
TRIBUNAL DA FELAçAO DE LISBOA

Processo fl.° 6337/10.3TDLSB

Acordam Os juIzes na 5 Secçao do Tribunal da Relação de Lisboa:

1.1.

No processo n.° 6337/1 0.3 TDLSB do 10 JuIzo do Tribunal de lnstrucao Criminal de

Lisboa foi proferido despacho de não pronüncia dos arguidos

João Pedro Coelho Pintassilgo,

Rui Miguel Coimbra de Matos Grenho

e

Nuno Miguel Serrado Grilo Cosme Marques pela prãtica do crime de manipulação de

mercado p.p. pelo art.° 379°n.°s 1 e 2 do CVM, relativamente aos quals o M°P° deduzira

acusacão pelo crime e factos constantes da referida acusação.

1.2.

lnterpOs recurso o M°P° alegando em sIntese:

1. 0 despacho recorrido revela uma contradição insanável ao afirrnai por urn lado, que se

encontram indiciados nos autos a prática dos factos que se mostram descritos na acusação

e, por outro, que pese ernbora o referido na acusação não existem indIcios suficientes para

levar Os arguidos a julgamento, vIcio que se invoca nos termos do disposto no artigo 410. °,

n.° 2, aI.b), do CPP.

2. Considerando que a instrução visa, tao so, a apreciacão dos indIcios existentes, existe uma

contradiçao insanável da decisão proferida quando confirma os indIcios da acusação e

profere despacho de não pronUncia nurn juIzo de prognose de decisão absolutória no

eventual julgamento.

3. Não é permitido ao Tribunal invocar, em sede de instrução, o principlo in dübio pro reo.

4. Ao faze-b, o Tribunal violou regras fundamentais de apreciação e fundamentacao das
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decisäes que tornarn liegItimo e ilegal tal procedirnento argumentativo.

5. Por urn lado, o Tribunal aceitou acriticamente urna expiicaçäo dos arguidos, violando as

regras de prudência impostas pelo artigo 127.0, do CPP.

6. For outro, se as expllcaçäes dos arguidos fossem realmente consideradas plausIveis e as

operaçoes legais, Os factos imputados na acusacao seriam atIpicos e nao factos de prova

débil, a que se pudesse aplicar o princIplo do in dübIo pro reo.

7. Existe erro notório na apreciação da prova porque se as expllcacoes dos arguidos

colhessem, o Tribunal devia declarar a normaildade das operaçäes e a at/plc/dade dos

factos, e não urna düvida sobre a prova.

8. A duvida razoável 56 pode se invocada para factos e nao para negar a subsuncão dos

factos aos conceitos legais do tipo; este é urn probierna de interpretacao do tipo e não urn

probiema de prova dos factos.

9. Acresce que nao se pode, numa fase indiciária, invocar o princIpio in dübio pro reo porque

este não e urn princIplo de vaioracão de prova mas antes de dUvida pertinente, razoável e

insolüvel que subsista depois de esgotada a produção de proVa.

10. Numa fase indiciária, o Tribunal não tern que tornar uma decisão para além de urna düvida

razoável: so tern que confirrnar ou negar a existência de indIcios suficientes. Por essa razão,

o princIplo in dübio pro reo não tern aplicacao na fase de instrução.

11. Ao invocar lIegitimarnente o princIpio in dubio pro reo para fundamentar a não pronüncia, 0

Tribunal violou Os artigos 127.0, 298.0, 303.0, n.° 3 do CPP, e incorreu nurn erro notório de

apreciação da prova, vIcio que se invoca nos termos e para o efeitos do disposto no artigo

410.0, n.° 2, al. C) do CPP

12. Ao invocar o princIpio in dUbio pro reo, o Tribunal antecipa a prova de julgamento, que não

fol produzida, e fabrica urna düvida que seria a do tribunal de julgamento, e que levaria a
absolvicao.

13. Assirn, e abusiva e ilegal a invocação de tal princIplo pois a düvida do tribunal de julgarnento

não existe, e o Tribunal ad quo não pode substituir-se ao mesrno e apreciar a prova que all

seria produzida para fundamentar uma düvida que é apenas sua.

14. Ao faze-b, entra nas regras de competências prôprias que são as do tribunal de julgamento,

o que não pode.

15. Tambérn aqui se verifica urn erro notOrio na apreciação da prova, que determina a anulação
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do despacho recorrido, nos termos e para Os efeitos do disposto no artigo 410.0, fl.0 1, aI.c,),

do CPP.

16. Acresce que, contrariarnente ao que foi decidido, Os autos contêm prova indiciãria mais que

suficiente de que Os arguidos praticaram os crimes que Ihes vêm imputados na acusação.

17. No despacho proferido, a düvida so se coloca ao nIvel do elemento subjectivo do tipo, mas

existe prova indiciária bastante de que Os arguidos actuaram corn dolo directo.

18. Todos Os arguidos são invostidores profissionais e exporientes.

19. Tratando-se de investidores profissionais, e especialmente habiitados, experientes e

conhecedoros do morcado, ciontes de que o mesmo é supeivisionado, ê expectável que

qualquer actuação no sentido de o manipular fosse levada a cabo de forma discreta e

eficionte, tentando que a sua conduta nao fosse detoctada.

20. 0 contexto do peril! dos arguidos enquanto investidores nao pode ser ignorado no caso

concreto, o deve presidir a apreciação quo se faz da conduta levada a cabo pelos mesmos.

21. Na contextuaiização dos factos tambOm so irnpOe a consideração do interesse quo existia

porparte da F&C em que a cotação das acçOos SAG subisse.

22. As conclusöes obtidas pela CMVM e acolhidas na acusaçao rosultaram de uma análise

factual feita pela entidade do supervisão a actuação dos arguidos e a toda a negociação das

acçoes SAG, do várias porspectivas e durante todo o ano do 2009, a qual fol bastante

completa e dotaihada.

23. A análise abrangeu todas as sessOes do ano de 2009, as compras efoctuadas na fase da

negociação em contInuo e no lollão de fecho.

24. Foram analisados todos os registos fonograficos do todas as ordens de transacção o foi

comparado o padrão de negociação dos arguidos corn o dos demais investidores no

mercado.

25. Mais fol calculado o impacto quo as operaçäos causaram, isoladamonte e no conjunto do

mercado.

26. Todas as análises, de todas as perspoctivas conduziram a conclusão que a realização

destes negOcios do compra fol corn intenção de fazer subir artificlairnente e

sustentadamente a cotação das acçOes SAG.

27. Ao Iongo do todo o ano do 2009 Os arguidos transmitiram ordons para quo as ofertas de

compra fossem insoridas nos instantos finals do Ioilão de focho, o mais tarde possIvel ou
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nos segundos finals, amiüde corn ordens de pequenas quantidades de acçöes, o que

fizerarn de forma reiterada e sistemãtica.

28.A clara intençao dos arguidos fol a de determlnar o preco de fecho das acçöes e

determinaram-no corn muita frequência, como resulta da análise da negociação efectuada

pela CMVM.

29. Se a lntencao dos arguidos não fosse essa, este teriam colocado tais ordens de compra no

mercado logo no inIcio do lellão, pois isso potenciaria o surgimento de mais ou melhores

interesses contrãrios, interesses de venda.

30. Não o fizeram porque a compra de pequenas quantidades de accoes nos instantes finals

permitia-Ihes fazer subir o preco final do fecho da sessão.

31. Da análise das sessöes verifica-se que quando os arguidos cornprararn pequenas

quantidades de accOes no final da sessão impuisionaram o preço, quando deciarararn que

isso era o contrário do que pretendiam.

32. E isso sucedeu várlas vezes.

33. A compra instrumental de pequenas quantidades de acçöes é uma das metodologias

conhecidas para se fazer subir artificialmente o preço, de fecho em especial mas nao so.

34. 0 preço de fecho e o mais relevante da sessão pois é aquele que os investidores em geral

vêem e acompanham, o mais divuigado em termos informativos, e o que é normalmente

usado na valorizacao das carteiras de activos.

35. E IncompreensIvel que urn investidor que pretenda reforçar a sua posiçao numa acção,

corno disseram os arguidos que pretendiam, se preocupe em adquirir 100 ou 200 accOes

quanto tern mais de 4.5 mithöes de acçöes em carteira.

36. Dos registos fonográficos resulta de forma clara, abundante e inequlvoca, que os arguidos

definiam as quantidades a comprar em funcao do preco de fecho que pretendiam fixar, nada

existido que forneça uma explicação alternativa possIvel para esta sua actuacão.

37. Como erarn todos conhecedores do mercado e do seu modo de funcionamento, os arguidos

conheciam bem as regras de funcionamento do Ieilão e de que as duas variáveis para

influenciar o preço de fecho eram a quantidade e o preço.

38. A preocupacao de quem compra é de fazer o negócio pelo melhorpreço possIvel.

39. Nos registos fonográficos, os arguidos expressarn preocupação é com o preço de fecho das

acçoes SAG que Ira resultar da sua compra e não corn o negocio que fizeram.
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40. Não é verdade que a falta de Iiquidez do tItulo justificasse a compra prirnordialmente nos

leilöes de fecho.

41. For urn lado, porque as quantidades diminutas de acçäes existiam para venda ao longo da

sessão, que os arguidos podiarn ter comprado, e a meihor preco, o que não fizeram.

42. For outro, porque sernpre que os arguidos compraram no leilão de fecho, impulsionaram o

tItulo.

43. A permanente intencão de fazer subir as cotaçOes está solidamente reflectida nos registos

fonográflcos, onde se ye que corn frequência que o arguido Nuno Marques transmite o

preço ate ao qua! sublu a cotação da SAG em consequëncia da compra efectuada.

44. E não resulta qualquer preocupaçao dos arguidos quanto aos precos médios de compra na

sessão corno seria de esperar de investidores que procuram comprar nas me/hores
, .._J. -,‘i.Oi iui5.

45. Também resulta preocupação por pafle dos arguidos quando surge uma oferta de venda

desta acção em quantidade ou a preços mais baixos.

46. Ora, sendo a intencão a de reforçar a posição no tItulo, so se compreenderia urna atitude de

jübio perante esta notIcia, e não o contrário.

47. bs registos também documentam esforços empregues para que outros investidores nao

vendessem as suas accöes naquele momento, pois a quantidade a vender poderia

pressionar o preço do tItu!o SAG para baixo.

48. Mais apodam Os arguidos, numa sessão concreta, corno sendo doido quern comprou SAG a

1,20 e de irnediato decidem comprar etes a 1,24.

49. Em 86,3% das sessöes de bo!sa em que compraram SAG, os arguidos fizeram-no ao preço

médlo superior do mercado nessas sessöes, ou seja, sendo urna sociedade gestora de

fundos de investimento nacional compraram, em todas essas vezes, em piores condiçoes

do que investidores particulares.

50. Não e razoãvel pensar que os arguidos, investidores profissionais e experientes, rea!izaram,

na esmagadora maloria das vezes, negócios piores do que o cidadão comum, porque não

conseguiram prever outro cenário em que o negOcio Ihes seria mais vantajoso.

51. Os negócios de compra dos arguidos são sempre os de preço mais alto, os piores na

perspectiva de quem compra.

52. As suas ofertas de compra destacam-se por serem mais elevadas, quer actuem em toda a
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sessão quer no leilão de fecho.

53. A subida da cotação das accöes SAG durante o ano de 2009 deveuse quase

exciusivamente a actuação dos arguidos.

54. Do tipo de operaçöes que Os arguidos efectuaram e do impacto global provocado pela sua

conduta na cotação das accoes ao longo do ano, extral-se que a intenção destes tinha

necessariamente de ser a da manipulação do mercado, e os resultados foram conseguidos.

55. Os arguidos não foram acusados de realizar transacçöes flctIcias, mas antes de outras

práticas fraudulentas destinadas a fazer subir artificialmente o preço das acçäes.

56. Os arguidos não compraram normalmente, como os restantes investidores mas antes

adoptaram uma conduta que não tinha racionalidade económica quer se afira o seu padrão

pelo de investidores profissionais quer de retaiho.

57. Os arguidos João Pedro Pintassilgo e Ru! Grenho sabiarn que a Millennium BCP - Gestão

de Activos, cliente da F&C que Ihes estava entregue em termos funcionais, manifestava

preocupação pelo mau desempenho deste tItulo, o que torna inverosImil a idela de que a

actuaçao em crise se norteava pelo reforço no tItulo.

58. E sabiam-no porque, como profissionais que eram, necessariamente acompanhavam os

fóruns de investimento.

59. Mesmo admitindo-se que actuavam ao abrigo de urn mandato de gestao discricionária,

nenhuma outra sociedade gestora de fundos de investimento partllhava esta visão optimista

sobre o desempenho de SAG que estes dois arguidos partllhavam p015 todas, neste perlodo

tempora reduziram a sua exposiçao ao tItulo.

60. Caso os arguidos vendessem as acçoes deste tItulo corn os nIveis de cotaçao vigentes no

mercado àquela época, ta-b-lam corn prejuIzo significativo atendendo ao preco medico de

compra. Mas, se a cotação subisse, diminuiriam esse prejuIzo.

61. Acresce que mesmo que o reforço de posição em SAG fosse a real intenção dos arguidos,

que não era, os fundos de investimento tinham uma margem muito limitada para reforcar as

participaçäes e Ia se encontravam muito prôximos do limite legal máximo admitido para

participaçöes nurn so emitente.

62. E, repete-se, Os arguidos tiveram boas oportunidades para comprar acçöes da SAG em

quantidade apreciãvel e não as aproveitaram, o que seria o normal quando a intencao é

reforçar uma posição num tItulo.
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63. A decisão instrutória confunde ofertas aparentes, que é urn modo legItimo de negociar, corn

urna das formas de actuacão dos arguidos que consta da acusação, que é a s/mu/ação da

marcacao de preços de fecho no lellão de fecho.

64. E que a oferta aparente destina-se a que o investidor que pretende comprar ou vender urna

quantidade elevada de acçOes, o que poderia fazer subir ou descer as cotaçöes se Os

demais intervenientes no mercado conhecessem a sua intenção, revelem apenas ao

mercado uma parte da quantidade que pretendem ver transaccionada, actuação essa que é

Ilcita.

65. 0 que os arguidos fizeram é diferente: Os arguidos, na fase da negociação do lellão de

fecho, experimentaram alterar quantidades de accoes para verificar qual a necessäria para

influenciar o preço de fecho.

66. Quanto as testernunhas da defesa, nenhurn dos depoirnentos prestados é apto a colocar em

crise a tese da acusacao porquanto nenhurn dos inquiridos tern conhecimento directo dos

factos.

67. Nenhuma das testemunhas de defesa fol confrontada corn as caracterIsticas concretas das

operaçães realizadas e nenhuma se pronunciou sobre as mesmas.

68. E que as testernunhas da defesa não conheciam, nem conhecern, o que aqul sucedeu,;

apenas se limitaram a apreciar a licitude ou a ilicitude de determinadas operaçöes de per si.

69. Ora, a forrna corno Os arguidos procederarn a aquisição de accOes é a forma permitida pelo

mercado; de outro modo a situação teria s/do prontamente detectada.

70. Mas os arguidos recorreram a urn expediente Ilcito visando a/cancar, como alcançaram, urn

benefIclo lilcito.

71. E verdade que as acçöes SAG tarnbérn subirarn quando outros operadores tiverarn

intervençao no rnercado; mas todos os dias a cotação pode subir ou descer ern resultado do

normal funcionarnento do rnercado.

72. 0 que ja não e normal ê que suba sernpre que urn deterrninado investidor actue, como fol 0

caso.

Nestes termos, deve ser dado provirnento ao presente recurso e substituIda a Douta

Dec/são Instrutóna profenida por outra que pronuncie os argu/dos João Pedro Coelho

Pintassilgo, Rul Miguel Coirnbra de Matos Grenho e Nuno Miguel Serrado Gnilo Cosrne

Marques, pela prática do crirne de rnanipulação de mercado, p. e p. pelo artigo 3790, fl.0 1 e
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n.° Z do Código dos Valores Mobiliários.

1.3. Responderam Os arguidos:

1.3.1.

Respondeu o arguido NuNo MIGUEL SERRAD0 GRIL0 COSME MARQUES:

Dos (Alegados) VIcios Processuals do Despacho de Não Pronüncia

— Os Poderes do Juiz de lnstruçao

§ 1. 0 artigo 410.°, fl.0 2, do CPP, invocado pelo MP para sustentar a verificaçao dos

alegados vIcios processuais do Despacho de Não Pronüncia não tern aplicacao ao Recurso

da Decisão lnstrutôria.

§ 2. isto porque, corno é sabido, os vfcios previstos no artigo 410.0, fl.0 2, do CPP, são

meios que a lei prevê para questionar a matéria de facto acoihida na sentença, o que nao é

o caso, já que a decisão instrutOria apenas contém indIcios, desde logo porque Os

argumentos invocados pelo MP são insustentáveis ern virtude das finalidades próprias da

fase da instrução e dos poderes do Juiz de lnstrução Criminal.

§3. Ao coritrário do que sugere 0 MP, a finalidade da instrucão é cornprovar

judicialmente a decisão de deduzir ou não a acusação, em ordem a submeter ou não a

causa a julgamento (cf. artigo 286.0, n. 0 1, do CPP), razão por que a prolação de urn

despacho de pronüncia depende da recolha de indIcios suficientes da verificação dos

pressupostos da aplicação ao arguido de uma pena ou medida de segurança (cf. artigo
308.0, fl.° 1, do CPP).

§4. E manifestamente improcedente a argumentação do MP no sentido de que o

despacho recorrido está viciado por contradiçao insanável, por nele terern alegadamente

sido confirmados Os indIcios da Acusação e, não obstante, ter sido proferido urn Despacho

de Não Pronüncia, antecipando assim “urna prognose de decisao absolutória no eventual

julgamento”.

§5. Sendo o objectivo da fase instrutória em processo penal precisarnente ponderar se, a
luz da prova apresentada, existern indIcios suficientes de que o arguido em causa praticou o

crime de que vem acusado, de tal forma que este deva ser submetido a julgamento, o juIzo

de prognose que possa ter sido realizado pelo Tribunal a quo em nada implica que o
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Despacho de Não PronUncia padeça de qualquer vIcio.

§6. Mais: em momento a/gum o Despacho de Não Pronüncia enferma uma contradição

insanável entre a fundamentação e a decisão, como alega o MP, pelo simples facto de

considerar indiciados a/guns dos factos vertidos na Acusação, nao obstante concluir pela

nao reunião de indIcios suficientes para submeter os arguidos a julgamento.

§ 7. Para existir contradiçao, esta tern de sobressair do texto da decisão de tal forma que

a fundamentação e a decisão nao apresentem urn encadeamento lógico, o que nao sucede

corn o Despacho de Não PronUncia; ao invés, o Tribunal a quo fez uma análise da fase de

lnquérito e das diigéncias probatórias realizadas em sede de Instruçao e entendeu que não

se verificavam, corn o grau de suflciência exigido, os elementos e pressupostos essenciais

para que o Recorrido pudesse vir a ser condenado em sede da audiência de julgamento, em

particular, e como resuita do Despacho de Não Pronüncia, no que ao elemento subjectivo

do tipo legal diz respeito.

§8. 0 princIpio in dublo pro reo tern aplicação a todas as fases do processo penal e, por

isso, também a fase instrutória.

§9. Ern qualquer caso, e ao contrário do que também sugere o MP, em momento a/gum

refere 0 Tribunal a quo ter aplicado o aludido princIplo para determinar a decisão de não -

pronüncia, tendo-se limitado apenas a afirmar que, em face da prova analisada, considerava

ser muito mais provável a absolvição dos arguidos em sede do julgamento, “mais ainda

quando, nesta fase processual, vigora o princIpio in dubio pro reo”.

§ 10. E de concluir portanto, que não so o Tribunal a quo exerceu as suas cornpetências

nos exactos termos que a lei determina, como o Despacho de Não PronUncia, quanto ao ora

Recorrido, nao padece de qualquer vIcio, muito menos de contradicao insanável entre a

decisão e a fundamentação.

- § 11. - 0 erro notório na apreciação da prova, tambérn invocado pelo MP, existe nas

situaçöes em que, no prOprio cotejo da decisão, possa detectar-se urn - erro grosseiro, - --

ostensivo e tal forma evidente, que qualquer pessoa pudesse reputá-lo causa de erro de

juigamento.

§ 12. Ao contrário do que afirma o MP, o Tribunal a quo baseou-se nao sO nas explicaçOes

prestadas pelos Arguidos, mas tarnbérn em outros melos de prova, inclusive testemunhal.

§ 13. Mais: o Tribunal a quo justiflcou por que razão os depoirnentos em causa ihe
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mereceram credibilidade, pelo que nao se pode considerar que a apreciação da prova

levada a cabo pelo Tribunal a quo tenha sido acrItica.

§ 14. De outro passo, e tambérn ao contrário do que sugere o MP, em momento algum se

retira do Despacho de Não Pronüncia que o princIpio in dublo pro reo teré sido invocado

para fundamentar a não subsunçao dos factos dados como provados ao tipo legal do crime

de manipulação de mercado, limitando-se o Tribunal a quo a referir que, das provas

analisadas, surge a düvida quanto a saber se intenção dos arguidos corn os factos descritos

na Acusação foi manter o preço do tItulo SAG de forma artificial, e proceder a sua

valorização.

15. Ao inves, o princIpio in dubio pro reo é referido pelo Tribunal a quo tão-somente para

explicar que, em virtude de o aludido princIplo vigorar em sede de julgarnento (e também de

instrução, corno virnos, e atendendo as conciusäes retiradas da prova indiciária anailsada,

a absolvição dos arguidos em julgamento se afigura como muito mais provävel do que a sua

condenação.

§ 16. E de concluir, portanto, que o Despacho de Não Pronüncia não padece do vIcio de

erro notOrio na apreciação da proVa.

- Os Factos: elementos objectivo e alegado crime de rnanipulação de

mercado

§ 17. 0 MP invocou ainda ser de proferir uma decisão de pronüncia do Recorrido pelo

crime de manipulação de mercado, na medida em que Os autos contêm iridIcios suficientes

para se dar como preenchido o elemento subjectivo do tipo, e que o Despacho de Não

Pronüncia não questiona o elemento objectivo.

§ ia 0 Despacho de Não Pronüncia em momento algum afirma estar indiciariamente

provado o elemento objectivo do crime de manipulação de mercado, afirmando so e apenas

que se mostram indiciados os factos respeitantes as transacçôes e, no que ao Recorridodiz

respeito, àsordensexecutadas, factos estes que nao consubstanciam qualquer actuaçao

ilIcita, e muito menos o preenchimento de nenhurn elemento objectivo do crime de

manipuiação de mercado.

