas custas fixando-se a taxa de justiça em 20 

(vinte) Ucs acrescida de 1%, e a procuradoria em 113 (um terço). 
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Notifiquem-se, sendo-o também o Conselho Directivo da CMVM, nos termos do 

art." 387." do Código dos Valores Mobiliários. 

Lisboa, 23 k'73xL A Q ~  

Presidente: José Pulido Garcia 

Relator: Ricardo Cardoso 

1" Adjunto. Filipa Macedo 

2" Adjunto: Nuno Gomes da Silva 