Do contexto da Actuação dos Arguidos

§ 19. 0 Recorrido Nuno Marques era completamente ameio a relação comercial entre o

MBCP GA e a F&C, como resulta dos depoimentos prestados em sede de instrucão pelas
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testernunhas Pedro Santos e Paulo Cruz, em especial do depoimento deste ültimo prestado

em 13.02.2014.

§ 20. 0 Recorrido Nuno Marques apenas consta deste processo na qualidade de

colaborador do intermediário financeiro BCP, responsável pela execucao das ordens que Ihe

foram transmitidas pelos Arguidos colaboradores da F&C relativamente ao tItulo SAG.

§ 21. 0 BCP, para quern o Recorrido exercia as funçães de trader, e a MBCP GA,

sociedade gestora de fundos de investimento, não são a mesma entidade.

§22. 0 Recorrido, enquanto trader interveniente na execução das ordens visadas pela

Acusacão, nao sabia, nem tinha meios de saber, entre o mais: (i) quais as poilticas e

estrategias de investimento dos fundos geridos pela MBCP GA, (ii) quals eram as

orientaçôes definidas pela MBCP GA e comunicadas pela F&C; (iii) que tipo de

acompanhamento da actuação da F&C era feito pela fvJBCP GA; üv quais erarn as

rendibiidades esperadas pela MBCP GA corn a presença das acçOes SAG na sua carteira;

e (v) Os termos em que estava definida a relação contratual entre a MBCP GA e F&C.

§ 23. Ao Recorrido, enquanto trader a quem foi alocado o cliente institucional F&C, apenas

cabia a execuçao das ordens que Ihe eram transmitidas, não tendo qualquer interferência na

gestão dos fundos de investimento geridos pela F&C — ordens essas que, isoladas de

qualquer intencao alegadamente criminosa e em si mesmas consideradas sao, como

reconheceu o proprio MP, lIcitas e objectivarnente permitidas.

§ 24. Ainda que o alegado interesse na subida da cotação das accoes SAG é 0

fundamento do alegado interesse dos Arguidos na manipulação do mercado, justificando o

objectivo da mesma e revelando a alegada intenção criminosa — o que não se concede (ate

porque não ficou sequer indiciado) —, tal alegada intenção jamais poderia considerar-se

extensIvel ao Recorrido Nuno Marques, na medida em que nao 56 foram os Arguidos João

Pedro Pintassilgo e Rul Grenho que decidiram e ordenaram a compra das accöes, como se

comprovou não ter o Recorrido Nuno Marques qualquer relação corn a MCBP GA, nern corn

o alegado interesse na subida das accOes SAG, sendo este alheio a essas rnotivaçOes,

tendo-se limitado a executar as ordens que ihe foram transmitidas.

§ 25. 0 desconhecimento do Recorrido quanto a intenção alegadamente subjacente a
cornpra das accöes SAG resulta bern dernonstrado nas declaraçöes do Arguido Rui Grenho,

prestadas na sessão de 05.03.2012, nas quais afirmou nunca ter comunicado nada ao
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Recorrido a propósito das intençöes de compra da F&C.

§ 26. 0 Recorrido apenas interveio em alguns dos negócios de compra e venda do tItulo

SAG, tendo sido pafle destes deixada a cargo de outros intermediários financeiros, pelo que

não se compreende corno poderia este ter influenciado o mercado dos valores rnobiliários

nos termos pretendidos pelo MP.

§ 27. Não tendo o MP logrado prestar qualquer explicação credIvel para a adesão do

Recorrido ao alegado piano criminoso, e em virtude de tudo quanto se disse, é forcoso

concluir pela ausência de responsablildade criminal do Recorrido, pelo que esteve bern o

despacho recorrido em não pronunciá-lo pelo crime de que vinha acusado.

Dos tipos de Transacção Identificadas

§ 28. 0 MP limita-se, no que a análise das transacçäes em causa diz respeito, a invocar a

intenção dos Arguidos em “alegadamente alterarem artificialmente o preco das acçôes,

fazendo-o subir, reiterada e sistematicamente, ao Iongo do ano, actuando sobretudo, mas

não so, sobre o preço de fecho”, baseando-se para o efeito no facto de as operaçöes em

causa supostamente fugirem a urn critério de racionalidade económica, consubstanciando

actos oriundos de urna estratégia de negociação prejudicial ao investidor e econornicamente

irracional, e que apenas encontraria justificação na intençãode influenciaro preço. - -

§ 29. Corno demonstrado, a existir quaiquer intenção — o que não se concede, e tao

pouco foi dernonstrado nos autos —, o Recorrido Nuno Marques sempre seria aihelo a
mesma, não havendo qualquer fundamento para alterar a Decisão de Não PronUncia quanto

ao mesmo.

§ 30. Por outro lado, não e verdade que Os Arguidos tenharn actuado constantemente nos

ültirnos instantes do IeiIão ou que o tenharn feito apenas relativamente a ofertas por

quantidades rnuito diminutas, corno alega o MP sern qualquer sustento.

§ 31. Ainda que assirn não fosse, nostermos do Regularnento Ida Euronext, sobre Regras

de Mercado Harmonizadas, de 27 de Junho de 2012, a inserção de ordens durante o lellão

de fecho é permitida e perfeitamente lIcita, como permitida e Ilcita é a inserção de ordens a

10, 5 ou apenas a 1 segundo do encerramento do ieilão de fecho, possibilidade esta

conferida de modo livre e igualitário a todos Os investidores.

§ 32. Ultimamente, a tendência nos mercados bolsistas internacionais tern-se pautado por

uma concentraçao do volume negociado no lellão de fecho, sendo que no caso dos tItulos
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corn menor liquidez essa tendência é uma tendência de sempre.

§ 33. 0 tItulo SAG apresentou, no perlodo em referenda nos autos, uma liquidez

inexpressiva, o que explica o facto de as operaçOes relativas a estes tItu!os surgirem na sua

ma/or/a durante Os Ultimos instantes do perIodo de fecho, reflectindo aperias e tão-somente

uma tendência da indüstria, que no caso dos tItulos menos lIquidos, já vem de longe, e que

o intermediário financeiro naturalmente conhece e corn que está familiarizado.

§ 34. Não podendo desta circunstãncia retirar-se, consequentemente, qualquer indIcio de

que o Recorrido alguma vez representou ou pôde representar, ao executar as ordens que

Ihe eram transmitidas pelos Arguidos da F&C no perlodo do lellão de fecho, que estava a

praticar actos (alegadamente) idóneos para alterar artificialmente o regular funcionamento

do mercado de va/ores mobiliários.

§ 35. Alega ainda o MP que a frequência de negOcios de pequena quantidade é urn

elernento de elevada estranheza; porém, não cabia ao Recorrido considerar os motivos dos

ordenantes, nem o tipo de participacao por estes detida, quando nada nas ordens que Ihe

eram transmitidas continha qualquer elemento que o devesse fazer suspeitar.

§ 36. E da própria essência do mercado de valores mobiliários a existência de

racionalidades económicas e rnotivacöes alternativas, na medida em que os tipos de

expectativas dos vários investidores em re/acão a cada activo nunca serão iguals, não tendo

sequer que se cingir a expectativa quanto ao desempenho futuro do valor mobiliário.

§ 37. Todas essas motivaçães e racionalidades “alternativas” são legItimas, não

encerrando, em si mesrnas, qualquer propósito de manipular o regular funcionamento do

mercado, pelo que nao pode o MP pretender retirar dos registos fonogréficos, atendendo a
propria dinãmica e celeridade que caracterizam as ordens dadas e executadas no mercado

dos va/ores mobiliários, vestIgios ou justificaçOes que permitarn descortinar quais as

intencOes dos Arguidos, ate porque podem ser var/as as variáveis e rnotivaçöes que levam

as compras e vendas rea/izadas no mercado.

§ 38. Tambérn não resulta qualquer indIclo de actuação irregular do facto de poderem ser

rea/izadas ofertas de compra durante o ieiião superiores ao preco do üitimo negódio

rea/izado durante a negociacão em contInuo.

§ 39. /sto porque, o comprador pode estar disposto a comprar adcöes a urn preço mais

alto do que seria necessário para comprar uma acção, tendo em vista garantir ou tentar
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garantii a partida, a aquisiçao da quantidade desejada, urna vez que ate ao encerramento

do Ieilão podem surgir ordens que façam frustrar a aquisiçao da quantidade de accoes

pretendida.

40. Esta circunstância torna frequente a introdução de ofertas de compra no perlodo de

lellão a precos superiores aos que resultaram da negociacao em contInuo, e que acabam

por determinar o preco de fecho, particularmente em tItulos corn reduzida liquidez, como e o

caso das acçöes SAG.

§ 41. 0 Recorrido Nuno Marques nem teria a possibilidade, sequer de recusar a execução

de uma ordem corn base no argumento de que Os outros Arguidos poderiam ter comprado

ao Iongo da sessão em meihores conduçOes, na medida em que, no momento em que

executa uma ordern, este não sabe se ao Iongo da sessão teria havido meihores condicäes,

nern tão-pouco teria condicoes para proceder a essa anälise.

§ 42. Mais, enquanto mero executante das ordens que Ihe eram transmitidas, a partir do

momento em que a ordem em causa não é objectivamente proibida e não Ihe suscita

qualquer düvida ou reseva, sendo admissIvel no mercado dos valores mobiliários e estando

dentro dos padröes de trading normals, não Ihe cumpre cuidar sequer de alegadas

intençöes de investidores experientes, profissionais e que Ihe mereciam confiança como era

o caso dos restantes Arguidos.

§ 43. Nos casos de tItulos de reduzida Iiquidez, como as acçöes SAG, e ao contrário do

que parece fazer crer o MP, a referenda ao preco médlo nao faz qualquer sentido e não

constitui a preocupação de nenhum investidor profissional.

§ 44. Também ao contrário do que afirma o MP, não se retiram dos registos fonográficos

indIcios de urn esforço no sentido de evitar que outros investidores vendam as suas accôes,

corn vista a urna alegada intenção de manipular o mercado, desde logo porque faz parte das

funçöes de urn trader encontrar con trapartes para as posiçäes dos seus clientes, bern corno

aconseihar e acompanhar todos os clientes da meihor forma possIvel.

Da Actuação dos Arguidos

§ 45. Por natureza, o célculo do preço médio de cada sessão apenas pode ser reallzado a

posterior4 o que sempre terá de ter influência na análise que se pode fazer das condiçôes

em que os Arguidos estavam colocados no rnornento da sua actuação.

§ 46. Ta! circunstância assume particular re!evãncia no caso do Recorrido Nuno Marques,
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na medida em que o mesmo se lirnitou a executar ordens, nos momentos em que estas Ihe

foram transmitidas, e nas condiçOes em que o foram, nao tendo capacidade para analisar

em momento prévio a execuçao das mesmas a eventual influência no preco médlo de cada

sessão.

47. Tais ordens nao so não eram proThidas pelas regras do mercado, como eram

ordenadas por investidores experientes, interessados em consolidar a sua posição num

tItulo pouco IIquido e que estava, conforme várias análises (documentadas nos autos)

efectuadas por entidades reputadas, a ser negociado por valores abaixo do seu fair value.

§ 48. Não é verdade que Os negOcios de compra dos Arguidos fossern sempre Os de preço

mais elevado, como afirma o MP, ignorando o MP o facto de a evolução da cotação das

accoes SAG em 2009 ter ocorrido em linha corn o Indice P5120, assirn corno a actuação de

outros investidores em situaçöes idênticas, näo podendo por isso aflrmar como fez, que a

subida da cotação das accoes SAG se deveu ‘uase exciusivamente a actuacão dos

Arguidos”.

Da Apreciaçao da Prova

§ 49 0 MP sustenta grande parte do seu Recurso no facto de considerar que a intenção

alegadamente crirninosa dos Arguldos encontra suporte nos registos fonográficos, Os quals,

conforme invocado pelo Recorrido no seu Requerimento para Abertura da instrução,

constituem prova proibida, devendo o Recurso ser desatendido em tudo quanto resulte da

apreciação dessa mesma prova.

§ 50. Os Arguidos João Pedro Pintassilgo e Rul Grenho pretendiam, corn as operaçOes

realizadas, reforçar o tItulo SAG, o qual se encontrava a ser transaccionado a valores

abaixo do seu fair value, reforço esse que se pretendia gradual e ao methorpreço.

§ 51. 0 Recorrido limitou-se a executar ordens daqueles Arguidos relativamente a

operacaes objectivarnente permitidas, e sem motivo para desconflar das intençöes que Ihes

estavam subjacentes, Ia que o próprioentendia queo tItulo ern causa estava, efectivamente,

a ser transaccionado a urn valor abaixo do seu fair value.

§ 52. Corno tal, para que o MP pudesse entender extensIveis as alegadas intençöes dos

outros Arguidos ao Recorrido Nuno Marques teria de demonstrar que este devia ter

desconfiado daquelas intencães e, ainda, que o mesmo aderlu as alegadas intençöes de

manipulação de mercado — o que não fez nem sequer Thdiciariamente.
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53. 0 Recorrido Nuno Marques apenas tinha conhecimento do interesse da FC em

reforcar a posicão (qualificada) em SAG, que o aludido tItulo estava a ser negociado abaixo

do seu justo valor, que as ordens que o cliente Ihe transmitia eram objectivamente

permitidas, e que as mesmas correspondiam a urn padrão normal tendo em conta os

objectivos do cliente.

§ 54. 0 Recorrente era alhelo a relacao entre a MBCP GA e a F&C, ao mandato de gestão

discricionária existente e a alegada preocupação corn a exposição ao tltulo SAG.

§ 55. 0 valor justo de uma accao tern em conta o seu valor teórico, descontando a

liquidez, valor esse atribuldo através de análises de mercado que, no caso da SAG, em

Setembro de 2009, recomendavam compra ate ao valor de 1,90.

§ 5a Comprar “bern” uma acçao (para utiizar a formulaçäo do MP) e comprar abaixo do

seu preço justo face a avaliação que se faz do mercado e aos factores que influenciarn uma

perspectiva de valorizacao, as quals, no caso de SAG, foram exaustivamente explicados por

testemunhas em sede de instrucao, como se retira, por exemplo, do depoirnento da

testemunha Jorge Rito, na sessão de 12.02.2014.

§ 57. Os factores acima aludidos foram desconsiderados quer pela CMVM, quer pelo MP,

que não analisaram, inter alla, ci,as variáveis do mercado, iO a evolução anterIor e posterio

do tltulo, Gil) a perspectiva do mercado sobre o tItulo, Cv) 0 potencial de valorização do

tItulo, e (v) Os Indices comparáveis do mesmo sector do mesmo sector de actividade.

§ 58. Por essa razão, o MP nao pode fundadamente concluir, como faz no seu Recurso,

pela falta de racionaildade económica das ordens em causa nos presentes autos, na medida

em que não fol feita a análise supra referida, nem tão-pouco analisado o comportamento

dos restantes investidores, tendo-se o MP furtado, em particular, a analisar e contextualizar

devidamente a diferença do preco de fecho nos casos em que foram Os Arguidos a ordenar

as cornpras e nos casos em que foram outros clientes da MBCP GA a actuar em SAG.
-

OsElernentosquefaltarn naanálise do MP

A caracterização do tItulo SAG a data dos factos

§ 59. 0 tItulo SAG é urn tItulo corn muito reduzida llquidez, o que significa, em terrnos

práticos, que era difIdll, nas circunstãncias e condiçöes de mercado descritas nos autos,

alienar tItulos SAG.

§ 60. Sendo o volume de transacçöes relativas as acçoes SAG diminuto, qualquer
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transacção, por mais insignificante que fosse (em termos absolutos), tenderia a provocar

alteraçäes nos precos de ofertalprocura.

§ 61. Por essa razão, a actuação de qualquer investidor e, em particular, a actuaçao da

F&C (atenta a percentagem relativa dos fundos que geria no capital da SAG) na negociaçäo

dos tItulos da SAG seria sempre passIvel de ter um impacto material, provocando oscilaçäes

relevantes no processo de formação do preco, sem que isso tenha em si mesmo associado

qualquer comportarnento objectivarnente lilcito ou alguma intenção fraudulenta.

§ 62. E normal que a evolução de urn tItulo ilIquido apresente grande volatlildade e

oscilaçöes significativas na cotação, as quais tenderão a ser exponenciadas quando a

operaçäo seja promovida por um investidor activo, corn uma quota de mercado relevante, e

que man tern (e se presume querer rnanter,) a sua posição accionista por urn Iongo perIodo

de tempo, como era o caso da F&C.

§ 63. Tudo isto explica o facto de a actuação da F&C no mercado poder ter gerado

“rendibiidades anormais” ou levado a que a cotacão das acçöes SAG viessem a atingir

deterrninados precos e, ma/s ainda, o facto de o Recorrido não ter representado (porque

nao havia motivos para isso,) que, ao executar as ordens que Ihe foram solicitadas

relativamente a eases tItulos, pudesse estar a alterar artificialmente o regular funcionamento

do mercado de valores rnobiliários.

§ 64. Pelas razöes apontadas, as ordens em causa neste processo não eram (a data dos

factos), nem hoje são, susceptIveis de indiciar, nas percepçoes e representaçOes do trader

Nuno Marques, a existência de qualquerprãtica manipulativa do mercado.

0 desempenho bolsista do tItulo SAG em 2008, 2009 e nos anos seguintes

§ 65. 0 tItulo SAG acompanhou, de urna forma geral, a tendência do PSI 20, não so nos

anos de 2008 e 2009, mas também em 2010 e 2011, pelo que não choca que o tItulo SAG

tenha fechado o ano de 2009 corn urna variação positiva, como sucedeu corn aquele

rnesrnoIndice. -

-
- - -

§ 66. Atendendo a coincidência de tendências entre a evolução do tItulo SAG e do Indice

PSI 20, nao se compreende a comparacao que o MP pretend/a fazer entre este tltulo e o

Indice Bloomberg Europe Auto Index, em particular atendendo ao facto de os tItulos que

constam deste Thdice não terem qualquer correspondência corn a natureza, perfil e

caracterIsticas da SAG.

17



TRBUNAL 04 RELAO DE LISBOA

67. 0 facto de a evolução da cotação das accöes SAG permitir concluir que, de uma

forma geraI o comportamento do tItulo esteve alinhado corn a evolucao do indice de

referenda (PSI 20), prova de forrna cabal que o Recorrido jamais poderia percepcionar

qualquer alegada tentativa de manipulação de mercado através das ordens que fol

recebendo dos Arguidos da FC ao longo do ano 2009, mostrando-se assim tambérn

totalmente improcedente, no que respeita ao Recorrido, a tese segundo a qual o mesmo

estaria ciente da implicação que a execuçao das referidas ordens teria no rnercado e na

forrnaçao do preço do tItulo.

Em conclusão: as ordens transmitidas pelos Arguido da F&C e a sua percepção pelo

Recorrido

§ 68. No caso de clientes institucionais, corno a F&C, a missão fundamental do trader que

actua por conta do intermedléric financeiro é cumprir corn a major rapidez as ordens

recebidas dos clientes para a compra ou venda de valores mobiliários, não Ihe competindo

controlar a adequação, face as condicöes de mercado, dos preços de compra e venda de

valores mobiliários, e muito menos pôr em causa a avaliacao do cliente que subjaz a uma

determinada ordern.

p69. - A recusa do trader do intermediário financeiro em executar as ordens que lhe são

transmitidas pelo ordenante so será legItima e fundada se uma eventual intencao

manipuladora for patente, o que, por tudo cjuanto se expOs, não se verificou no caso dos

presentes autos.

§ 70. 0 facto de a F&C estar afecta ao Recorrido explica o elevado nümero de negOcios

pelo mesmo intermediados, assim como o grande a vontade e o registo informal que

perpassa das conversas corn os Arguidos da F&C, constantes dos registos fonogréficos.

§ 71. A actuação dos Arguidos da F&C não pareceu ao Recorrido econornicamente

irracional nem desproporcionada em relacao as condiçOes de mercado, nao tendo 0
-

Recorrido Nuno Marques sequerrepresentado — porque nao havia circunstáncias que -

suscitassem essa representacão — que, ao executar as ordens dos Arguidos da F&C,

estivesse de aigum modo a praticar actos idOneos a aiterar artificlaimente o regular

funcionarnento do mercado dos valores rnobiliários.
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0 DireIto: elementos objectivo e subjectivo do alegado crime de manipulação de

mercado

Não preenchimento do tipo objectivo

§ 72. A execuçâo das ordens por parte do Recorrido não consubstancia qualquer dos

comportamentos previstos no fl.0 1 do artigo 379.° do CdVM, razão por que falta urn dos

elernentos essencials do crime de manipulação de mercado — a realização da acçao tip/ca

prevista no referido artigo —, o que sempre implicaria a não pronüncia e absolvição do

Recorrido.

§ 73. Ainda que a execução das ordens pelo Recorrido se enquadrasse nas condutas

previstas no aludido artigo, essas condutas teriam de ser idóneas para alterar artificialmente

o regular funcionarnento do mercado de valores moblliãrios ou de outros Instrumentos

financeiros e teriarn, ainda, de revelar, em si rnesrnas, urna ideia de risco proibido, i.e., risco

de afectaçao da qualidade da informação e da transparência do mercado que nao é tolerado

nern permitido pelo ordenarnento jurIdico.

§ 74. A execuçao das ordens por parte do Recorrido em causa era compatIvel corn as

präticas, regras e usos correntes, admitidos e generalizadamente aceitos no âmbito deste

sector de actividade, integrando-se na esfera do risco tolerado e permitido do mercado de

valores mobiliários.

§ 75. Para além disso, a execução das ordens por pafle do Recorrido não so não alterou

artificialmente o funcionarnento do mercado como, atendendo as circunstâncias e dados

conhecidos, não era sequer susceptivel de criar esse perigo de alteraçao artificial do

funcionamento do mercado dos valores mobiliários.

§ 76. Não está (sequer indiciariamente) verificado, assim, o elemento objectivo do crime de

manipulação de mercado.

A ausência de dolo

§ 77. 0 crime de manipulação de mercado apenas contempla a comissão dolosa, pelo

que, para que esteja verificado 0 dolo daquele tipo de crime, é necessário que se alegue e

demonstre factos, materiais e histOno-empIricos, que, analisados 1UZ das regras da

experiência comum, possam revelar Os seus elementos cognitivo e volitivo.

§ 78. Sucede que decorre, sem escoihos, dos elementos probatOr/os recoihidos nos

presentes autos que o Recorrido não so não sabia estar a participar num (alegado) piano
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llIcito, corno nunca quis faze-b.

79. Ainda que assim não fosse — o que apenas por cautela de patrocInio se equaciona,

e sem nunca conceder — uma vez que as condutas em causa eram, a data, compativeis

corn as regras, usos e práticas bancärias generalizadamente aceites, o Recorrido nao

representou, nem ha via elementos que o levassern a representar que as práticas adoptadas

eram (alegadamente) fraudulentas.

§ 80. Corno tab, sempre teria de concluir-se que o Recorrido actuara em erro, o que, de

acordo corn o artigo 16.°, fl.0 1, do Código Pena exclul o dolo e, consequentemente, na

rnedida em que o crime de manipulação de mercado é urn crime exciusivamente doloso, a

sua responsabilidade penal.

§ 81. Pelo exposto, nunca o tipo subjectivo (doloso) poderia ser dado por preenchido nos

presentes autos, razão, a par das demais, por que andou born o Tribunal a quo ao não
pronunciar o Recorrido.

0 ‘onflito do deveres” estrutural

§ 82. 0 dever fundamental de todo e qualquer intermediário financeiro habilitado a receber

e transmitir ordens por conta de outrem é o de satisfazer as ordens que Ihe são transmitidas

pelos seus clientes (cf artigos 330°, fl.0 1 e 326. °, fl.0 3 do CdVM).

§ 83. A interpretação dos factos bevada a cabo pebo MP permite concluir que o Recorrido

sempre estaria perante uma colisão entre dois deveres: a urn dever activo, no sentido de

executar as ordens transmitidas pelo cliente, e (ii) urn dever omissivo, no sent/do do nao

praticar actos susceptIveis de pôr em causa a regularidade de funcionamento do mercado

dos valores mobiliários.

§ 84. Está em causa, pois, urn conflito entre interesses juridicamente tutelados, cuja

violação, em ambos os casos, é sancionada corn coima, para além de susceptive! de fundar

uma pretensão indernnizatória, pelo que, ainda que o Recorrido tivesse incumprido urn dos

deveres em conflito — o que nao se admite, nem concede —, nao o teria certamente fe/to

numa atitude de contradicão ou indiferença ao Direito, mas antes no quadro do cumprimento

de urn outro dover, também estejuridicamente tutelado.

§ 85. Como tab, e ainda que o caso dos autos não fosse subsumIvel a causa do exclusão

da ilicitude prevista no artigo 36.0 do Código Penal (na medida em que aI se supöe a

existência de dois deveres juridicos de acçao), nem por isso poderia deixar de atribuir-se
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relevância jurIdica a colisão existente entre Os dois identificados deveres, em especial se

atendermos ao facto de que a sobreposição concreta do dever omissivo, em detrirnento do

dever legal positivo de executar as ordens dos clientes, so seria legItima e fundada Se, na

perspectiva do membro negociador; urna eventual intenção manipuladora, subjacente a

essas ordens, fosse patente, o que — repete-se — não se verificou nem está sequer

minimamente indiciado nos presentes autos.

86. Ainda que tudo quanto fol afirmado não fosse procedente, sempre seria de concluir

que, in casu, e a luz de critérios de normalidade e experiência comum por referenda as

práticas do mercado bolsista e a espedIfica dinâmica transaccional dos tItulos em causa

nestes autos, inexistem elementos, sequer indiciários, que deponham no sentido da

formulação de urn juIzo de censura, próprio da culpa (também ela elemento irrenunciável da

responsabiidade penal) contra o Recorrido.

NEsTEs TERMOS E NOS MA!S DE DIREIT0 QUE V. ExAs. DOUTAMENTE SUPRIRAO, DEVE A

DEcIsAo INSTRUTORIA DE NAO PRONUNCIA DO REc0RRID0 SER MANTIDA NA INTEGRA, COM

TODAS AS CONSEQUENCIAS LEGAIS.

1.3.

1.3.2.

Responderam Os arguidos JOAO PEDRO COELHO PINTASSILGO (“João Pedro

Pintassilgo”) e RUI MIGUEL COIMBRA DE MATOS GRENHO, concluindo:

1. A presente resposta visa pronunciar-se sobre o recurso interposto pelo MinistOrio Püblico

relativamente a Decisão de Não Pronüncia dos Arguidos pelo crime de manipulacão de

mercado de que vinham acusados, recurso que deverá ser julgado integralmente

improcedente, mantendo-se a decisão de não pronUncia na Integra.

2. 0 recurso interposto pelo Ministério Püblico desconsidera toda a prova produzida na fase de

instrução, interpreta erroneamente a decisão instrutória, incorre em erros importantes no

entendimento da matéria de facto em causa nos presentes autos e interpreta incorretamente

as normas legais relevantes.
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VICIOS IMPUTADOS A DECISAO INSTRUTORIA NO RECURSO DO MINIS TERIO

PUBLICO

3. 0 artigo 410.° fl.0 2 do Código de Processo Penal (“CPP’9 nao e aplicável as decisOes

instrutórias, mas apenas as Sentenças e Acórdãos decisães finais, porque respeita a

vIcios referentes a matéria de facto provada (0 que apenas se concretiza nessas decisäes),

motivo pelo qua! os vIcios de contradição insanável e de erro notório na apreciação da

prova, invocados no recurso do Ministérlo Püblico relativamente a Decisão de Não

Pronüncia, nern sequer deverão ser apreciados.

4. Caso assim não se entenda, deverá julgar-se improcedente o vIclo de contradição msanáve!

imputado a Deciso de Näo Proniincia, fibs terrnos do artigo 410.0 n.° 2 ailnea b) do CPP.

Por urn lado, nem sequer o Ministérlo Pübllco indica se pretende imputar urna

contradição insanável da fundamentação ou entre a fundamentaçao e a decisão.

Por outro lado, a suposta contradição vislumbrada pelo Ministérlo Püblico (pela

circunstância de a decisão instrutôria referir que se mostram indiciadas as transaçöes

efetuadas pelos Arguidos, mas ter decidido nao pronunclé-los) decorre da

descontextualização de excertos da decisão instrutória, dos quals, devidamente

contextuallzados, resulta evidente a inexistência de qualquer contradiçao, muito menos

Thsanäve dado que o Tribunal fundamenta a inexistência de indIcios suficientes dos

restafifes elementos objetivos e, principa!mente, da existência de do!o dos Arguidos, 0 que

determinou a decisão de nao pronüncia proferida.

5. Deverä julgar-se improcedente o vIclo de erro notório na apreciação da prova, previsto no

artigo 410.0 fl.0 2 a/Thea c) do CPP, por suposta va!oracao das dec!aracöes dos Arguidos de

forma acrItica e em violaçao do artigo 127.0 do CPP, ta! como invocado pelo Ministérlo

Püblico.

Corn efeito, urna suposta errada valoração da prova por violaçao do artigo 127.0 do

CPP, decorrente da forma corno o Tribunal valorou as declaraçöes prestadas pelos

Arguidos, nem sequer corresponderia ao vIcio previsto no artigo 410.0 fl.0 2 alInea C) do

CPP.

22



TR!BUNAL DA RELAcAO DE LISBOA

De todo o modo, ainda que assim não se entendesse, a interpretaçao sustentada

pelo Ministérlo Pübiico quanto a norma contida no artigo 127. ° CPP (no sentido de que as

declaraçoes dos Arguidos, por serem pessoas corn interesse na causa, não teriam valor

probatório e não poderiam ser valoradas em seu favor) é incorreta.

As declaraçöes dos Arguidos devern ser valoradas, segundo as regras da

experiência comum e segundo a livre convicção do julgador nos termos do art/go 127.0 do

cPP.

E neste caso, assim o foram, como alias resulta expressarnente referido da Decisão

lnstrutória, em que se indica que as mesmas foram analisadas a Iuz dos depoimentos das

testemunhas ouvidas nesta fase processual, o que bern dernonstra que não foram aceites

de forma acrItica.

6. Não existe qualquer violaçao dos artigos 127.0, 298.0 e 303.0 n.° 3 do CPP na Decisão

lnstrutória por suposta aplicação incorreta do princIplo in dubio pro reQ.

Corn efeito, o Tribunal mencionou incidentalmente o princIpio in dublo pro reo, mas

nao o aplicou para não pronunciar os Arguidos. Na verdade, a mençao a tal princIpio é fe/ta,

após anélise da prova existente e da conclusão pelo Tribunal de que, em face da mesma,

não poderiam considerar-se suficienternente indiciados Os factos atinentes aos elementos

objetivo e subjetivo do tipo, que vinham indicados na Acusaçao.

o Ministérlo Püblico interpretou incorretarnente o artigo 308.° n.° 1 do CPP, o qua!

tern de ser entendido em conjugacao corn o art/go 283.0 n. °s 1 e 2 do CPP, no que respeita

a densificação do conceito de indIcios suficientes.

A interpretacão dos referidos normativos, como defendern a meihor doutrina e

jurisprudência, corresponde a necessidade, para acusar ou pronunciar alguém, de que, num

juIzo de prognose, se conc!ua que é mais provável a sua futura condenação do que a sua

absolvição.

0u seja, fazendo a ponderação determinada pelo artigo 308.0 do CPP, o Tribunal a

quo faz urn juIzo meramente indiciärio, corno ihe compete em fase de /nstrução, referindo

que considera mais prováve em face da prova produzida, a absolvição dos arguidos do que

a sua condenação, ate porque em julgamento vigora o princIpio in dubio pro reo, o que não

constitul qualquer usurpação dos poderes do tribunal do julgamento, mas antes a correta
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aplicacao do artigo 308. °n.° 1 do CPP.

De todo o modo, o princIplo in dubio pro reo é, ao conträrio do afirmado pelo

Ministérlo Püblico, aplicável na fase de instrucão, podendo ser considerado aquando do

juIzo necessário a determinaçao da existência de indIcios suficientes para levar os Arguidos

a julgamento.

A interpretaçao normativa dos artigos 286.0 n. 01, 298.0 e 308.0 fl.0 1 do CPP que

exclui o princIpio in dubio pro reo da valoração da prova que subjaz a decisão de pronüncia

reduz desproporcionada e injustificadamente as garantias de defesa, nomeadamente a

presunção de inocência do arguido, previstas no artigo 32.0 fl.0 2 da Constituicao que assirn

saem violados, verificando-se urna inconstitucionalidade que aqul se deixa jé arguida.

CRIME DE MAIVIPuLAçA0 DE MERCADO - INTERPRETAcAO DO ARTIGO 3790

DOCVM

7. Para que Os Arguidos pudessem ser pronunciados pelo crime de rnanipulacao de mercado,

previsto no artigo 3790 n. °s 1 e 2 do Código dos Va/ores MobillArios, teria de resultar

indiciado que:

(I) os Arguidos teriam incorrido nurna prática fraudulenta (i.e. suscetIvel de induzir em erro os

sujeitos do mercado);

(ii) ta/ prática seria potencia/mente lesiva do normal funcionamento do mercado no que respeita

ao preco da açao SAG; e

(iii) os Arguidos teriam representado que a sua conduta constituiria uma prática suscetIvel de

induzir em erro os sujeitos do mercado e que seria lesiva do normal funcionamento do

mercado no que respeita ao preço do tItulo SAG e, ainda assim, ter-se conformado corn 0

resultado da sua conduta.

8. Porém, ao conträrio do sustentado no recurso do Ministério PUblico, nao resulta indiciado

que a atuação dos Arguidos constitua uma prática fraudulenta, suscetIvel de induzir em erro

os sujeitos do mercado, nem que a atuação dos Arguidos seja idónea para alterar

artificia/mente mercado, nern que os Arguidos tenham representado que a sua conduta seria

proibida por /ei e, corno taI a existência de dolo, logo bern andou o Tribunal a quo ao decidir
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nao pronunciar os Arguidos, pelo que a sua Decisão de Não Pronüncia deve ser mantida.

PARTICULARIDADES DO FUNCIONAMENTO DO MERCADO

DESCONSIDERADAS NO RECURSO DO MINIS TERIO PUBLICO

9. Existem particularidades importantes sobre o funcionamento do mercado bolsista, quer

durante a sessão, quer na fase de pré-fecho e Iellão, que foram desconsideradas pelo

Ministério Püblico no seu recurso e que são importantes a compreensao dos factos.

Corn efeito, o Ministérlo Püblico não considerou que durante a sessão:

A) o preço e formado pelo cruzamento das duas ofertas e não pelo preço a gue cada uma das

ordens é inserida;

B) para comprar é necessário chegar a oferta vendedora mais baixa e para vender a oferta

compradora mais alta que estejarn pendentes no Livro de Ordens;

C) ainda que se ofereça urn preço superior ou inferior, o negócio e sempre concretizado ao

preço da mais baixa oferta de venda disponIvel ou da mais alta oferta de compra disponIvel,

porque é o cruzamento das ofertas que define o preco;

D) a inserção de ‘rdens ao meihor” corresponde a inserção de uma ordem não limitada no

preco, que visa comprar ou vender ao melhorpreço disponIvel e pendente.

Por outro Iado, o Ministério Püblico nao relevou que o Iellão é a fase em que:

se concentra major Iiquidez;

(ii) Os investidores analisarn as restantes ofertas inseridas na fase do pré-fecho e que podem,

ate ao iiltimo segundo, introduzir novas, e cancelar e alterar as suas ofertas, tendo em vista

obter melhores negOcios; e

all) o preco que se forma e aquele que permite transacionar a maior quantidade possIvel

açöes, sendo todos os negócios fechados ao mesmo tempo ao mesmo preco.

10.0 Ministério PUblico nao dá relevãncia a circunstância de o tItulo SAG ser urn tItulo pouco

lIquido (ação em relaçao a qual são realizadas transacoes em quantidades reduzidas e corn

alguma irregularidade no tempo), pelo que muitas vezes as ordens inseridas durante a

sessão não são logo executadas, porque a methor oferta de compra e a melhor oferta de
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venda nao se cruzam.

Corn efeito, para conseguir comprar ou vender açöes num tItulo pouco lIquido, o

investidor tern de deslocar a sua oferta ate ao preco da meihor oferta de venda ou de

compra, respetivarnente, 0 que pode significar ter de introduzir ordens no mercado alguns

pontos percentuais acirna da meihor oferta de cornpra disponIvel ou abaixo da meihor oferta

de venda disponIvel.

Consequentemente, qualquer negocio nurn tItulo corn urn spread elevado tern mais

irnpacto e torna-se mais percetIvel.

No caso dos tItulos pouco lIquidos verifica-se, em regra, a pouca profundidade do

mercado, dado que a compra ou a venda e malor quantidade rapidamente faz subir ou

descer o preço em vários nIveis no Livro de Ofertas, porque existem poucas quantidades

oferecidas ou procuradas a cada urn dos nIveis de preco.

A compra ou a venda de uma participação importante nurn tItulo pouco lIquido é, em

regra, feita de forma faseada ao Iongo do tempo, para garantir a veracidade e transparência

dos preços praticados no rnercado, o que significa que é comum serem dadas ordens de

menor dimensão, o que é ignorado pelo Ministérlo Püblico.

A DECISAO DE INVESTIMENTO NO TITULO SAG

11. Ao contrário do sustentado no recurso, a atuação dos Arguidos - no que respeita ao

investimento na acao SAG GEST - segulu urn racional histórico e econômico baseado:

(I) na participação histórica do MBCP GA na ação SAG GEST e no seu conhecirnento da

empresa;

(ii) na avaliação interna dos profissionais da F&C, e dos Arguidos em particular, quanto aojusto

-

- valorda acao SAG GESTque considerou, nomeadamente, researches do BP1e da CaixaBi - -

(juntos como documentos n. °s 16 e 15, respetivarnente, corn o requerirnento de abertura de

instrucão);

(iii)no comportamento da ação SAG GEST no rnercado, norneadamente da sua avaliação em

baixa no final de 2008;

(iv)na expetativa de valorizaçao da acao, na sequência de eventos que os profissionais da

F&C, e os Arguidos em particular, antecipavam que viessem a suceder no ano de 2009,
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corn base na inforrnação disponibilizado ao mercado, norneadamente o IPO de açães da

Unidas; e

(v) na confirmaçao do valor da ação patente em research (i.e., urn broker autorizado e

independente da F&C desenvolveu urna avaliação do justo valor / definição de preço

objetivo da ação SAG, correspondente a diferença, se positiva, entre esse preço justo e o

preço atual de rnercado ao potencial de valorização da açao nurn determinado perlodo

temporal, normalmente correspondente a 1 ano) divulgados pelo BPI e pela Caixa 81.

12. Os Arguidos atuaram:

A) corn respeito pela polItica de investirnento que tern subjacente a avaliação efetivada pelos

profissionais da F&C, em particular pelos Arguidos, relativamente a açao SAG GEST em

especial ao respetivo valor (durante o ano de 2009, os Arguidos atribuIam urn valor por acão

de € 1,5, corno cenário central e de urn valor por acão de € 1, 14, em stress test ao tItulo

t A r’. e

B) procurando Os rnelhores negócios e respeitando duas orientaçöes fundarnentais: nao forçar

o preço acirna do que está disponIvel no mercado e não se afastar do preço que

internamente foi definido como o preço justo;

13. Relativamente ao comportamento da açao SAG, o Ministério Püblico desconsiderou que:

(I) as variaçöes da cotacão da açao SAG GEST estiverarn em linha, em traços gerais, ao Iongo

de 2009, corn a divulgação de inforrnaçöes sobre Os fundarnentais da ernpresa. Apesar de

alguma rigidez dos spreads diários e da pouca liquidez do tItulo, que tende a absorver de

forma menos fluIda a informaçAo e a agravar ou lirnitar os seus impactos na cotação,

consoante Os casos, não existe qualquer irracionalidade das cotaçöes forrnadas;

(ii) aJnteivençäo dos Arguidos não distorceu a reaçao da cotação aos fundarnentais divulgados

sobre a ernpresa, ainda que a sua atividade normal de comprar açöes possa ter tido,

necessariamente, efeitos pontuais e rnenores, tIpicos da cornpra de urn tItulo ilIquido de

modo reiterado; e

(iii) a exposição proporcionalmente relevante ao Brash e ao negocio do rent-a-car, que

representa uma parte importante da atividade da empresa, veio a revelar-se urn driver

essencial da recuperação da cotacão em 2009.
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REc0NTExTuALIzAçA0 DA ATuAçA0 DOS ARGUIDOS

14. A perspetiva do Ministério Püblico neste processo tern por base uma análise feita pela

CMVM que tern diversas lacunas, corno ficou demonstrado em sede de instrução, análise

que teve por base uma alarmIstica automática que nao poderá servir de base para a

qualificacao de determinados factos como criminosos nem para a conclusão de que a

intenção subjacente aos mesmos é crirninosa.

Corn efeito:

(I) não e verdade que a análise da CMVM seja completa, faihando a análise do perlodo

irnediatarnente seguinte para compreender a evoluçao do preço do tItulo em causa,

norneadarnente e tendo em conta que os Arguidos deixaram de investir no tItulO, Se 0 tItulo

segulu a valorizar no perIodo seguinte ao da análise da CMVM, bern corno do perlodo

anterior, para compreender o contexto da atuação dos Arguidos;

(ii) a CMVM não analisou as previsães dos investidores sobre o valor real da acão SAG nem as

perspetivas de evolução futura desse tItulo no perlodo dos factos relevantes; e

(O a CMVM não analisou 0 restante mercado, não tendo analisado o padrão de comportamento - - -

dos arguidos noutros tItulos, de outros investidores em SAG nem de outros investidores em

tItulos pouco lIquidos como a SAG, nem de outros investidores profissionais em tItulos

relativamente aos quals os fundos por ele geridos tenham a mesma exposição que Os

fundos MBCP GA tern a SAG.

15. A perspetiva do Ministério PUblico incorre também em erros, como a consideração de que a

participação dos fundos de investimento sob gestão da F&C em SAG (4,5%) estava próxima

do lirnite legal, que seria de5%, quando 0 lirnite previsto no artigo 49. ° n. ° 1 do Decreto-Lei

n.°252/2003 é de 10%.

16. Deveria o Ministério Püblico ter considerado que os Arguidos neste processo são pessoas

singulares sem qualquer interesse na subida da cotação do tItulo SAG que justificasse

colocar em risco a sua carreira, porquanto a sua acusação pela prática de urn crime de

rnanipulação de mercado e lesiva da reputação de competentes profissionais de que ambos
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Os Arguidos gozam no mercado.

Não faz sentido que Os Arguidos, sendo pessoas singulares, incorressem numa

conduta criminosa para favorecer a sua entidade empregadora no que respeita ao

incremento da sua remuneração, tanto mais que a valorização do tItulo em causa nem

sequer constituIa o critérlo determinante para o célculo de comissão de gestão devidas a
F&C e que o impacto da valorizaçao da ação SAG no ano de 2009 nas comissäes devidas a
F&C fol pouco significativo (€ 20.000,00 em € 26.000.000,00).

17.0 Ministérlo Püblico imputa a atuação dos Arguidos uma valorização do tItulo SAG de mais

de 1,6 milhöes de euros, decorrente da subida de 36,8% da cotação de açöes de SAG no

ano de 2009, quando, na verdade, houve muitas das sessOes reiativamente as quals o

Ministérlo Püblico entendeu que nao existiria atuação irregular, mas nas quals se verificou

urna queda da cotação do tItulo scm que os Arguidos tenham atuado supostamente para

sustentar ou ‘uxar” pela cotação, assim como houve outras sessôes em que o tItulo

apresentou uma subida considerävel da cotação sem que tivesse havido qualquer atuação

dos Arguidos (vide sessöes de 13, 14 e 15 de janeiro, 19 de janeiro a 11 de fevereiro, 25 de

fevereiro a 4 de marco, 2 de marco e 6 de marco, 16 de abril a 27 de abril, 11 de malo a 25

de malo, 8 a 18 de junho, 30 de junho a 6 de agosto, 10 a 21 de agosto, 10 de setembro e

21 de outubro, todas do ano de 2009).

Corn efeito:

não pode reconduzir-se a intervençao dos Arguidos a uma estratégia deliberada para

sustentar a cotação e puxar pelo preço ao iongo de um perIodo que val desde o inIclo do

ano ate ao final de outubro de 2009 (cerca de 200 sessôes de bolsa), quando a intervençao

que é considerada irregular está limitada a 49 de sessöes (cerca de 25%) dentro do perlodo

em anélise;

al) não pode reconduzir-se a intervenção dos Arguidos a uma estratégia

sustentar a cotação e puxar pelo preço, num perlodo que val desde o inIcio do ano ate ao

final de outubro de 2009, quando ha momentos importantes em que existem quedas da

cotaçao ou fiutuaçoes de preço scm que Os Arguidos tenham tido qualquer intervenção para
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a estancar ou provocar;

(iii) não pode atribuir-se a intetvençao dos Arguidos urn efeito de sustentacão da cotação,

quando o tItulo mantém perlodos de estabilidade e de flutuação da cotação sern que se

tenha verificado aquela intervenção: e

(iv)não pode atribuir-se a intervencao dos Arguidos urn efeito de subida de cotacao, quando a

cotação empreendeu uma subida relevante a partir de setembro sem que tenha havido

qualquer acusaçao de intervencão irregular dos Arguidos.

18.0 Ministérlo Püblico fundamenta o seu recurso, quase exciusivamente, na prova

correspondente aos registos fonográficos, cuja validade Os Arguidos nunca aceitaram, tendo

invocado a sua nulidade, por terem sido recoihidos fora das situaçäes previstas no artigo

187.0 do CPP e, consequentemente, constituIrem prova absolutamente proibida, por forca

dos artigos 34.° n. 0s 1 e 4 a 32. °n.° 8 da CAP, aiegação que os Arguidos mantêm.

A mterpretação do artigo 307. °-B fl.0 4 do CVM, no sentido de que o suporte

fonogräfico das ordens transrnitidas telefonicamente por ser utilizado corno melo de prova

contra o arguido no ãmbito de urn processo crime é inconstitucional por violação dos artigos

34.°n°sie4,ia°e20.°da CRP.

____

A falta da necessária autorização da CNPD para o tratamento de dadosrelativos aos

registos fonográficos sempre acarretaria a nulidade da prova correspondente aos referidos

registos, nos termos do artigo 32. °,rj° 8 da CAP, mas, ainda que assim não se entendesse

ou viesse a demonstrar-se a legalidade do tratamento de dados, sempre a utilização de tais

registos de chamadas pelo Ministérlo Püblico no âmbito de urn processo-crirne corresponde

a utiizaçao dos dados para uma finalidade distinta daquela que teria norteado a Iegalizacão,

pelo que tais elemeritos nao poderiam ser utillzados como prova no presente processo,

devendo ser declarada a sua nulidade nos termos dos artigos 126.0 n.° 1 do CPP e 32.0 fl.0 8

daCRP.

QUANTO AOS TIPOS DE TRANsAçOEs IDENTIF1CADAS

19. 0 Ministério Püblico incorre em dois lapsos importantes e demonstrativos da sua falta de

conhecimento e compreensão das regras e das dinâmicas do mercado:

(1) o lellão de fecho na Alemanha não é urn leilão aberto (o da Itália é qua é); e

(ii) o perIodo de chamada para o leilão de fecho não é de 10 minutos, mas de 5 rninutos.

20. Não assiste razão ao Ministérlo Püblico quanto a especial preponderância do preço de
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fecho, como critérlo determinante:

(I) o preco de fecho de urna acão e importante, mas é urn preço volétil e dependente do

desernpenho da ação nesse mesmo dia, podendo ser influenciado por diversas variáveis

que nada tern a ver corn o desempenho ou o valor da empresa a qual o tItulo respeita;

(ii) a ponderação do preço de fecho e necessariarnente feita por urn investidor pro

conjugação corn o fair value do titulo em causa, corn as informacoes disponIveis no

mercado e ainda corn a análise do mercado numa perspetiva maro e global, incluindo urn

perIodo de tempo rnais alargado e perspetivas e expetativas referentes ao valor desse tItulo

no futuro.

21. E errónea a perspetiva do Ministério Püblico de que a atuação dos Arguidos seria irregular

porque Os Arguidos pretendiam atuar no leilão de fecho:

a prova produzida na fase de instruçao (norneadarnente a inquirição da testemunha Rita

Correia) corrobora que o leilão de fecho é a altura da sessão de bolsa que concentra maior

iiquidez;

— a intervenção dos Arguidos no fecho é a ünica e rnenos arriscada alternativa para comprar

acoes no mercado, sobretudo porque o tItulo SAG é pouco lIquido e a liquidez residual se

concentra no lellão;

— nao existe limite a entrada de ordens durante os cinco minutos em que dura o leilão;

— quanto mais tarde as ordens são introduzidas, rnais oportunidade o investidor que as

introduziu teve de analisar as ordens pendentes e colocar uma ordern que perrnita a

reallzacao dos seus objetivos em face das ofertas existentes, sob pena de não conseguir

concretizar o negócio a que se propunha (0 que foi corroborado pelos depoirnentos de Paulo

Cruz e Pedro Santos na fase de instrucão); e

— das 1.042.496 açöes SAG adquiridas pelos Arguidos em 2009, apenas 377.703 foram

adquiridas no leilão (apenas26,24%).

22.0 entendimento do Ministério Püblico quanto a realização de compras de pequena

quantidade pelos Arguidos é contraditório, dado que os Arguidos inserirarn ordens de

pequena quantidade (o que nada tern de llIcito) atendendo ao tItulo em causa e a pouca

profundidade do mercado, para evitar rnaiores osdllaçOes de preços (e não para fazer subir

o preço), nada se vislumbrando de ilIcito nas sessöes de 28 de abril de 2009, 7 e 25 de

agosto e 9 de seternbro de 2009, especificamente referenciadas no recurso do Ministério
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PUblico.

23. A tese do Ministérlo Püblico quanto a definição, pelos Arguidos, das quantidades a comprar

em funçao do preço de fecho que, suoostarnente, pretenderiam marcar 6, por urn lado,

contrária ao entendimento do próprio Ministério PUblico de que a estratégia dos Arguidos

passava pela inserção de pequenas quantidades de açöes, e por outro lado, não tern apolo

nos exemplos das sessäes de 7 de janeiro, 9 de marco, 11 de marco e 28 de maio de 2009,

também especificamente referidas no recurso do Ministério Püblico.

24. Quanto a alegaçao do Ministérlo Püblico de que Os Arguidos poderiam ter adquirido durante

a sessäo as açöes que compraram no fecho a preço superior ao preço médio da sessäo,

importa referir que:

(, o preco médio da sessão nao é urn critério re/evante (‘como fol corroborado peias

declaraçOes da testemunha Pedro Santos);

(ii) o preço médlo é ainda mais irrelevante porque está em causa urn tItUlO pouco lIquido, que

tern urn spread entre a meihor oferta de compra e a meihor oferta de venda que é relevante,

situando-se o preço mOdio entre esse rnesmo spread, preço a que nao é possIvel realizar

qualquer transaçao (por ser superior a meihor oferta de compra e inferior a meihor oferta de

venda);

(ill) o preço médlo vai variando ao longo da sessão, pelo que é urn indicador a que so se chega

no firn da sessão.

25. Não corresponde a verdade o alegado pelo Ministérlo Püblico de que, quando os Arguidos

atuaram no fecho, poderiarn ter adquirido, pelo menos, o mesmo nürnero de açOes durante

a sessão e que 0 poderiarn ter feito a rnelhor preço, nomeadamente nas sessöes de 5, 9 e

10 de Marco, 7 e 28 de Abril, 9, 17 e 23 de Seternbro, 1 de Outubro, todas de 2009.

Corn efeito. não foi feita a análise de saber se as ofertas de venda que cruzaram corn

as ordens de compra que Os Arguidos introduzirarn no lellão estavam pendentes desde a

negociação em contmnuo.

Por outro lado, em muitas sessöes os Arguidos atuaram no fecho e em contInuo,

adquirindo as açOes disponIveis.

26. 0 Ministérlo Püblico incorre nurna interpretação errOnea dos registos fonográflcos das

sessOes de 16 de janeiro, 12 de fevereiro, 20 de fevereiro, 23 de fevereiro, 8 de maio, 26 de
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malo, 5 de junho e 8 de setembro de 2009, ao considerar que Os mesmos demonstrariam

preocupação dos arguidos corn o surgimento no mercado de ofertas de venda de malor

quantidade a preço mais baixos, dado que o descontentamento manifestado nessas

conversas não se diriae ao suraimento das ofertas, mas ao facto de as mesmas surgirem

associadas a existência de mecanismos automáticos do lado da venda (mecanismos

automáticos de algoritmos, que as testemunhas e Os Arguidos confirmaram existir e

relativamente a qua! manifestaram desagrado, por retirarem trabaiho aos trader) ou ao

momento em que ta/s ofertas surgem no mercado (porque surgiram em momento

extemporãneo face a transação que se rea!izou) ou ainda a normal re!ação entre traders

concorrentes.

QUANTO A ATUAçAO DOS ARGUIDOS

27. A a!egação de que os negócios dos Arguidos são sempre Os de preço ma/s elevado e que

as ofertas de compra dos Arguidos são as de preço mais e!evado é falsa, como decorre da

análisedassessäes seguintes

___________
_________ ____

8 de janeiro de 2009 (o preco mais elevado da sessão fol € 1,06, preçoaque os Arguidos

transacionaram no !ellão mas que fol também o preço a que fechou o negócio n.° 16 que fol

concretizado sem qualquer inteivenção dos Arguidos,);

a’) 16 de janeiro de 2009 (o preço mais elevado da sessão fol € 1,10, sendo que fol o preco a

que os Arguidos transacionaram no lei!ão, tendo, no entanto, Os negôcios n.°s 33 e 34 sido

concretizados ao mesmo preço sem qualquer intervenção dos Arguidos);

alO 5 de marco de 2009 (o preço ma/s elevado da sessão fol € 0,95, sendo que fol o preço a

que os Arguidos transacionaram no !eilão, tendo, no entanto, o negôcio n.° 1 sido

-

- concretizadoao mesmo preço sern qualquer inteivençaodosArguldos,); -

- -

(lv) 14 de abril de 2009 (o preço mais elevado da sessão fol € 1,07 sendo que fol o preço a que

os Arguidos transacionaram no !ellão, tendo, no entanto, os negócios n. °s 3 e 4 sido

concretizados ao mesmo preço sem qualquer intervenção dos Arguidos);

(v) 4 de junho de 2009 (o preco mais elevado da sessão foi € 1,10 e Os Arguidos apenas

negociaram, no máxirno, a € 1,09, sem terern tido qua!quer intervenção no negocio em que

a transação fechou por € 1,10);
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(‘vi) 29 de junho de 2009 (o preco mais elevado da sessão fol € 1,11, sendo que fol 0 preço a

que os Arguidos transacionaram no negOcio fl.0 5, tendo, no entanto, Os negócios n. °s 6, 7

8, 9, 11, 1Z 13, 14, 15, 16, 17 18 e 19 sido concretizados ao mesmo preço sern qualquer

lnte,vençao dos Arciuldos);

(vii) 7 de agosto de 2009 (o preco mais elevado da sessão fol € 1,09, sendo que fol 0 preco a

que os Arguidos transacionararn no Iellão e num negôcio durante a sessão, tendo, no

entanto, 0 negócio fl.0 15 sido concretizado ao mesmo preço sern qualquer lntervençao dos

Arguidos,);

(VIII) 24 de agosto de 2009 (0 preço mais elevado da sessão fol € 1,15, sendo que foi 0 preco a

que os Arguidos transacionararn no Iellão e durante a sessão, tendo, no entanto, os

negócios n.°s 1, 2, 3, 15, 16 e 17 sido concretizados ao mesmo preco sern qualquer

intervencao dos Arguidos; e

(ix) 25 de agosto de 2009 (0 preço mais elevado da sessão fol € 1,15, sendo que fol o preco a

que os Arguidos transacionararn no ieilão tendo, no entanto, 0 negócio fl.0 1 sido

concretizado ao mesmo preço sern qualquer inteivenção dos Arguidos).

28.0 Ministérlo Pübllco naopode afirrnarque o comportamento dosAguidosdesvlar-se-ia do

padrão de comportamento dos restantes investidores, porque a atuacao dos restantes

investidores nao fol analisada, o que foi demonstrado pelo depoimento da testemunha Rita

Correla, funcionãria da CMVM.

29.0 comportarnento dos Arguidos segulu urn racional económico, baseado nos docurnentos

juntos pelos Arguidos, e explicado pela testemunha José Alto e pelas declaraçOes do

Arguido João Pedro Pintassligo.

30. As conclusöes sustentadas pelo Ministérlo Püblico no sentido de que a subida da cotação

das açoes SAG deveu-se quase exciusivarnente a atuação dos Arguidos não pode ser

retirada, daclo qua não e possIvel simular, a posteriori, o £omportamentoque a mercado -

teria, no caso de urn determinado investidor nao ter atuado e dal retirar que o

comportamento do mercado se deveu apenas a forma como urn determinado investidor

atuou.

0 valor do tItulo não atinglu qualquer rnáxirno histórico ou fol transacionado a urn

preco rnuito superior âquele que era o seu preço médlo, sendoque, o que sucedeu, é que

no final de 2008 SAG estava rnuito barata, em face do seu preço habitua) pelo que 0
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mercado, no ano de 2009, ajustou normalmente o seu preço em virtude da queda abrupta a

acentuada do tItulo no final de 2008, e em consonância com a evolução do PSI 20.

A valorização do tItulo a partir de setembro é a mais significativa, e não pode ser

imputada aos Arguidos, dado qua depois dessa data, apenas constam mencionados na

Acusaçao factos referentes a 4 sessöes.

31. A conduta dos Arguidos nem sequer era idónea a alterar artificialmente o mercado,

conforme referenciado pela testernunha Pedro Santos, que referiu que o comportamento da

acão fol em linha corn o mercado, não tendo o comportamento dos Arguidos tido qualquer

idoneidade para desvirtuar essa mesma tendência.

QUANTO A APREcIAçA0 DA PROVA

32. Não pode aceitar-se a posição do Ministério Püblico no sentido de que toda a prova

produzida na fase de instrução seria absolutamente irrelevante para a apreciação factual em

causa, visto que imputando-se a faita de racional económico da atuacão dos Arguidos, é

relevante dernonstrar o racional subjacente e as diretrizes subjacentes a essa atuação, bern

como o comportamento dos demais inteivenientes no mercado.

33. A invocação pelo Ministérlo Püblico de que os Arguidos teriam atuado contra indicaçöes da

MBCP GA desconsidera as explicaçöes (que nem menciona) dadas em sede de instrução

pelo Arguido João Pedro Pintassilgo, nas quais ficaram evidenciadas que as discussöes

internas havidas nos fóruns do MBCP GA eram discussöes internas do cliente, onde Os

Arguidos nao tinham assento nern intervenção, e das qua/s não tinham conhecimento,

sendo que, o que resulta das atas rnencionadas pelo Ministério PUblico é a discussão

quanto as condicoes do mercado e nao quanto a atuação da F&C e/ou dos arguidos em

particular.

0 liquidity screen não foi definido quanto ao tItulo SAG, mas em termos gerais

relativamente aos tItulos ilIquidos, e apenas to! comunicado aos Arguidos em 23 de

novernbro de 2009, como instrução que estes passaram a cumprir.

34.0 argumento do Ministério Püblico quanto a circunstância de nenhuma das sociedades

gestoras de fundos de investimento partllhar a visão dos Arguidos quanto ao tItulo SAG nao

coihe, uma vez que desconsidera que é normal que os fundos de investimento invistam em
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tItulos pouco lIquidos que nao são prioridade de outros fundos de investimento a, por outro

lado, desconsidera a prova produzida nos autos quanto a visão dos analistas da Caixa e do

BPI, que corroboravam a perspetiva dos Arguidos sobre 0 tItulo.

35. Não corresponde a verdade o entendimento do Ministérlo Püblico quanto a inserção e

cancelamento de ordens pelos Arguidos durante o !ellão de fecho, dado que tal atuação não

visou não so nada tern de irregular, como não se destinou a testar qua! a quantidade

necesséria de açöes para marcar o preço, mas antes a verificar a existência de ordens

aparentes, para saber quantas acaes poderia adquirir a preço mais reduzido (conforme

referidos pelas testemunhas Pedro Santos e Paulo Cruz).

36. E falso o argumento do MinistOrlo Püblico de que nenhuma das testemunhas sabia nada

sobre Os concretos factos descritos na Acusação, dado que as testernunhas

(nomeadamente Pedro Santos e Rita Correia, testemunha da Acusação) foram confrontadas

corn especIficas sessöes e corn a atuação dos Arguidos nessas mesmas sessöes.

37. Nao corresponde a verdade a C0nCiu5O do Ministérlo Pübllco de que o preço sublu sempre

que Os Arguidos atuararn, o que resulta, entre outras e apenas considerando as sessäes

selecionadas na Acusacão, das seguintes sessOes:

(I) na sessão de 20 de fevereiro de 2009, em que os Arguidos intervieram adquirindo açäes, o

preço do tItulo desvalorizou 0,91% face a sessão anterior;

(ii) na sessão de 23 de fevereiro de 2009, em que os Arguidos adquiriram açães, o preco do

tItulo fechou inalterado;

(iii) na sessão de 9 de marco de 2009, em que Os Arguidos adquiriram açöes, o preço do tItulo

fechou inalterado;

(iv) na sessão de 11 de marco de 2009, em que os Arguidos adquiriram açaes, o preço do tItulo

fechou inalterado;

(v) na sessão de 24 de marco de 2009, em que os Arguidos adquiriram açôes, o preço do tItulo

desvalorizou 1,8% face a sessão anterior;

(vi) na sessão de 15 de abril de 2009, em que os Arguidos adquiriram açöes, mas o preço do

tItulo desvalorizou 0,93%;

(vii) na sessão de 28 de abril de 2009, em que os Arguidos adquiriram açäes, tendo 0 preço do

tItulo fechado inalterado;

(viii) na sessão de 28 de malo de 2009, em que os Arguidos adquiriram açoes, tendo o preço do
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tItulo fechado inalterado;

(ix) na sessão de 3 de junho de 2009, em que Os Arguidos adquiriram acOes, tendo 0 preço do
tItulo desvalorizado 2,65%; e

(x) na sessão de 4 de junho de 2009. em que o tItulo também desvalorizou e os Arguidos
adquiriram igualmente açäes;

(xi) na sessão de 29 de junho de 2009, em que, tendo Os Arguidos adquirido açoes, o tItulo

fechou a desvalorizar 0,95%.

NAO SUBSUNçAO DA ATUAAO DOS ARGUIDOS AO CRIME DE MANIPuLAçA0
DE MERADO

38. Não poderã considerar-se que o comportamento dos Arguidos que se encontra indiciado
corresponda a prática do crime de manipulação de mercado, porquanto:

(‘I) a sua atuacão nao é suscetIvel de induzir terceiros em cr10, não sendo composta por

quaiquer ardil ou artifIcio, e correspondendo a ofertas e negOcios reals, corn interesse

____

lustificado,_edas quals era possIvel concluir que osArguidospretendiarn_comprarSAG,o
que efetivamente fizerarn, inexistindo qualquer fraude, engano ou dissirnuiaçao que possa
ser imputado as operaçöes, tendo em vista a sua qualificacão como prética fraudulenta;

(ii) ainda que assim nao se entenda, sempre se dire que as transacoes realizadas pelos

Arguidos nao são idóneas a alterar artificlalrnente 0 mercado, porque as mesmas foram
orientadas yara o regular funcionamento do mercado: a realização de transaçoes, sendo

que as Lnhcas ordens que não derarn lugar a transaçöes forarn as ordens canceladas pelos
Arguidos no fecho, que nao correspondern a qualquer alteração artificial do mercado, mas a
urn comportamento normal e permitido que visa va aferir da profundidade do mercado num

--

- tItulopoucolIquido,sendoadequadoàquelafinalidade;
-

(iii) mesmo que assim nao se entendesse, sempre teria de concluir-se que nao resultou

indiciado dos autos gue Os Arguidos tivessem reyresentado a sua conduta como Droibida,
nern sequer existe urn motivo que levasse os Arguidos a procurar sustentar o tItulo, sendo
que as testernunhas referiram que a conduta dos Arguidos correspondia a urna conduta de
quem pretende adquirir paulatinamente uma posição nurn tItulo pouco lIquido scm forcar o
preco; e
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flv, ainda pue existisse düvida sobre Se Os Arguidos representaram e conformaram-se Os

diversos elementos do tipo, a verdade é que a mesma dUvida sempre deveria ser resolvida

em favor dos Arguidos, por força do princIpio in dublo pro reo.

Nestes termos e nos restantes de Direito aplicãveis, deve o recurso interposto pelo

Ministérlo Püblico ser julgado improcedente, mantendo-se a Decisão lnstrutória de não

pronüncia dos Arguidos, assim se fazendo Justiça!

1.3.

Nesta Relacao o M°P° ougna pela procedência do recurso.

2.

2.1.

Eaoinsutóna:

__

“Nos presentes autos o Ministérlo Püblico procedeu a inquérito, tendo no tim deste

deduzido acusaçao contra

João Pedro Coelho Pintassilgo, casado, gestor de activos, nascido em 3/3/1969,

natural de S. João, Lisboa, fliho de Guilherme José da Piedade Lopes Pintassilgo e de

Riomena Maria Neves Nunes Coelho Pintassilgo, residente na Av. Maria Helena Vieira da

Silva, n 046 — 10 Dt° em Lisboa;

Rul Manuel Coimbra de Matos Grenho, solteiro, economista, nascido em 21/7/1969,

natural da FreguesiadeS. Sebastiãoda Pedreira, ConceTho de Lisboa,fllhode José deMatos

Lourenco Grenho e de Cecilia de Jesus Lopes Coimbra de Matos Grenho, residente na Rua - --

Fernando Namora, n° 35, EditIcio E, 6° B, em Lisboa;

e

Nuno Miguel Serrado Grio Cosme Marques, casado, gestor de fundos, nascido em

3/1/1985, natural do Lumiar, Lisboa, fllho de José Cosme Marques e de Angelino Rosa

Serrado Grilo Cosme Marques residente na Rua Dr. José Ribeitão Castanho, 9 3 Esq. em
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Paço de Arcos,

pela prática em co-autoria e na torma consurnada de urn crime de rnanipulacao de

mercado, p. e p. pelo art° 3790 n°1 e n°2 do Côdigo dos Valores Mobiiários.

Os arguidos por discordarem da acusacao que contra si foi deduzida nos autos, vierarn

requerer a abertura da instrucao pelas razöes que referern nos requerimentos que fazem 618

a 906 e 238 a 323 dos autos, cujo teor aqul se dá por integralmente reproduzido, pedindo a

prolação de despacho de não pronuncia, bern como arguindo a nuildade da acusação, a

nulidade do inquérito, por insuflciência deste, bern como a nulidade da prova, na pafle

respeitante aos registos fonogrãflcos.

Forarn juntos documentos.

Procedeu-se ao interrogatório judicial dos arguidos, a inquiriçao das testemunhas por

estes indicadas, bern como a reinquirição de testernunha indicada pelo Ministério Pübllco e a
realizacao do debate instrutório corn observância das forrnalidades legais.

CUMPRE DECIDIR:

O Tribunal é competente.

O Ministério Püblico tern legitirnidade para exercer a acção penal.

Não existern nulidades, excepçöes ou questôes prévias de que curnpra conhecer e que

obstern ao conhecirnento do rnérito da causa, corn excepcao das seguintes:

A) Insuficiência do inquérito:

Vierarn os arguidos João Pintassilgo e João Grenho, arguir a nulidade do inquérito, por

insuficiência da investigacao e da prova recothida no decurso do inquérito.

Pese embora o referido pelos arguidos, considero que não Ihes assiste razão.

Os arguidos forarn interrogados no decurso do inquérito, corno dos autos resulta.

lgualrnente resulta dos autos que no decurso do inquérito foram pelo Ministério Püblico

realizadas as diligências que o mesmo achou pertinentes e necessãrias, não tendo deixado

de ser reallzada qualquer dillgência obrigatória.

Assim sendo e pese embora o referido pelos arguidos e a sua discordância quanto a
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acusação deduzida nos autos, considero nao existir nulidade do inquérito, por insuflciência

deste, razão pela qua! e nesta pafle se indefere o requerido.

B) Nulidade da acusação:

No RAI, apresentado pelos arguidos João Pintassilgo e João Grenho e pelo arguido

Nuno Marques, vêm Os mesmos arguir existir nulidade da acusação.

Para tanto alegam que na acusação nao e feita uma narraçao suficiente de factos e ao

inves ne!a se referem conclusöes. A!egam que tal os impede de exercer 0 contraditório 0 que

viola o seu direito de defesa.

A!egam ainda que a acusaçao é inlnte!igIve! e que na mesma nao existe urna

subsunção dos factos ao direito, dado não serem identificadas as condutas dos arguidos, que

o Ministério Püblico entende estarem subsumidas no art° 479° do CVM.

Compulsados os autos e pese embora o referido pelo arguido entende-se que não !hes

assiste razão.

Efectivamente Os arguidos podern discordar da acusação, bern como que o ne!a

referido nao integra a tipicidade do ilIcito pe!o qua! estão acusados, ou que 0 all descrito não

integra a tipicidade de qualquer ilIcito, bern como que Os factos descrito 0 estão de forma

insuficiente e conclusiva... etc... Não obstante tat é questão diversa da veriflcação da referida

nulidade da acusação deduzida pelo Mlnistérlo Püblico.

Pese embora a referida discordância dos arguidos na acusação deduzida nos autos

pelo Ministérlo Püblico, estão descritos factos concretos cuja prática o Ministério PUblico !hes

imputa, da prética dos quals o Ministério Pübllco retira as conc!usOes que descreve na

acusação, bern como refere as razöes pelas quais o taz, bern como indica em tal peça

processual os crimes que tal factualidade no seu entender preenche, Os quals imputa aos

arguidos. Identifica aInda em tat peça processual os arguidos bern como, indica Os elementos

de prova de onde a factualidade imputada aos arguidos, no seu entender resu!ta.
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Assim sendo considero que a acusacão deduzida nos autos pelo Ministério PUblico,

cumpre todas as formaildades, mormente as previstas no art° 283° do CPF sendo que alias

como Os autos fortemente evidenciam os arguidos perceberarn os factos que Ihes foram
imputados, que constituem o objecto dos autos, tendo apresentado a sua defesa, da forma

que dos autos resulta.Assim não pode considerar-se corno alegarn que a forma corno se
mostra elaborada a acusação, prejudicou o contraditório e 0 seu direito de defesa.

Dos autos resulta que os arguidos perceberam a factualidade que Ihes era imputada,
tendo apresentado a sua defesa, exercendo o contraditório, nao tendo 0 seu direito de defesa,
sido sequer beliscado, como Os autos fortemente indiciarn.

Assim sendo julgo nao verificada a nulidade da acusacão arguida pelos arguidos, razão

pela qua! e nesta parte Se indefere, o pelos mesmos requerido.

C) Nulidade da Prova:

No RAI, apresentado pelos arguidos João Pintassilgo e João Grenho e pelo arguido
Nuno Marques, vêm os mesmos arguir a nulidade da prova que resulta dos registos
fonográficos das conversacoes efectuadas entre os arguido Nuno Marques e Rui Grenho.

A!egam que os registos fonográficos não foram recolhidos corn obse.’vância do
disposto no art° 187° do CPP.

Assim tais conversacoes nas quals eram transmitidas, pelo Rui Grenho ao arguido
Nuno Marques, ordens para realizacao das operaçöes na bolsa, que constituem o objecto dos
autos, são prova proibida, tendo em conta o disposto nos art°s 34° n°i e 4 e 32° n°8 da CRP,
por nao corresponderem a urn dos casos previsto no art° 187° do CPP.

Igualmente alegarn que a interpretação de que a utilização dos registos fonográficos
efectuados nos termos do art° 307°-B do CDVM no ârnbito do processo-crirne é possIvel, é
inconstituciona por violaçao do disposto no art° 26°, 32° n°8 e 35° da CAP.

Mais referern dever ser dec!arada a nu!idade de tal prova nos termos do art°32° n°8 da
CRP e do art° 126° n°I do CPP, por se tratar de prova proibida e por conseguinte nula.

Dos autos resulta que durante o ano de 2009, Os arguidos João Pedro Coelho
Pintassilgo e Rui Miguel Coimbra de Matos Grenho, eram colaboradores da F&C Portugal,

41



TFIHUNAL DA RELAcAO DE LISBOA

Gestão de Patrimónios, SA e Nuno Miguel Serrado Grilo Cosme Marques, era colaborador do

Banco omercial Português, S.A., constituindo o objecto dos autos a transacção de acçoes da

SAG GEST— Solucäes Automóveis, SA.

E consabido que no âmbito de determinadas actividades, como e o caso da actividade

desenvolvida pelas entidades, de que eram colaboradores Os arguidos e no decurso da qua!

praticaram Os factos descritos na acusação, as referidas entidades estão sujeitas a

supetvisão.

A actividade desenvolvida pelos arguidos referida nos autos, estä sujeita a supeivisao

da CMVM, corn quem as entidades para que trabalharn estão obrigadas a colaborar e a quern

são obrigadas a fornecer os documentos e inforrnacaes, necessários a prossecução da

referida supeivisão.

isso mesmo resuita do apituio ii, do Cod. dos Valores Mobiiiãrios, concretarnente do

art° 361° n°2 a!. a) e 385° n°!al. a) do referido diploma legal.

Do disposto no art° 397° n°2 al. e) do rnesrno diploma legal resulta que era obrigatório

reduzir a escrito ou fixar em suporte fonográfico, as ordens recebidas, corn vista a transacçao

de tItulos que constituem o objecto dos autos, concretamente as ordens recebidas do arguido

Rul Grenho pelo arguido Nuno Marques (trader), nas circunstâncias que constituem o objecto

dos autos, sob pena de ser cometida de urna contra-ordenação.

Ta! norma alias é de fácil compreensão e apenas visa a protecção dos investidores,

naquilo que efectivarnente pretendem do intermediário financeiro.

Alias tal gravação, que é feita corn o conhecimento dos respectivos intervenientes, é

tao 56 urn docurnento fonográfico, não se trata de qualquer escuta telefónica que tenha que

obedecer aos requisitos daquela, concretamente Os previstos no art° 187° do Cod. Processo

Penal.

Tal req sto fonoqráfico, é idêntico a qualguer documento escrito, assinado pelo

investidor, razão pela qua! a sua reve!ação não constitui, diga-se desde já, a violaçao do

direito a reseiva da intimidade da vida privada.

No fundo tal gravação visa a protecção da instituição financeira e do investidor,

servindo para documentar uma determinada ordem ou pedido.
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Resulta igualmente dos autos que as entidades de que erarn colaboradores Os
arguidos, tern a natureza de intermediário financeiro” e corno tal estão sujeitas a supeivisão

da CMVM. Ta! supervisão constitul urna contrapartida do acesso por urna entidade a urna

determinada actividade, que apenas pode ser exercida por entidades para ta! habifitadas e
que se sujeitern ao dever de colaborar corn a entidade que supervisiona essa actividade, alias

como decorre do disposto no art° 3590 n°3 do Cod. V. Mobiliãrios.

Do exposto resulta que as provas obtidas pela CMVM, designadamente os registos
fonográficos e demais docurnentos juntos aos autos e apensos, forarn obtidos pela CMVM, no

ârnbito da supeivisão legal exercida, por aquela entidade junto de instituicoes financeiras,

sujeitas a sua supeivisao, sendo que estas tinham perante aquela, por força das norrnas

legais citadas urn dever de coiaboração fornecendo-the inforrnaçöes e docurnentação.

Assirn sendo as inforrnaçöes, docurnentos e registos fonográficos obtidos nos autos
pela CMVM forarn obtidos de urna forma legal e por conseguinte não se tratarn de provas
proibidas, nao sendo por conseguinte nulas, corno alegarn Os arguidos.

Assirn sendo os registos fonogrâficos que dos autos constarn, não constituem urna
prova proibida, não se verificando por conseguinte a nulidade da prova arguida pelos

arguidos.

Igualmente não se verifica qualquer inconstitucionalidade, da presente interpretação ou

seja a interpretação de que Os registos fonogrãficos, a que acirna se alude, podem ser usados
para efeitos probatórios no processo criminai pelas razöes supra referidas, ou seja por a sua
utilização não constituir qualquer violação da reseiva da vida privada e ser consentânea corn

as normas constitucionais.

Face ao exposto julgo nao verificada a nuildade arguida no segmento respeitante a ser

nula a prova indicada pelo Ministérlo Püblico, no que respeita aos registos fonográficos, pelo

que e nesta parte igualmente se indefere o requerido.

Conforme resulta do art° 286° do CPP a instruçäo tern como firn a cornprovação
judicial de deduzir acusacão ou de arquivar o inquerito corn vista a submeter ou não os factos
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a julgamento.

No caso dos autos a instrucao visa a comprovação judicial de acusar Os arguidos, ou

seja pretende-se que se afira da existência ou nao de indIcios dos quals resulte a

possibilidade razoãvel de em julgamento vir a ser aplicada aos arguidos uma pena, pela

prática dos factos e ilIcitos que Ihes são imputados na acusacão.

Dispäe o art° 308° n° 1 do CPP que se ate ao encerramento da instrução, tiverem sido

recoihidos indIcios suficientes de se terern verificado os pressupostos de que depende a

aplicação ao arguido de uma pena ou de uma medida de segurança, o Juiz, por despacho

pronuncia o arguido pelos respectivos factos, caso contrário, profere despacho de não

pronuncia.

Resulta por outro lado do art° 283° n° 2 do CPP, para onde remete o art° 308° n° 2 do

mesmo diploma legal, que se consideram suficientes os indIcios, sempre que deles resultar

urna possibilidade razoável de aos arquidos vir a ser apilcada, por força deles, em julgamento

urna pena ou uma medida de segurança.

o despacho de não pronüncia deverã ser proferido sempre que, perante o material

probatório constante dos autos, não se indicie que o arguido, se vier a ser julgado, venha

provavelmente a ser condenado, sendo tal probabilidade urn pressuposto indispensável da

submissão do feito a julgarnento — v. G.Marques da Silva, Curso de Processo PenaI III, 1994,

205-.

Para ser proferido despacho de pronüncia embora nao seja preciso uma certeza da

infraccão e necessärio que os factos indiciários sejam suficientes e bastantes, para que

logicamente relacionados e conjugados, formem urn todo persuasivo da cu/pa do arguido.

Os arguidos vêm acusados da prática de urn crime de rnanipulacão de mercado, p. e p.

pelo art° 379° n°1 e 2 do Código de Valores Mobiliários.

Resulta de tal preceito legal que, o qua! tern como epIgrafe “Manipu/ação de

mercados” que:

“1. Quem divulgue informaçäes falsas, incompletas, exageradas ou tendenciosas,
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realize operaçäes de natureza flctIcia ou execute outras práticas fraudulentas que sejam

idóneas para alterar artificialmente o regular funcionamento do mercado de valores mobiliários

ou de outros instrumentos financeiros é punido corn pena de prisão ate 5 anos ou corn pena

de multa.

2. Consideram-se idóneos para alterar artificialmente o regular funcionamento do

mercado, nomeadamente, Os actos que sejam susceptIveis de modificar as condiçôes de

formação dos precos, as condiçOes normals da oferta ou da procura de valores mobiliários ou

de outros instrumentos financeiros ou as condicôes normals de Iançamento e de aceitação de

uma oferta püblica. “.

A referida norma legal visa a punição de práticas llIcitas, que são lesivas dos

pressupostos de urn funcionamento de modo regular de urn sector do sistema financeiro,

concretarnente do mercado de valores mobillários, corn o qual se prossegue urna finalidade

económica do Estado e que visa por urn lado a necessidade de financiamento das empresas

e a protecção das economias e poupancas das famlilas.

Ta! norma legal protege direitos e bens jurIdicos de natureza económica e supra

individual, a que alude designadamente o art° 101 °da CRP.

No relatório da CMVM junto aos autos conclui-se que durante o ano de 2009, OS

arguidos João Pedro Coelho Pintassilgo e Rul Miguel Coimbra de Matos Grenho, na qualidade

de colaboradores da F&C Portuga Gestão de Patrimónios, SA e Nuno Miguel Serrado Grilo

Cosme Marques, na qualidade de colaborador do Banco Comercial Português, S.A.,

praticaram factos que tiveram como fim sustentar o valor das Accoes representativas do

capital social da SAG GEST — Soluçöes Automóveis, SA, dessa forma mantendo o seu valor

num nIvel elevado, corn o propósito de aurnentar o valor de carteiras de fundos sob gestão da

Millenium BCP Gestão de Activos — Sociedade Gestora de Fundos de Investimento.

Ouvido como testemunha João Pedro Amaral Tomaz, que elaborou o referido relatório

da CMVM, referiu que durante o ano de 2009, nas sessöes em que Os arguidos tiveram

intervenção comprando Accäes SAG, estão subiram de valor. Para tanto referiu a mencionada

testemunha que analisou a posterior tais transacçöes, que a F&C, através de Rul Grenho e

recorrendo ao trader do BCP, predominantemente ao Nuno marques, para consegulf a subida

do referido valor fazia ofertas de compra a preços elevados em cada momento em que o

tItulo baixava o valor; fazia ofertas de cornpra nc’s ültimos segundos da sessão de forma a
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garantir a flxação da cotacão pretendida; sirnulava ofertas de compra de forma a perceber o

impacto d etais ofertas sobre a cotação, para antecipar urn possIvei preco de fecho e fazia

ofertas de compra de pequenas quantidades. Refere ainda a mencionada testemunha que tais

ofertas de compra de pequenas quantidades são pouco compatIveis corn urn grande

investidor e que o objectivo das mesmas era provocar a referida subida do preço.

A testemunha Rita Correia ouvida a fis. 130 dos autos e no decurso da instrução,

referiu que da análise que fez, das operaçöes levadas a cabo pelos arguidos, resulta que 0

que pretenderam corn as ordens de compra de accOes SAG, no decurso do ano de 2009,

adquirindo aquelas por valor mais elevado, quando tinham a possibilidade de o fazer por

valor mais baixo fol tao so a de influenciar o preço das referidas acçöes.

Esciareceu que interessa aos investidores adquirir sempre pelo valor mais baixo.

Pelo que tendo tido Os arguidos a opção de comprar as referidas AccOes por valor inferior e

tendo-o feito por urn valor superior, tal contrana o “racional econômico” das referidas

operaçöes.

Mais referiu a mencionada testemunha que a preocupação dos arguidos de o preço

não fosse dIspare da cotacão ao Iongo da sessão, revela que a preocupacão dos arguidos

era a de que o preço das acçaes fosse aquele que aqueles pretendiam e não aquele que

economicamente resultaria das normais transacçöes de mercado.

Os arguidos, adrnitiram ter levado a cabo as operaçães financeiras descritas na

acusação.

Não obstante discordam da interpretacão que a CMVM faz dos factos que aqueles

levaram a cabo e da intençao que tal entidade Ihes atribui corn a prãtica dos mesmos.

Negam Os arguidos que corn a prática de tais factos tenham pretendido alterar o valor

do preço das acçöes SAG, ou que tenharn tido como objectivo manter o preço daquelas ou

de o influenciar.

O arguido João Pintassilgo era em 2009 o responsável, pela gestão dos fundos da

F&C Portuga4 sendo chefe do arguido Rul Grenho, tendo assumido ter dado àquele todas as

ordens sobre a negociação do titulo SAG, tendo aquele cumprido as suas instruçães.

O arguido Nuno Marques era ao tempo operador de mercado de Acçöes, Trader, no

46



TRIBUNAL DA RELACAO DE USBOA

BCP, sendo que a F&C era urn cliente que Ihe estava alocado, razão pela qua! fol ele quem

executou a maloria das ordenes daquele.

Referlu que 0 titulo SAG, é urn tItulo pouco lIquido (ou seja tern baixos volumes

transaccionados no mercado) pelo que as transaccOes de tal titulo, ocorrern na sua grande

maloria no perIodo de pré-fecho, que e quando o preço é rnais justo.

Referiu ainda que não considerou que o nIvel de cotação das Acçöes SAG, no

perIodo referido na acusaçao fosse artificialmente elevado, porquanto existia ate a convicção

de que aquele titulo estava a ser negociado muito abaixo do seu preco justo ou real.

Referlu ainda que os procedimentos da F&C, relativos a operaçäes no tItulo SAG, no

referido perlodo são as legalmente pre vistas, seja quanto as inserçôes de ofertas nos

ültirnos segundo antes do fecho ou seja as ofertas aparentes.

Resuita das suas dec!araçoes prestadas pelos arguidos que estes actuararn

convictos de que podiam proceder aos procedirnentos que efectuararn no que respeita as

transacçäes corn o tItulo SAG, que no seu entender estava a ser transaccionado a urn valor

inferior ao seu valorjusto.

Resulta ainda da docurnentação junta aos autos, designadamente daquela, corn a qual

a instãncia da defesa fol confrontada a testernunha Rita Correla, no decurso da sua

reinquirição, nesta fase processua que outros operadores financeiros praticaram factos

idênticos aos ora arguidos, nalgumas sessöes ern que todos tiverarn intetvenção, bern como

que em algumas sessOes ern que os arguidos não tiverarn qualquer intetvençao no tItulo

SAG, a cotação do referido titulo SAG, também subiu.

Os arguidos referern que era intenção da F&C, reforçar a sua posição no ti’tulo SAG,

sendo do seu conhecirnento pelas inforrnaçöes que tinham que a sua cotaçao no rnercado,

estava abaixo do que era o valorjusto de tal tItulo.

Referiram igualrnente que adquiriram SAG, nas sessöes ern contInuo e na maioria das

vezes no lellão de fecho do rnercado, dado que por ser urn tItulo pouco liquido, a sua

transacção ocorria maioritariamente no pré-fecho, sendo igualrnente nessa altura que o preço

era maisjusto.

Mais referiram que a sua intenção era a de reforçar a posição no tItulo SAG e comprar

ao rnelhor preco, como era do interesse dos investidores representados pela F&C Portugal, da
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qua! erarn colaboradores Os arguidos João Pintassilgo e Rul Grenho e nao manter ou alterar

de forma artificial, o preço do referido tItulo.

Resulta ainda dos elementos de prova que dos autos constam que as ordens dadas

e transacçäes efectuadas, referidas na acusação eram reals, nao eram fictIcias e

correspondiam a transacçöes de facto.

Resulta ainda das declaraçöes dos arguidos e dos depoimentos das testemunhas

ouvidas na fase de instrução que as ‘rdens aparentes” são permitidas e usadas,

destinando-se a testar o mercado e a perceber este, mormente e em certas circunstancias

verificar o nümero de acçOes, disponIveis para venda ou seja testar se o numero de

determinada oferta de venda de urn titulo, é real ou se é superior ãquele que è indicado.

Alegarn ainda Os arguidos que a evolução do preco da acçao SAG, ao longo do

perIodo a que se refere a acusacão acompanhou a vaiorização do mercado em gera!, ou

seja dos diversos titulo no ano de 2009, sendo que ainda ass/rn fol transaccionado abaixo

do seu valor justo, Segundo OS dados de que dispunham.

Mais referiram que a compra de Accoes SAG, em nôrnero reduzido, ou seja de forrna

faseada ao longo do tempo, teve a ver corn o facto de pretenderem comprar tal tItulo ao

methor preço, dado que uma oferta de compra elevada, feita de urna so vez teria corno

consequência a elevação do preco do tItulo e por conseguinte a realização de urn pior

negócio, para os investidores que representavarn.

As testemunhas indicada pelos arguidos, ouvidas na fase de instrução, que revelararn

ser conhecedoras, da forma como funciona o mercado e como se processam e desenvolvem

todos os mecanisrno corn vista a transacção de tItulos em bolsa, explicaram tais

procedimentos, resultando dos seus depoirnentos que os factos praticados pelos arguidos e

descritos na acusação, são os habituals e os levados a cabo pela generalidade dos

operadores financeiros, no que respeita a cada urna das transacçöes analisadas de per si.

Igualmente resulta de tais depoimentos e designadamente do depoimento prestado

pe!a testemunha José Alto, analista financeiro do BPi que disse acompanhar as empresas

cotadas em bolsa e fazer projecçOes futuras sobre o seu valor, que o titulo SAG, no ano de

2009, estava a ser transaccionado a urn valor inferior ao considerado como justo e adequado

para tal tItulo, pelo que a sua recornendacao era a de cornprar tal tItulo.
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Compuisados Os autos e tendo em conta os elernentos de prova que dos autos
constam, considero quo so mostra indiciado nos autos a prática dos factos quo so mostrarn
descritos na acusaçao, na parte respeitante as transacçOes efectuadas em bolsa relativas ao
tItulo SAG, e aos procedimentos seguidos pelos arguidos e as ordens dadas pelos arguidos
corn vista a reallzação das rnencionadas transacçOos.

No quo respoita a loitura quo a CMVM, faz da prática de tais factos, ou soja, do quo
concluiu corn base naqueles ser a intenção dos arguidos, e que o Ministérlo Püblico reforo na
acusação, ou seja de que corn a prática do tais factos, corn a realizaçäo das operaçOes
descritas na acusaçao, os arguidos pretonderarn do forma artificial, rnantor o preço do titulo
SAG e proceder a sua vaiorização, surge a dUvida sobro se do facto assirn fol.

Os arguidos däo outra justificação para a prática das operaçOes descritas na acusação,
ou sofa era intenção da F&C, roforcar a posiçäo em tItulo SAG, adquirir o mosmo do forma
gradual e ao meihor preço. Para tanto, soguirarn Os procedirnentos normals no roferido tipo do
transacçOos, designadamente nas transaccoos de tItulos pouco lIquidos. Referiram ainda que
o reforço da posição em tItulo SAG, so afigurava corno urn born negôcio, dado o rnesmo estar
a ser transaccionada a va/ores abaixo do seu valor justo. As justificaçOes dados polos
arguidos, pose ernbora o referido na acusação mostrarn-se plausIveis, sendo quo dos
depoirnontos das testornunhas ouvidas nesta faso procossual conhocedoras da forma como
se desonrola e processa a actividade desonvolvida polos arguidos, resulta quo os
procodimontos levados a cabo por estos descritos na acusação são os procedimontos
norrnais, corn vista ao firn quo os arguidos dissoram pretender.

Face ao exposto e após análise crItica do todos os olernentos do prova quo dos autos
constam e tendo em conta Os osciarecimentos prestados pelos arguidos e Os depoirnentos
das testornunhas ouvidas no decurso da instrução, bern corno tendo orn conta o teor dos
docurnentos juntos e fazendo urn juIzo do prognose considoro quo se afigura face ao roferido,
como rnuito mais proye vol a absolvição dos arguidos em julgarnento, do quo a sua
condenação, p0/a prática dos factos o llIcito do quo vêrn acusados, tendo ate em conta o
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princIpio in dübio pro reo que em julgarnento Os beneficia.

Face ao exposto e tendo em conta os elernentos constantes dos autos, considero que

nao existem indIcios suficientes e bastantes para pronunciar Os arguidos pelos factos e ilIcito

referidos na acusação, pelo que nao serão Os mesmos pronunciados — cf. Art° 283° n°2 ex vi

art° 308° n°2 do Cod. Proc.PenaL

DECISAO

Tendo em conta o exposto as consideraçOes expendidas e disposiçöes legais citadas

nao pronunclo Os arguidos João Pedro Coelho Pintassilgo, Rul Miguel Coimbra de Matos

Grenho e Nuno Miguel Serrado Grio Cosme Marques, pela prática de urn crime de

manipulação de mercado p. e p. pelo art° 379° n°1 en°2 do Código dos Va/ores Mobi/iários,

pelo que e consequenternente determino o arquivamento dos autos. *

Notifique.

Oportunarnente arquive.”

3.

3.1.

Conforme resulta das respostas ao recurso apresentadas pelos arguidos, não se

justitica, no caso de decisão instrutória, a invocação dos vicios da sentenca, a que alude 0

artigo 410.° fl.0 2 do COdigo de Processo Penal.

Quanto a sentença fará sentido falar em vícios da decisão referentes a eventuais

erros na apreciação da prova, contradicöes insanáveis da fundamentacao ou entre esta e a

decisão ou insuficiência para a decisão da matéria de facto provada.

Já a decisão instrutória assenta numa apreciacao perfunctória da matéria de facto

que se considera indiciada e que permitirá, ou não, submeter Os arguidos a julgamento.

A semelhança deste nosso entendimento pronunciou-se o Acórdão da Relacão do

Porto, no processo fl.° 3755/05.2TDPRT.P1 onde se pode ler:

“Desde já se adianta e corn todo o respeito por posição contrária, que 0 nossa

con v/cção que Os VICIOS do art° 4 10°n°2 são v/c/os relativos a sentenca e que não podem ser
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con vocados para a decisão instrutória.

Os vícios do art° 410° n°2 do CPP reportam-se a matéria de facto provada, e nao a
maténa de facto indiciada, como ocorre na decisão instrutória. Como se escreveu no ac. do

STJ de 20/6/2002, (..) “os v/dos do art° 410°, citado, embora possam em certos casos

estender o seu regime aos simpies despachos, são claramente v/do da sentença final,

sobretudo, são v/c/os da maténa de facto.”

Adernais, os VICOS do art° 4100 n°2 do CPP tern de resultar do texto da decisão

recorrida, por si sá ou conjugada corn as regras da experiência, sendo que na apreciação do

recurso da decisão instrutória, pelo contrário impOe-se a anãlise de todos Os elementos

indiciários constantes dos autos em sede de inquérito e instrução, para se poder retirar, ou

não, a condusão sobre a suficiCncia dos mesmos.

Tambérn nao Se vislumbra que a decidsão tenha formalmente feito apelo, nesta tase,

de forma incorrecta, ao princIpio in dubio pro reo uma vez que o utilizou apenas numa

perspectiva de prognóstico de, apreciação futura e em julgamento, dos indIcios que

considerou desde já reunidos, apenas o usando, não para se subsitutir ao juiz de

julgamento, nem para fundamentar uma düvida que é apenas sua, como pretende o

recorrente mas antes para concluir Se, perante os indIcios existentes, considerava mais

provãvel a futura condenaçao ou a futura absolvição dos arguidos..

Qualquer avaliaçao ou ponderaçao que invoque o princIpio “in dubio pro reo” terá de

ser feita numa perspectiva que iguatmente vise a correcta interpretacao do conceito de

indIcios suficientes na ponderação que o juiz deve fazer para concuir Se estes existern,

perante a prova indiciária produzida, corn vista a submissão, ou não, dos arguidos a

julgamento, o que se abordará no capItulo seguinte.

Não procedem, p015, estes argumentos.

3.2.

0 que importa na presente fase processual é aferir se, perante o inquérito e instrucao

realizados, se pode concluir, ou nao, pela existência de indIcios do crime de manipulaçao de

mercado p.p. pelo art.° 379•0 n.°s 1 e 2 do CVM segundo o qual:
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- Quern divulgue inforrnaçOes falsas, incompletas, exageradas ou tendenciosas, realize

operaçaes de natureza fictIcia ou execute outras práticas fraudulentas que sejarn idóneas

para alterar artificialmente o regular func/onamento do mercado de va/ores mobillários ou de

outros instrurnentos financeiros é punido corn pena de prisao ate 5 anos ou corn pena de

multa.

- Consideram-se idóneos para alterar artificialmente o regular funcionarnento do rnercado,

norneadamente, Os actos que sejarn susceptIveis de modificar as condiçöes de formacao

dos preços, as condiçöes normais da oferta ou da procura de va/ores rnobiliários ou de

outros instrumentos financeiros ou as condiçäes norrnais de Iancamento e de aceitaçao de

urna oferta püblica.

(...)

Face aos fins da instrução previstos no art.° 286° CPP, coloca-se a questão de saber

se terão Os elementos probatOrios realizados em fase de instrucao confirmado a decisão de

arquivamento ou se deverá ser proferida decisão de pronüncia, em ordem a submeter a

causa a jugamentO.

Como se refere no ARL proferido no processo fl.0 6041/2008-3:

“Nesta fase processua) nao se pede ao juiz, nem tao pouco ao MThistério Püblico, na

fase de inquêrito, a conviccao do crime para o pronunciar (ou acusar). Basta-se a lei corn a

existência de indicios suficientes, ou seja, urna probabilidade razoável.

Para que se acuse ou pronuncie urn arguido hA que dos elernentos recolhidos nos

autos extrair-se uma con vicção de que existe urna probablildade ma/s positiva do que

negativa de que determinado crime foi cornetido.

OjuIzo (objectivo) que subjaz a tal decisão tern, necessariarnente, de se fundarnentar

em provas recolhidas nos autos.

Assim, no cuirninar da fase de instrução, e como se refere no Acórdão do Tribunal da

Relacao do Porto de 29/03/2006 [arresto do qual relator o Exmo. Sr. Juiz Desembargador,

Dr. Joaquim Gomes, processo 0516874, disponIvel no site www.dgsi.pt], o juIzo de
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pronUncia deve, em regra, passar por três fases:

ccErn primeiro lugar a urn juízo de indiciação da prática de urn crime, ou seja, a uma

indagação de todos Os elementos probatórios produzidos, quer na fase de inquérito, quer na

de instrução, que conduzam ou nao a veriflcaçao de uma conduta criminalmente tipificada.

For sua vez e caso se opere essa adequação, proceder-se-á em segundo Iugar a

urn juízo probatório de imputabilldade desse crime ao arguido, de modo que Os rneios de

prova legairnente admissIveis e que foram ate então produzidos, ao conjugarem-se entre Si,

conduzam a imputaçao desse(s) facto(s) crirninoso(s) ao arguido.

For ,Itirno efectuar-se-á urn juIzo de prognose condenatório, rnediante o qua! se

possa concluir que predomina urna razoável possibilidade do arguido vir a ser condenado

por esses factos e vestIgios probatórios, estabelecendo-se urn juízo indiciador semeihante

ao juIzo condenatôrio a efectuar em juigarnento.

Ternos assirn, e em suma, que a pronüncia so deve ter lugar quando tiverern sido

recoihidos indIcios suficientes de Se ter verificado o crime e de quem fol o seu agente.

Já na decisão instrutOria de não pronuncia, o juiz decide que Os autos não estão em

condicaes de prosseguir para a fase de julgamento, por não se verificarern Os pressupostos

de que depende a aplicação ao arguido de uma pena ou medida de seguranca criminals.”

Nesta fase processual, o que importa é definir quais Os juiZos indiciários que se

podem, desde já, formular sendo certo que, para esse efeito, bastarão juIzos de avaliação

diferentes dos necessários em sede de julgamento.

Tendo por referência os elementos probatórios recoihidos ao longo do inquérito e da

instrucão, será que tal avaliacão permite, desde já, concluir que existe o grau de

“possibilidade razoável” de aplicação de uma sanção penal em sede de julgamento,

perspectiva configurada pela actual versão do Cod. Proc. Penal para a apreciação da

suficiência de indIcios (art.° 283° do C.P.P.)?.

A decisão recorrida competia, perante o objecto da instrução definido pelo requerimento

de abertura da instruçao verificar Se, da investigacao realizada, resultavam, ou nao, indIcios

suficientes com vista a submeter a julgamento os arguidos, por ser essa a actividade concreta
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requerida ao juiz de instruçao.

São os termos referidos no requerirnento de abertura de instrucao, acerca das razöes de

facto e de direito da discordância relativamente a acusaçao, que definem Os exactos termos do

objecto de discussão da instwçao.

No caso dos autos refere-se ela ao requerimento dos arguidos no sentido de não serem

pronunciados do crime pp. pelo art.° 379°,n.°s 1 e 2 CVM para o que requereram fossern

realizadas certas diligências de prova, em sede de instruçao.

Tendo sido, efectivamente, proferido despacho de acusaçao pelo M°P°, visará a

instrução ponderar se do inquérito resultavam já, ou se a instrução ira fornecer, elementos

probatOrios indiciários adicionais infirmativos dos resultantes da acusaçao de forma a que deva

ser proferida decisão instrutOria não comprovativa da decisão de acusação ou Se, pelo contrário,

deve esta ser confirmada, devendo então ser proferida urna decisão de pronüncia.

A abertura de instrução, corn a referida finalidade, pode ser requerida pelo assistente

relativamente a factos pelos quais o M°P° nao tiver decluzido acusacao e deve conter, em

sümula, as razOes de facto e de direito da discordância relativarnente a não acusação, corn

indicação das provas a produzir e actos a realizar nessa fase e dos factos que, através de uns e

de outros, se visa apurar (art.° 287°, n.°2CPP e 283°, n.°3 b) e c) CPP).

Nessa perspectiva e corn a dita finalidade, nos casos em que o M°P° deduziu acusação

deve o requerimento de abertura de instrução obedecer aos requisitos enunciados no art.° 287°,

n.°s 1) e 2 e 288°, n.°4 CPP, nomeadarnente indicando as provas que pretende ver realizadas

C Os factos que pretende ver provados, delimitando assim o objecto da instrucão.

Trata-se de garantir que a instrução tenha urn determinado objecto ou “thema

decidendum”.

Não se está já em fase de inquérito, em que se procura investigar a existência de

factos ilIcitos culposos e a sua autoria, nem a instruçao é urn segundo inquérito.

A acusaçao individualiza comportamentos e responsabilidades corn vista a sustentar

urna decisão de acusação.

Compete a decisão de pronüncia verificar Se, perante os factos investigados, existern

indIcios dos factos descritos na referida acusação e se estes são susceptIveis de integrar o
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crime imputado por forma a submeter o arguido a julgamento.

Compete a esta instância recursiva, face ao objecto do recurso, verificar Se, perante as

diligOncias reahzadas em sede de instrução e inquérito, existem, ou nao, os indIcios do crime

em causa e com a necessãria consistência legalmente exigida, por forma a substituir a decisão

de não pronüncia por outra que pronuncie o arguido em causa, conforme requereu o M°P°.

Este o objecto de apreciação deste Tribunal, definido cia forma referida.

Nos termos do art. 308°, fl.0 1, do C.P.P., “Se, ate ao encerramento da instrução,

tiverem sido recolhidos indIcios suficientes de se terem verificado Os pressupostos de que

depende a aplicaçao ao arguido de uma pena ou de uma medida de seguranca o juiz, por

despacho, pronuncia o arguido pelos factos respectivos; caso contrário, profere despacho

de näo pronüncia”.

Por sua vez, o art.283, n.° 2, do mesmo diploma — aplicãvel “ex vi” do disposto no n.°

2 do predito art. 308° - estatui que “Considerarn-se suficientes Os indicios sempre que de!es

resultar uma possibilidade razoável de ao arguido vir a ser aplicada, por força deles, em

julgamento, uma pena ou uma medida de segurança”.

‘indiciação suficiente” é, no dizer do acórdão do S.T.J. de 10/12/92, no processo fl.°

427747, a veriflcacao suficiente de urn conjunto de factos que, relacionados e conjugados,

componham a convicçao de que, corn a discussão ampla em julgamento, se poderão vir a

provar - corn urn juízo de certeza e nao de mera probabilidade - os elementos constitutivos

da infracção por que Os agentes virão a responder.

Cu como refere Figueiredo Dias, in “Direito Processual Penal”, pág. 133, “os indIcios

so são suficientes e a prova bastante quando, já en. face deles, seja de considerar

altamente possIvel a futura condenacao do acusado ou quando esta seja mais provável do

que a sua absolvição”.

De acordo corn o recorrente existe prova indiciária bastante de que Os arguidos

actuaram com dolo directo.

Porque:

“Todos os arguidos são investidores profissionais e experientes.

Tratando-se de investidores profissionais, e especialmente habiitados, experientes e

55



TRIBUNAL OA RELAçA0 DE LISBOA

conhecedores do mercado, cientes de que o mesmo é supervisionado, é expectável que

quaiquer actuação no sentido de o manipular fosse levada a cabo de forma discreta e

eficiente, tentando que a sua conduta nao fosse detectada.

0 contexto do pertii dos arguidos enquanto investidores não pode ser ignorado no

caso concreto, e deve presidir a apreciaçao que se faz da conduta levada a cabo pelos

mesmos.

Na contextualização dos factos também se impöe a consideração do interesse que

existia porparte da FC em que a cotação das acçoes SAG subisse.

As conclusäes obtidas pela CMVM e acoihidas na acusaçao resultaram de urna

anãlise factual feita pela entidade de supervisão a actuação dos arguidos e a toda a

negociação das acçães SAG, de várias perspectivas e durante todo o ano de 2009, a qua!

fol bastante compieta e detathada.

A anä!ise abrangeu todas as sessOes do ano de 2009, as compras efectuadas na

fase da negociação em contmnuo e no !ellão de fecho.

Foram analisados todos os registos fonográficos de todas as ordens de transaccáo e

foi comparado o padrão de negociação dos arguidos corn o dos demais investidores no

mercado.
- - - - - - - -

- - --

Mais fol ca!cu!ado o impacto que as operaçoes causaram, isoladamente e no

conjunto do mercado.

Todas as análises, de todas as perspectivas conduziram a conclusão que a

realização destes negócios de compra foi corn intenção de fazer subir artificialmente e

sustentadamente a cotação das acçöes SAG.

Ao Iongo de todo o ano de 2009 Os arguidos transrnitiram ordens para que as ofertas

de compra fossem inseridas nos instantes finals do !ellão de fecho, o mais tarde possIve! ou

nos segundos finals, amiüde corn ordens de pequenas quantidades de acçoes, o que

fizeram de forma reiterada e sisternática.

A clara intenção dos arguidos foi a de determinar o preço de fecho das acçoes e

determinaram-no corn mu/ta Irequência, como resulta da análise da negociação efectuada

pela CMVM.

Se a intençao dos arguidos nao fosse essa, este teriam colocado tais ordens de

cornpra no mercado logo no iniclo do lellão, p0/s isso potenciaria o surgimento de ma/s ou
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meihores interesses contrários, interesses de venda.

Não o fizerarn porque a compra de pequenas quantidades de acçöes nos instantes

finals permitia-Ihes fazer subir o preco final do fecho da sessão.

Da análise das sessäes verifica-se que quando Os arguidos comprararn pequenas

quantidades de accaes no final da sessão impulsionararn o preço, quando declarararn que

isso era o contrário do que pretendiarn.

E isso sucedeu várias vezes.”

Por muito que se tenha alargado o objecto de discussão, face as alegaçOes do

recurso e a argumentação contida nas respostas dos arguidos, a questão que se coloca é a

da averiguação da existência, ou não, de indIcios suticientes da prática pelos arguidos do

ciime de rnanipuação dc mercado imputado pela acusação. Numa mais precisa definicão

da questão, será a de averiguar Se, do inquérito, constavam já tais indicios, ou não, ou Se,

existindo, des forarn suficienternente rebatidos na instrução a que houve ugar.

A decisão de nao pronüncia concluiu que foram realizadas pelos arguidos todas as

operacöes financeiras descritas na acusação e qual a intervenção de cada urn dos arguidos

nos factos. Os arguidos admitirarn tê-Ias levado a cabo e confirmaram a sua Iigacao e

funçöes.

Não subsiste pois discussão quanto a realização de tais operaçOes.

A decisão recorrida conclulu:

“Compulsados os autos e tendo em conta os elernentos de prova que dos autos

constam, considero que se mostra Indiciado nos autos a prática dos factos que se mostram

descritos na acusação, na parte respeitante as transacçöes efectuadas em bolsa relativas ao

tItulo SAG, e aos procedirnentos seguidos pelos arguidos e as ordens dadas pelos arguidos

corn vista a reallzação das rnencionadas transacçäes.

No que respeita a leitura que a CMVM, faz da prática de tais factos, ou seja, do que

conclulu corn base naqueles ser a intenção dos arguidos, e que o Ministérlo Püblico refere na

acusaçao, ou seja de que corn a prética de tais factos, corn a reallzação das operacöes

descritas na acusacão, os arguidos pretenderam de forma artificial, manter o preco do titulo
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SAG e procederà sua valorização, surge a dUvida sobre se de facto assim fol.

Os arguidos dão outra justificação para a prática das operaçöes descritas na acusacão,

ou seja era intençao da F&C, reforcar a posição em tItulo SAG, adquirir o mesmo de forma

gradual e ao melhorpreço. Para tanto, seguiram Os procedirnentos normals no referido tipo de

transacçOes, designadamente nas transacçöes de tItulos pouco IIquidos. Referiram ainda que

o reforço da posição em tItulo SAG, se afigurava corno urn born negôcio, dado o mesmo estar

a ser transaccionada a valores abaixo do seu valor justo. As justiflcaçöes dados pelos

arguidos, pese embora o referido na acusação mostram-se plausIveis, sendo que dos

depoimentos das testemunhas ouvidas nesta fase processual conhecedoras da forma como

se desenrola e processa a actividade desenvolvida pelos arguidos, resulta que Os

procedimentos levados a cabo por estes descritos na acusacão SãO Os procedimentos

normals, corn vista ao firn que os arguidos disseram pretender.

Face ao exposto e, após análise crItica de todos Os elernentos de prova que dos autos

constarn, e, tendo em conta Os esclarecimentos prestados pelos arguidos e os depoimentos

das testemunhas ouvidas no decurso da instrucão, bern como tendo em conta o teor dos

docurnentos juntos e fazendo urn juIzo de prognose considero que se afigura face ao referido,

como muito mais provável a absolvição dos arguidos em julgamento, do que a sua

condenação, pela prätica dos factos e ilIcito de que vêm acusados, tendo ate em conta o

princIpio in dubio pro reo que em julgamento Os beneficia.

Face ao exposto e tendo em conta os elementos constantes dos autos, considero que

nao existern indIcios suficientes e bastantes para pronunciar Os arguidos pelos factos e i/Ic/to

referidos na acusaçao, pelo que não serão os mesmos pronunciados — cf. Art° 283° n°2 ex vi

art° 308° n°2 do COd. Proc.Penal.”

Como refere o recorrente, no despacho recorrido, a düvida so se coloca ao nivel do

elemento subjectivo do tipo.

Mostra-se indiciariamente provado que

“0 arguido João Pintassilgo era em 2009 o responsável, pela gestão dos fundos da

F&C Portugal, sendo chefe do arguido Rui Grenho, tendo assumido ter dado àquele todas as

ordens sobre a negociacão do titulo SAG, tendo aquele cumprido as suas instrucöes.
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O arguido Nuno Marques era ao tempo operador de mercado de Acçôes, Trader, no

BCP, sendo que a F&C era urn cliente que The estava alocado, razão pela qua! fol ele quem

executou a rnaioria das ordens daquele.

Como consta da decisão recorrida,

“... este arguido referlu que o titulo SAG, é urn tItulo pouco lIquido (ou seja tern baixos

volumes transaccionados no rnercado) pelo que as transacçäes de tal titulo, ocorrern na sua

grande maloria no perlodo de pré-fecho, que é quando o preço e mais justo.

Referlu ainda que não considerou que o nIvel de cotação das Acçôes SAG, no

perlodo referido na acusação fosse artificialmente elevado, porquanto existia ate a convicção

de que aquele titulo estava a ser negociado rnuito abaixo do seu preco justo ou real.

Referlu ainda que os procedirnentos da F&C, relativos a operaçöes no tItulo SAG, no

referido perlodo são as legalmente previstas, seja quanto as inserçOes de ofertas nos

ültirnos segundo antes do fecho ou seja as ofertas aparentes.

Resulta das suas declaraçOes prestadas pelos arguidos que estes actuararn

convictos de que podiarn proceder aos procedimentos que efectuararn no que respeita as

transacçöes corn o tItulo SAG, que no seu entender estava a ser transaccionado a urn valor

inferior ao seu valor justo.

Os arguidos referem que era intenção da F&C, reforçar a sua posicao no tItulo SAG,

sendo do seu conhecimento pelas lnformaçöes que tinham que a sua cotação no rnercado,

estava abaixo do que era o valorjusto de tal tItulo.

Referiram igualmente que adquiriram SAG, nas sessôes em contInuo e na maioria das

vezes no lellão de fecho do rnercado, dado que por ser urn tItulo pouco liquido, a sua

transacção ocorria maloritariamente no pré-fecho, sendo igualmente nessa altura que 0 preço

era rnaisjusto.

Mais referiram que a sua intenção era a de reforçar a posiçao no tItulo SAG e comprar

ao rnelhor preço, como era do interesse dos investidores representados pela F&C Portugal, da

qual eram colaboradores os arguidos João Pintassilgo e Rui Grenho e não rnanter ou alterar

de forrna artificial, o preço do referido tItulo.

Resulta ainda dos elementos de prova que dos autos constam que as ordens dadas

e transacçoes efectuadas, referidas na acusação eram reals, não eram fictIcias e
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correspondiam a transaccöes de facto.

Resulta ainda das declaraçöes dos arguidos e dos depoimentos das testernunha

solvidas na fase de instrucao que as “ordens aparentes” são permitidas e usadas,

destinando-se a testar o mercado e a perceber este, mormente e em certas circunstancias

verificar o nümero de accoes, disponIveis para venda ou seja testar se 0 numero de

determinada oferta de venda de urn titulo, é real ou se é superior àquele que è indicado.

Alegam ainda Os arguidos que a evolução do preço da acção SAG, ao Iongo do

perIodo a que se refere a acusação acompanhou a valorização do mercado em geral, ou

seja dos diversos titulo no ano de 2009, sendo que ainda assim fol transaccionado abaixo

do seu valor justo, segundo os dados de que dispunharn.

Mais referiram que a compra de Accoes SAG, em nümero reduzido, ou seja de forma

faseada ao longo do tempo, teve a ver corn 0 facto de pretenderem comprar tal tItulo ao

meihor preço, dado que urna oferta de compra elevada, feita de uma so vez teria como

consequência a elevação do preço do tItulo e por conseguinte a realização de urn pior

negócio, para Os investidores que representavam.

As testemunhas indicada pelos arguidos, ouvidas na fase de instrução, que revelaram

ser conhecedoras, da forma como funciona o mercado e como se processam e desenvolvem

todos os mecanismo corn vista a transacção de tItulos em bolsa, explicaram tais

procedirnentos, resultando dos seus depoimentos que Os factos praticados pelos arguidos e

descritos na acusação, são os habituais e os levados a cabo pela generalidade dos

operadores financeiros, no que respeita a cada uma das transaccoes analisadas de per si.

Igualmente resulta de tais depoimentos e designadamente do depoimento prestado

pela testemunha José Rito, analista financeiro do BPI, que disse acompanhar as empresas

cotadas em bolsa e fazer projeccöes futuras sobre o seu valor, que o titulo SAG, no ano de

2009, estava a ser transaccionado a urn valor inferior ao considerado como justo e adequado

para tal tItulo, pelo que a sua recomendacao era a de cornprar tal tItulo.”

Como é sabido, no mercado de capitais são negociados valores mob Wários, como as

acçôes de sociedades. 0 preço determinado para compra e venda destes tItulos é, em

geral, determinado pela lei da procura e da oferta. Alterar artificialmente o regular
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funcionamento dos mercados de valores mobiliários em bolsa de valores, significa criar

condiçöes artificiais de oferta e/ou procura para esses tItulos e, consequentemente, tornar

Os preços irreais.

Tais condutas minam a confianca dos investidores no mercado, pois criam novos

riscos além daqueles normais do mercado, gerando ineficléncia.

Urn exemplo de corno estas condutas afectam o funcionamento do mercado ocorre

quando manipulaçôes do mercado simulam urn risco elevado para uma determinada acção,

o que acarretará numa desvalorizaçao desta, visto que poucos investidores gostariam de

comprar urn tItulo corn alto risco, sendo que poderiarn comprar urn outro corn menor risco

que geraria o mesrno lucro, logo, reduziria, artificialmente a procura — e como resulta da lei

do mercado livre, quanto menor a procura, menor o preço.

Outro exemplo de manipuiação de mercado ocorre quanao aigumas pessoas

realizarn urna série de operaçoes seguidas de compra e venda que vao evoluindo de modo

a criar a ilusão de que o preço das acçOes é muito superior do que elas realmente valern, o

que prejudica investidores de boa-fe que cornprarem estes activos supervalorizados.

Quanto ao tipo subjetivo do referido crime vale a pena rnencionar que a conduta é

necessariamente dolosa, sendo obrigatória a existOncia de urn duplo fim de agir para a

caracterização desta conduta: “alterar artificialmente o regular funcionamento dos mercados

de valores mobiliários” e “obter vantagem indevida ou lucro, para Si OU para outrem, ou

causar dano a terceiros”.

o crime é formal, de perigo, e para que haja sua consumação basta que o agente

realize as operacOes simuladas ou demais rnanobras fraudulentas, não sendo necessário

que ocorra o resultado pretendido (alteracao artificial do mercado ou vantagem indevida ou

dano a terceiro) nern prejuizo ao bern jurIdico tutelado por esse tipo penal, a estabilidade e a

credibilidade do sistema.

A razão cia criminalização das situacOes caracterizadas corno manipulação de

mercado assenta, como é assumido nos considerandos da Directiva 6/2003/CE, na

necessidade de garantir a integridade dos rnercados financeiros e promover a confiança dos
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investidores, proibindo-se as práticas que coloquern em causa essa integridade e que, nos

termos do disposto no artigo 379.°, n.° 1, do COdigo dos Valores Mobiliários (CdVM) Se

reconduzem a três grupos de situaçöes, conforme adiante se descreve.

As condiçöes de regular funcionamento dos mercados de valores rnobiliários devem

ser preservadas por diversas razöes: quer pelo facto de serem canalizadas para 0 mercado

as poupancas dos investidores, quer por existir uma relação entre a visibilidade da empresa

emitente e o interesse gerado pelos seus activos negociados no mercado, quer ainda pelo

facto de a negociaçao, em si mesma, gerar informaçao para os investidores ao nIvel das

quantidades, preços e tendências de mercado. Acresce que Os preços que se formam em

mercado regulamentado são precos püblicos de referência, utNizados em inümeras decisöes

püblicas e privadas. Se a negociação ocorrer corn respeito pelo livre jogo da oferta e da

procura as tendéncias de mercado que Se formam são reais. Caso contrário, poderão sd

artiticiais e induzir em erro os diversos agentes económicos e entidades püblicas. Garantir a

veracidade de todos estes aspectos é, portanto, essencial para que Os investidores,

empresas e reguladores tomem decisöes esciarecidas e consequentes.

A lei portuguesa prolbe comportamentos negociais Cu informativos que, pela sua

natureza ou consequências, sejam idOneos a criar uma situação enganadora sobre urn valor

mobiliário ou sobre uma entidade emitente.

De forma mais precisa, o art. 379.°, n.° 1 do CdVM proibe penalmente as seguintes

condutas:

.Divulgacao de informacOes falsas, incompletas, exageradas Cu tendenciosas,

•Realização de operaçöes de natureza fictIcia e

.Execuçao de outras práticas fraudulentas que (em qualquer urn dos casos) sejarn idOneas para

alterar artificialmente o regular furicionamento do mercado de valores mobiliários ou de

outros instrurnentos financeiros (aptidão da conduta).

0 tipo base descrito no art.° 3790 n.°1 CVM pode ser preenchido em termos

objectivos pela prãtica de condutas (em consonância corn a Directiva 2003/6/CE):

a) divulgacao e informaçöes falsas, incompletas, exageradas ou tendenciosas;
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b) operaçOes de natureza fictIcias;

C) prãticas fraudulentas (todas as condiçöes susceptIveis de induzir em erro Os

sujeitos do mercado, colocando em risco o bern juridico protegido).

Por exemplo, assirn acontece quando se introduzem ordens que nao se pretendem

executar corn o preco próximo (acima ou abaixo) da ültima oferta corn objectivo de dar a

irnpressão de oferta ou procura do tItulo ern causa;

Também são exemplo, o chamado “marking the close” (compra ou venda de valores

mobiliários no momento de fecho do mercado, corn o objectivo de influenciar o preço de

fecho ou a sustentação de preco para impedir que o valor desca abaixo de certo nIvel ) e o

controlo de spread.

Sendo o crime de manpulação de mercado urn crime de perigo abstracto/concreto,

ou seja, crime de aptidão, o legislador optou por concretizar essa natureza no conceito de

idoneidade, ou seja, na potencia!idade lesiva das condutas descritas como potencialmente

lesivas ou outras que seja, susceptIveis de condicionar a formação de preços, as condiçOes

normais de oferta e de procura dos valores mobiliãrios, ou de outros instrurnentos

financeiros, técnica que permite agilizar a prova deste ilicito perante a dificuldade, por vezes

no domInio da prova diabOlica, de dernonstrar uma etectiva iesão do mercado de valores

nos parâmetros normativarnente considerados.

Estão os arguidos acusados da prãtica de urn crime de manipulação do mercado,

previsto e punido, pelo art.° 379° do Código de Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto

Lei n° 486/99, de 13 de Novernbro nas redaccöes do DL 52/2006 de 15.3 e Lei 28/2009 de

19.6 uma vez que a sua actuação terã cessado, para efeitos do presente processo, em

Outubro de 2009.

Centrando a análise na actual redacçao do tipo de crime em causa e, acompanhado

a anãlise sistemãtica feita por COSTA PINTO (0 Novo Regime dos crimes e Contra

OrdenapOes no Código dos Valores Mobiliãrios, Coimbra, 2000, págs. 83 e segs.), diremos

que o tipo se divide em três elementos fundamentais:

- a conduta tipica propriamente dita (divulgaçao de informacao falsa, incompleta,
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exagerada ou tendenciosa, operaçöes de natureza fictIcia ou outras práticas fraudulentas),

- uma caracterIstica intrInseca a tal conduta (idoneidade da mesma para aiterar

artificialmente o regular funcionamento do mercado)

- e o elemento subjectivo.

Os arguidos João Pintassilgo e Rui Grenho alegaram que a sua intençao era a de

aquirir 0 tItulo SAG, de torma gradual e ao meihor preco, e, assim, reforçar a sua posiçao no

titulo, além de que a respectiva colocação no mercado estava abaixo do valor justo do titulo.

o arguido Nuno Marques alega ter cumprido apenas as ordens de compra dos

demais arguidos na qualidade de trader — colaborador do BCP a quem estava alocada a

cliente F&C.

Segundo os arguidos, a evolução do titulo SAG acompanhou a valorizacão do

mercado e ainda assirn foi transaccionado abaixo do valor justo 0 que foi referido também

pela testemunha José Rito.

Segundo Os arguidos, os procedimentos levados a cabo eram Os normais corn vista

ao seu pretendido e alegado firn e nao resulta sequer que as suas accöes tivessem a

virtualidade de alterar o mercado ou que este efeito tivesse sido produzido ou sequer

visado.

Efectivamente a decisão recorrida considera indiciados Os factos da acusação quanto

as transacçOes efectuadas em bolsa do tItulo SAG e quanto aos procedimentos seguidos

pelos arguidos e as ordens dadas corn vista a realização das mesmas.

A ünica düvida que subsistiu para a decisão instrutôria fol a intenção que a elas

presidiu, ou seja Se, corn a realização dessas operaçöes, Os arguidos pretendiam de forma

artificial incrementar o preço do tItulo SAG e proceder a sua valorização.

De acordo corn a decisão instrutória:

“No relatório da CMVM, junto aos autos conclul-se que, durante o ano de 2009, 05

arguidos João Pedro Coetho Pintassilgo e Rui Miguel Coimbra de Matos Grenho, na qualidade

de colaboradores da F&C Portugal, Gestão de Patrimónios, SA e Nuno Miguel Serrado Grilo
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Cosme Marques, na qualidade de colaborador do Banco Comercial Português, S.A.,

praticararn factos que tiverarn corno urn sustentar o valor das Acçöes representativas do

capital social da SAG GEST — Soluçäes Automóveis, SA, dessa forma mantendo o seu valor

num nIve! elevado, corn o propósito de aumentar o valor de carteiras de fundos sob gestão da

Millenium BCP Gestão de Activos — Sociedade Gestora de Fundos de lnvestimento.”

Tal como resulta da decisão instrutOria foram ouvidas testemunhas:

‘Assirn, foi ouvido como testernunha João Pedro Amaral Tomaz, que elaborou o

referido relatôrio da CMVM, referiu que durante o ano de 2009, nas sessäes em que os

arguidos tiveram intervencão comprando Acçoes SAG, estão subiram de valor. Para tanto

referiu a mencionada testernunha que analisou a posterior tais transaccães, que a F&C,

através de Rul Grenho e recorrendo ao trader do BCP, predominanternente ao Nuno Marques,

para conseguir a subida do referido valor. fazia ofertas de compra a preços elevados em cada

momento em que o tItulo baixava o valor; fazia ofertas de compra nos ültimos segundos da

sessão de forma a garantir a fixacao da cotação pretendida; simulava ofertas de compra de

forma a perceber o impacto de tais ofertas sobre a cotação, para antecipar urn possIvel preço

de fecho e fazia ofertas de compra de pequenas quantidades. Refere ainda a mencionada

testemunha que tais ofertas de compra de pequenas quantidades são pouco compatIveis corn

urn grande investidor e que o objectivo das mesmas era provocar a referida subida do preco.

Também a testemunha Rita Correia ouvida a fls. 130 dos autos e no decurso da

instrução, referiu que da análise que fez das operaçoes levadas a cabo pelos arguidos,

resulta que o que pretenderam corn as ordens de compra de accöes SAG, no decurso do

ano de 2009, adquirindo aquelas por valor mais elevado, quando tinharn a possibilidade de

O fazer por valor mais baixo fol tao so a influenciar o preço das referidas acçOes.

Esclareceu que interessa aos investidores adquirir sempre pelo valor mais baixo.

Pelo que tendo tido Os arguidos a opção de comprar as referidas Acçöes por valor inferior e

tendo-o feito por urn valor superior, tal contraria o “racional econórnico” das referidas

operaçöes.

Mais referiu a rnencionada testernunha que a preocupação dos arguidos de o preco

nao fosse dIspare da cotacao ao Iongo da sessão, revela que a preocupação dos arguidos

era a de qua o preco das acçöes fosse aquele que aqueles pretendiam e não aquele que
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economicamente resultaria das normals transaccães de mercado.”

Resulta ainda da documentação junta aos autos, designadamente daquela, com a qua!

a instäncia da defesa confrontou a testemunha Rita Correia, no decurso da sua reinquirição,

na instrucao, que outros operadores financeiros praticaram factos idênticos aos ora arguidos,

nalgumas sessöes em que todos tiveram intervenção, bern como que em algumas sessöes

em que Os arguidos não tiveram qualquer intervenção no tItulo SAG, a cotacao do referido

titulo SAG, também sublu.”

0 que ha que apurar, corn vista a concluir pela submissão dos arguidos a julgamento,

e se os indIcios existentes são suficientes para concluir que as suas acçöes eram idóneas a

alterar artificialmente o regular funcionamento do mercado e se tais acçoes visavam ou se,

peio menos, Os arguidos tinharn como consequência necessãria ou, peio menos, admitiam a

possibilidade de alterar, dessa forma, o mercado bolsista, por serem susceptIveis de

modificar as condiçöes de formaçao de preços e as condiçOes normais de oferta ou de

procura de valores mobiliários e, se ainda assim, nao se abstiveram de as executar.

Questão que se afigura ser pertinente e prév é Se, as operaçoes em causa, eram

idóneas a influenciar artificialmente o mercado, de modo a objectivamente concluir pela

acção prevista no art.° 3790 n.°2 CVM.

Da investigação feita resulta indiciariarnente provado que:

A CMVM identifica os três intervenientes nas transacçOes como sendo Os arguidos

Pintassilgo e Grenho, colaboradores da F&C Portugal Gestão de Patrimónios SA e urn

colaborador do BCP SA, Nuno Marques, tal como se mostra descrito na acusaçao.

Conforme resulta do relatório da CMVM, a análise mais detaihada da negociação

partiu de alertas acerca de rendibilidades anormais acusados pelo seu Sistema de

Vigilância.

Resulta do relatório da CMVM junto aos autos que em 2009 ate 31 de Outubro 0

Sistema Integrado de Vigilância do Abuso de Mercado (SIVAM) da CMVM assinalou, no

fecho das sessOes, em relação a negociação das acçöes SAG GEST, treze alertas de

rendibilidades anormais, doze dos quais de rendibilidade positiva e em onze das sessöes
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assinaladas as accOes transaccionadas no fecho foram adquiridas para as carteiras sob

gestão Miilenium BCP.

Verificou que a F&C Portugal, que tinha contrato para gerir alguns dos fundos de

investimento do Millenium BCP GA, interveio corn elevada frequência no fecho das sessOes

de bolsa predominentenmente a comprar e, na maioria das vezes, provocarido subida no

preço dos tItulos SAG, fundos estes sob gestão da F&C por conta da MBCP GA..

Os indIcios, sustentados pela anãlise feita pela CMVM, são de quo a F&C, corn as

suas transacçöes na Bolsa ern accöes SAG, por conta dos fundos sob gestão da MBCP GA,

usou procedimentos que visariam a rnarcação e sustentaçao do preço do tItulo.

A CMVM concluiu que:

Os fundos sob gestao da MBCP GA adquiriram acçöes SAG em 134 das 256

sessOes realizadas em 2009.

Em 112 das 134 sessOes (83,6% das sessöes) o preço de compra dos fundos fol

superior ao preço médio da sessão;

Nas 134 sessOes em que actuaram como compradores os fundos em causa tiveram

urn efeito positivo na valorização do tItulo em 128 sessães (95,5%);

A análise de variação do preço por negócio revela que a subida do tItulo em 2009 se

deveu quase exciusivamente a actuação da MBCP GA e em cada negócio a actuação por

conta dos fundos implicou uma variação media de 0,84%;

54,9% das accöes adquiridas forarn-no no leilão de fecho da sessão;

Durante o ano de 2009 a cotação da accao SAG evolui de 0,95€ para 1,3 €

Outra conclusão relevante na análise da CMVM foi a de quo os fundos sob gestão da

MBCP GA obtiveram, com as accöes SAG, urn aurnento bruto global de 1.846.984 € e que

as operaçoes realizadas em 2009 pelos fundos da MBCP GA sobre acçOes SAG se

traduziram nurna mais-valia do cerca do 103.574€.

A CMVM concluiu ainda que o ordenante da F&C, Rui Grenho, para conseguir as

subidas verificadas, de cerca do 0,84% por negócio, recorria a:

- Ofertas do compra a precos elevados em cada mornento em quo o tItulo baixava o
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valor;

- Ofertas de compra nos ültimos segundos da sessão de forma a garanfir a fixação da

cotação pretendida;

- A simulação de ofertas de compra de forma a perceber o impacto de tais ofertas

sobre a cotação para antecipar urn possIvel preço de fecho;

- Ofertas de compra de pequenas quantidades.

Para o efeito, recorria, em quase todas as operacöes, ao trader Nuno Marques.

Este fol responsável por 78% das ofertas de compra inseridas e por 85% das acçöes

adquiridas relativamente as 961.246 acçöes SAG transaccionadas pelo BCP para carteiras

sob gestão MBCP GA.

o arguido João Pintassilgo era o responsável pelos fundos, sendo director da gestão

de carteiras na F&C Portugal e chefe do arguido Rui Grenho, tendo assumido toda a

responsabilidade pelas ordens dadas sobre negociacao acerca dos tItulos SAG.

Segundo este arguido, a F&C tentava evitar transacçöes que pudessem desvalorizar

o titulo e que as ordens dadas tinham por racional a estabilização da cotacão nurn valor

compatIvel corn a evolução da cotação durante a sessâo.

Apesar das preocupaçöes da MBCP GA, durante o ano de 2009, relativamente ao

investimento efectuado pela F&C no tItulo SAG, dada a sua liquidez reduzida e mau

desempenho bolsista, considerando inaceitável que a F&C assumisse o risco que assumia

no referido tItulo, a F&C protelou a alienação de acçöes e efectuou compras lIquidas de

994.771 acçöes entre Janeiro e Juiho de 2009.

Perante a investigação feita, resultou que, no ano de 2009, Os arguidos Pintassilgo e

Grenho, como colaboradores da F&C Portugal, Gestão de Patrimónios SA e Nuno Marques

enquanto colaborador do BCP,SA executaram de forma reiterada “práticas fraudulentas

idóneas para alterar artioficialmente o regular funcionamento do mercado de valores

mobiliãrios nomeadamente ... modificar as condicOes de formaçao dos precos, as condiçOes

normals da oferta ou da procura” corn vista a sustentar a cotação de accöes representativas

do capital social da SAG GEST- Soluçöes Automóvel Globais SA, em nIveis artificialmente
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elevacios, corn o intuito de aumentarern o valor do carteiras de fundos sob gestão do

Milienium BCP Gestão de Activos -Sociedade Gestora de Fundos de Investimento SA.

Para o efeito e, corn vista a chegar a essa conclusão, a CMVM efectuou a
caracterização global da negociacão das acçöes SAG durante o ano de 2009 em que estas

acçOes registaram uma valorizaçao do 36,84% , avaliou o peso da Millenium BCP na

negociação do tItulo SAG , o impacto em mercado da actuacão da MBCP GA.

0 relatório da CMVM faz ainda a análise da actuação da MBCP GA através do
negociador BCP concluindo que so destacam os negócios realizados através do membro

negociador BCP que, pela sua quantidade (523 negocios) e variação do preço (+0,88%),
foram responsáveis por 81,4% do impacto global positivo sobre a cotação.

Como os prOprios arguidos admitem, estes realizaram as operaçôes de bolsa

indicadas na acusação.

Dos autos, nomeadamente do relatório da CMVM e participação criminal feita,

relatórios juntos aos autos e dos quadros deles constantes e respectivas conclusöes resulta

que so mostra indiciariamente provado que, durante o ano de 2009, os arguidos João Pedro

Coelho Pintassilgo e Rui Miguel Coimbra do Matos Grenho, na qualidade do colaboradores da

F&C Portugal, Gestão do Patrimónios, SA e Nuno Miguel Serrado Grilo Cosme Marques, na

qualidade do colaborador do Banco Comercial Português, S.A., praticaram factos quo tiveram

como tim sustentar o valor das Acçöes representativas do capital social da SAG GEST —

SoluçOes Automóveis, SA, dessa forma mantendo o seu valor num nIvel elevado, corn o
propósito do aumentar o valor do carteiras do fundos sob gestao da Millenium BCP Gestão do

Activos — Sociedado Gestora do Fundos do Investimento.

Quer a participação criminal de fls. 3 e segs. quer o relatório da CMVM, sobretudo da

análise dos quadros e graficos doles constantes, e dos anexos e das respectivas

conclusöos, verificamos quo nas acçOes de bolsa em quo os arguidos realizaram as supra

roferidas operaçOes as acçoes da SAG tiveram aumentos do preço cia respectiva cotacão,
sendo corto na maioria dos casos representarem percentagens olevadas dos montantes
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totals transaccionados.

E igualmente de salientar, pelas amostras realizadas pelos peritos, que nos perIodos

em que Os arguidos inteMeram na compra e venda de acçoes da SAG este tItulo sofreu

elevadas oscilacoes, quando no restante perlodo em que os arguidos se abstiveram

de intervir o referido tItulo se manteve estável na sua cotacao e corn volumes de

acçoes transaccionadas mais red uzidos.

Durante o ano de 2009 os fundos sob gestao cia MBCP GA adquiriram acçaes SAG

em 134 das 256 sessOes de bolsa e em 112 dessas 134 sessöes o preço médlo de compra

fixado nos negócios de fundios da MBCP fol superior ao preço médlo registado na sessão e

em 134 sessôes em que actuaram como comitentes compradores os fundos sob gestão

desta tiveram em efeito positivo na vaiorização do tItulo em 95,5% das sessöes.

Comparativarnente corn a quantidade de titulos existentes em 31.12.2008, a

valorizacäo do tItulo em 2009 traduziu-se nurn aumento de 54,7%.

As etevadas percentagens do valor destas acçOes SAG GEST no valor global dos

fundos de investimento Miltenium PPA e Millenium Acçöes Portugal fez corn que uma subida

na cotação das acçöes SAG beneficiassse predominantemente a MBCP GA em relação a

outras gestoras de fundos.

Independentemente das razOes adiantadas pelos arguidos para alegar a normalidade

do padrão de trading da F&C ou para justificar o desempenho botsista no mercado em

2008/2009 e assim justificar a evolução positiva natural do tItulo SAG não infirmam

suficientemente a consistência de indIcios assinalados pela CMVM na sua análise e

re(atório e que serviu de base a acusaçao.

Como é referido pelo M°P°: “As conclusOes obtidas pela CMVM e acoihidas na

acusacão resultaram de uma anãlise factual feita pela entidade de supeivisão a actuacão

dos arguidos e a toda a negociação das acçOes SAG, de várias perspectivas e durante todo

o ano de 2009, a qual to! bastante completa e detaihada.

A anãl!se abrangeu todas as sessöes do ano de 2009, as compras efectuadas na

fase da negoc!açao em contInuo e no IeiIão de fecho.

Foram analisados todos os registos fonogrãficos de todas as ordens de transacção e
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fol comparado o padrão de negociaçao dos arguidos corn o dos demais investidores no

mercado.

Mais fol calculado o impacto que as operaçöes causaram, isoladamente e no

conjunto do mercado.

Todas as análises, de todas as perspectivas conduziram a conclusão que a

reallzacao destes negócios de cornpra fol corn intenção de fazer subir artificialmente e

sustentadamente a cotação das acçôes SAG.”

Ao Iongo de todo o ano de 2009 Os arguidos transmitirarn ordens para que as ofertas

de compra fossern inseridas nos instantes finals do leiIão de fecho, o rnais tarde possIvel ou

nos segundos finals, amiüde corn ordens de pequenas quantidades de acçöes, o que

fizerarn de forma reiterada e sisternática.

Pensarnos que o que al se refere ilustra suficienternente a idoneidade das operaçöes

efectuadas pelos arguidos para alterar artificialrnente o funcionarnento do mercado em

relação ao tItulo transaccionado, sendo o julgarnento o local indicado, corn recurso a mais

+plena imediação e acompanharnento por juIzos valorativos periclais mais aprofundados a

dilucidar na sua mais completa vertente a questão que os arguidos pretendern aqul suscitar.

Porérn, o que se revela suficiente e a base de valoração de que Os factos analisados

e descritos são já suficientes para introduzir todas as questöes ern julgarnento.

Existem indIcios do crime imputado aos arguidos, perante a prova produzida.

Os arguidos referern que o tItulo estava a ser transaccionado a preços abaixo do seu

justo valor. Porérn, essa constatação apenasjustificaria o propósito de cornprar tais acçöes.

Não a de esperar pela hora de fecho para o fazer nem o de cornprar a valores superiores.

Referem ainda que nao intervieram em todas as sessöes em que as acçöes

valorizaram e que em outras sessöes também intervieram outros operadores de mercado.

Porém, essa razão sO por Si não é válIda para afastar a atribuicão de uma vertente de

cornportamento corn uma tendência de inte!venção artificial.

Por urn lado, é natural e Iógico que a intervenção dos arguidos, nos moldes em que

fol feita, tenha arrastado outros investidores a comprar ou vender acçöes da SAG.

Por outro lado, e parece-nos que o crime se basta como ta na maioria das acçäes

em que os arguidos intervierarn na compra de titulos SAG, este sofreu alteracoes quer na

sua liquidez quer na sua cotação, tendo as actuaçöes dos arguidos urn peso significativo
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nos negôcios realizados em bolsa.”

Segundo Os arguido Pintassilgo e Grenho, a compra em nümero reduzido e de forma

faseada ao longo do tempo visava permitir comprar ao meihor preço pois se fosse feita, de

urna vez so, teria como consequência a elevação do peço do tItulo o que prejudicaria o

negócio que representavam.

Alegaram ainda que os precedimentos adoptados eram Os normais, dada a natureza

pouco lIquida do tItulo, razão que os Ievou a comprar em pequenas quantidades e na

maioria das vezes no Ieilão de fecho do mercado.

E alegararn, o que foi corroborado pela testemunha Rita Correla, reinquirida na

instrução, que outros operadores financeiros praticararn factos idênticos aos ora arguidos,

naigumas sessOes em que todos tiverarn intervenção, bern como que em aigurnas sessôes

em que os arguidos nao tiveram qualquer intervenção no titulo SAG, a cotação do referido

titulo SAG, também subiu.

A alegada intenQão dos arguidos, porem, não explica a razão para a compra não se

ter efectuado em momentos das sessOes em que Os preços de compra se encontravam

menos elevados do que no momento de pré fecho ou, pelo menos, não afasta que fosse

previsIvel para os arguidos que essa actuação teria efeitos artificiais no mercado, tendo-se

conformado corn tal possibilidade ou de, paralelamente ao fim que invocarn e

necessariamente, existir a intenção de o valorizar em simultâneo e da referida forma.

A inserção de ofertas de compra era feita frequentemente nos ültirnos 5 segundos da

fase que precede o leilão de techo, de forma a influir positivarnente na determinaçao do

preco de fecho, por não permitir tempo de reacção aos demais investidores, sendo este o

preço que serve de referOncia para efeitos de valorização das carteiras dos fundos de

investi mento.

Esta actuação é susceptIvel de possibilitar a fixação do preço de fecho da sessão de

bolsa, técnica que por si sO constitui indIclo de manipulacao de mercado através da

“marcação do preço de fecho” ou de sustentação do mesmo sobretudo se usada

frequentemente e corn regularidade nium determinado contexto temporal e corn
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ceterminaddo tipo de execução.

Neste sentido mostra-se elucidativo o depoimento da testemunha Rita Correia:

Segunda esta:

as ordens de compra de acçoes SAG por valores mais elevados quando existia a

possibilidade de accaes dessa mesma empresa serem adquiridos a valor mais baixo, indicia

que a intencao dos arguidos era unicamente a de influenciar o preco (...) o comportamento

dos arguidos contraria o racional econômico das operaçöes.

Por outro lado o prôprio arguido João Pedro Pintassilgo refere que as ordens dadas

nos ultimos segundos visa yam evitar a distorcao do valor do tItulo.”

Ainda segundo esta testemunha, sendo 0 valor do tItulo aquele que resulta das leis

de mercado ou seja do cruzamento da oferta e da procura, o preco de compra mais alto,

oferecido sisternaticamente na hora de fecho, faz influenciar a cotação do fecho.aiém de

que a estabilização de que Os arguidos falam sO foi alcançada porque estes introduziram no

mercado ordens de compra corn o ünico objectivo de valorizar Os tItulos Por essa razão não

adquiriam a preço mais baixo logrando a estabilização ao nivel que eles entendiam que não

resultaria do normal desenvolvimento do mercado.

0 prOprio arguido Pintassilgo afirmou saber que “as ordens dadas nos ültimos

segundos visavam evitar a distorção do valor do tItulo.”

Conforme a mesma testemunha refere é manifesto que o arguido Rui Grenho sabia

bern o teor das ordens que recebia, o que as motivava e a implicacão que teriam nom

mercado.

E quanto ao Nuno Marques, como profissional do sector, ao receber as instruçOes

que recebeu e que não tinham racional económico, e que sabia terem impacto no preço, é

também manifesto que não podia desconhecer e entendia as intençöes dos demais

arguidos.

Como refere Alexandre Brandão da Veiga em comentário ao ARL de 2.11.1999,”

“Corn efeito, relaçöes de causalidade são de difIci4 senão de quase impossIvel, prova

quando falamos do mercado de valores mobiliários.
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As relaçOes de interferência entre Os comportamentos são recIprocas e é sempre

exercIcio arriscado afirmar-se que urna conduta gerou outra. Se aiguém não tivesse ernitido

uma oferta podemos sempre ficcionar o que teria acontecido ao mercado caso essa oferta

nao tivesse exist/do. Recompöem-se Os negóc/os exclu/ndo em operacão mental essa oferta

e pode-se ver o que teria sido o mercado sern ela. Mas esta é uma operação que prova em

geral de menos. Porque nada nos garante que as ofertas seguintes se teriarn realizado sem

a oferta que foi excluIda em exercIcio mental. As condutas dependern urnas das outras em

nexos de interdependência que nao legitirnam exercIcios de relaçOes de causalidade são de

difIci senão quase irnpossIvel, prova quando se fala de mercado de valores rnobiliários.

Em segundo lugar, e consabido que os tipos de perigo surgern associados a
massificação, a Iragmentaçao dos riscos, ao anonimato, a frequência dos factos e das

ocorrências.

Poucos exempios serão melhores que o do mercado de valores rnoblliários para se

encontrar todos estes factores reunidos em tal grau de excelência. Um grande nümero de

operaçöes pode ser realizado em pouco tempo, grandes quantidades de valores podem ser

transaccionados, urn grande nümero de intervenientes actua no mercado e através de urna

complexIssima tela de relacoes.

Uma simples operação pode irnplicar a intervenção de dois cornitentes, dois

intermediários financeiros que tern a custódia dos seus valores, dois corretores que

executam a operaçao, uma entidade gestora do mercado onde se realiza, urna gestora do

sistema de liquidação. 0 reticulado de intervenientes pode ser multiplicado indefinidamente,

sobretudo no caso das operaçöes internacionais. Como se não bastara, essa operação

integra-se nurn conjunto em que muitas outras se podem realizar e que fazern inte,vir urn

ainda major nUmero de pessoas. Quando alguém compra uma casa é relativamente sirnples

destrinçar quals sejarn os intervenientes püblicos e privados neste acto. A investigação de

crimes que nesta area ocorra torna-se por isso rnais simples. Mas qua/s sejarn Os efeitos do

acto de urna pessoa que intervérn no rnercado é questão que term/na geralmente no

indeterminado.

Associado a este aspecto estã a dimensão dos perigos que este mercado pode

gerar.
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A dimensão dos bens envolvidos e a estrutura do mercado de va/ores não se

compadece corn o estabelecirnento de relaçäes de causalidade entre dano e facto. Neste

tipo de mercado a accao dllui-se em vãrias partcipaçäes disseminadas.

Não é este o lugar para desenvolver uma tipologia de actos de rnanipulação. Apenas

se pode afirmar que em termos internacionais as tipologias enunciadas deixam bern claro

que nao se exige nenhuma relação de ‘tausaIidade” entre urn dano e urn facto. E que desde

ha muito que se reconhece que a estrutura do mercado de va/ores mobiliários e a dimensão

dos bens que envolve não se compadecem corn a dernonstraçao desta re/ação. E desde ha

muito, corn major ou rnenor suporte teôrico, se sabe que a prova que tal demonstração

exige é impossIvel.

Mas se a natureza abstracta do perigo se encontra demonstrada, fica ainda por

estabelecer por que razão o legislador nao consagrou urn tipo de perigo abstracto em vez
S 4ye u,u crime aplluao.

E gue Os crimes de perigo abstracto pressupäem uma tipologia esqotante.

Reconhecem- se sem margem para düvidas os actos gue päern em abstracto em

causa certos bens.

A técnica do perigo abstracto-concreto é a adequada quando se reconhecern os

valores que se pretende defender mas a tipologia dos actos gue os podem yb/ar não é

fechada.

Não se invoque quanto a este raciocInio o princIplo da tipicidade.

0 mesmo Se passa corn os crimes de dano. A tipologia de actos qualificados de

homicIdio é igualmente aberta, sendo o tipO definido pela Iesão do bern, não pela forma

como este é lesado. Tratando-se de urn tipo de perigo, protegendo bens cujas formas de

lesão são indefinidas, a técnica dos crimes de aptidão é a mais adequada.”

DaI a definicão como crime de apticiäo ou de perigo abstracto/concreto e não como

crime de dano. 0 que ha que apurar e se a conduta em questao pertence a uma tipologia de

factos que são susceptIveis de criar urn perigo.
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E ainda o mesmo autor:

‘Admite-se que, dentro das práticas do mercado bolsista existe urna constante

tentativa de influenciar o mercado por parte de todos Os operadores e que a acçao de uns

vise neutralizar a de outros e que uma inércia por parte dos operadores pode acarretar

perdas importantes de bons negócios para sipróprios.

Existirá uma margem flutuante e por vezes ténue entre o que sejam práticas IIcitas e

o que possam ser práticas susceptIveis de influenciar artificialmente o mercado.

E existe urna mensagem tácita revelada por urn certo sentido de comportamentos.

o sentido geral de urna sucessão de comportarnentos permite concluir qual a

mensagem que Ihe está na or/gem.

Ora, esta exposição tern a utilldade de ajudar a perceber que, neste contexto, existe

efectivarnente uma cadea de mensagens que Se transrnitern de forma expilcita e, que tern,

subjacentes a elas, uma teia de mensagens impilcitas nos prOprios mecanismos de

actuaçöes, em relação as operaçöes levadas a cabo e que, por Os agentes em causa

entenderem o significado que elas tern dentro dos mecanismos do mercado de bolsa,

assumem urn sentido que nao podem ignorar nem de que podem pretender não entender o

sentido e alcance das mesmas.

Decorre da prova indiciariamente produzida que o arguido João Pintassilgo visava,

corn as ordens dadas no sentido de comprar pelos preços rnais elevados podendo faze-b a

preços inferiores, nos ültimos segundos do Ieilão de fecho, o que evitava a reacçao dos

demais investidores, pretendendo, coma o próprio afirma, evitar a distorção do valor do tItubo

que normalmente aconteceria se não fosse a intervençao dos arguidos, intervir e influenciar

o mercado de forma artificial.

o Rui Grenho sabia o teor das ordens e o que as determinava, bern como 0 impacto

que teriam do mercado da bolsa.

o arguido Nuno Marques como corrector, ao receber ordens que, pebo conhecimento

profissional que tinha, sabia não terem racionalidade económica e que tinham urn efeito no

preço, não podia deixar de perceber quais erarn as intencoes dos demais arguidos.
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Conforme se pode ler no recém publicado, em 3.3.2015, Acórdão da Relação de

Lisboa, no processo fl.° 46/14.1YUSTR. L2 - 5a Secçao:

“Em causa está a conduta tipificada corno exemplo de prática manipuladora, cfr.

NOVAS MEDIDAS DE PREvENcAO E COMBATE AO ABUSO DE MERCADO -

DOCUMENTOS APROVADOS APOS CONSUL TA PCIBLICA - CMVM 2008, pág.21,

acessIvel em http://www.crnvm.pt), para o que todos Os corretores não podern deixar de

estar particularmente despertos.

De facto, em publicaçäes da CMVM são enunciados sinais e alertas que não sendo

exaustivos, constituern pontos de partida para a análise a levar a efeito pelo intermediário

financeiro, para Os quais não podern estes deixar de estar permanentemente atentos, corno

são o caso de ordens ou operacaes sern outra justificação aparente que nao seja a de fazer

subir ou descer o preco do instrurnento financeiro ou de aumentar a quantidade,

particularmente no caso de a operação ser executada perto do momento em que se forma o

preço de referenda, indiciadores de manipuiação de mercado.”

Como refere o Autor anteriormente citado, Alexandre Brandão:

“Também e importante perceber como instituir mecanismos de cornparticipação no

mercado de valores rnobiliários. A maloria das pessoas não tern acesso directo aos

mercados. Os comitentes não seram responsáveis porque não teriarn realizado as

operacOes e Os intermediários financeiros não seriam responsãveis porque apenas estariam

a cumprir ordens de comitentes, ordens cub sentido ültimo apenas estes poderiam

cornpreender.

“... o que e preciso saber é se a conduta do comitente asume urn certo sentido

perante o intermediário financeiro e se este se deixou deterrninar por esse sentido. Todos os

rneios especializados seja em actividades lIcitas seja ilIcitas tern linguagens especIficas. 0

cliente pode instigar os agentes do intermediãrio financeiro sern fazer declaraçôes formais.

Basta que corn as ordens comunique urn sentido, urna rnensagem entendida como

rnanipulação.

Não tern sentido o argumento de que apenas se curnprern ordens. Basta que

entendam a mensagem e mantenharn a conduta determinada por ela.”
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Obviamente que nao se mostra demonstrado, corn a segurança necessária a uma

prova de julgamento, mas mostra-se suficientemente indiciado que a actuação dos arguidos

nao se moveu dentro de parâmetros de racionalidade económica, não compraram

normalmente, como Os restantes investidores, antes adoptaram urna conduta que não tinha

racionalidade econOmica quer se afira o seu padrão pelo de investidores profissionais quer

de retaiho, como resultou indiciado perante o relatório da CMVM e explicitado pela

testemunha Rita Correia que referiu claramente que, ordens de compra a valores mais

elevados quando existe a possibilidade de as mesmas accOes serem adquiridas a valor

mais baixo, faz deduzir de acordo corn as regras da experiência e da normaNdade de

pad roes de mercado que a intenção era de influenciar o preço.

Apesar de esta rnesma testernunha, no decurso da sua reinquirição, ter esciarecido

face a docurnentaçao constante do processo, que outros operadores financeiros praticararn

factos iclénticos aos ora arguidos, nalgumas sessöes em que todos tiveram intervençâo, bern

como que em algumas sessOes em que os arguidos não tiveram qualquer intervençao no

tItulo SAG, e em que a cotação do referido titulo SAG, também subiu, esta constatação nao

afasta a conclusão que, aqui nos parece relevante, de que, na maioria das sessOes em que Os

arguidos intervieram nos termos descritos, as referidas actuaçOes provocaram uma subida de

preços das acçOes SAG.

Uma discussão mais aprofundada, acerca da aptidão das condutas para influenciar o

mercado e da intençao dos arguidos, corn vista a obtenção de urna segurança de prova

tIpica da prova necessária a uma condenação, discussão cuja extensão neste processo

tomou jã uma feicão de grande especialização, deverá ser feita, assim o entendemos, no

espaço alargado e o mais amplo possIvel de uma audiência de julgamento, uma vez que,

perante a prova indiciária produzida resulta em nosso entender já verificado corn elevado

grau de probabilidade de se vir a verificar uma condenação pelo crime de manipulação de

mercado:

- que Os comportamentos dos arguidos se processavarn num sentido geral de

interdependência e orientado por urn vector de sentido confluente;
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- que estes comportamentos se inseriam numa Iógica de mercado observada ao

longo de cerca do urn ano e que esse vector, tal corno foi apurado pela CMVM visava — ou

para usar as palavras da Iei, era idóneo — a intluenciar artificialmente o mercado;

- sendo as condutas idOneas a produzir esse efeito artificial no mercado, e sendo os

arguidos profissionais conhecedores do mercado e do sentido e alcance da comunicação

que so gera entre comitentes e intermediãrios, face ao relatOrio da CMVM que descreve a

teia de relaçOes que se estabeleceu no sentido da realização das operaçOes efectuadas

pelos arguidos conforrne se descreve na acusação, mostra-se indiciado igualmente que Os

arguidos previram e quiseram influenciar artificialmente o mercado ou terão, polo menos,

paralelamente, previsto esse efeito como consequôncia necessária ou possIvel das suas

condutas, não as tendo evitado.

Não pretende a instrução produzir a discussão porrnenorizada e especializada das

questöes urna vez que para a submissão dos arguidos a julgamonto haverá de recorrer-se a

juIzos indiciários e estes, neste contexto, perante a avaliaçao feita pela CMVM, revelam a

necessária consistência para introduzir Os factos em julgamento, sob a forma de dolo

directo.

Porém, mesmo que este se não venha a provar corn a necessária segurança,

mostra-se indiciariamente provado de forma subbsidiária que, pelo menos, 0 dolo se

preencheu sob a forma de dolo necessário ou de dolo eventual, que não deverão deixar de

ser subsidiariamente averiguados em julgamento.

Efectivamente, a intencão alegada pelos arguidos não explica a razão para a cornpra

nao se tel efectuado em momentos das sessães em que os preços de compra se

encontravam menos elevados do que no momento de pré fecho ou, pelo menos, não afasta

que fosse previsIvel para Os arguidos que essa actuação teria efeitos artificiais no mercado,

tendo-se conformado corn tal possibilidade ou de, paralelamente ao fim quo invocam e do

visar a sua actuação, necessariamente, o propOsito o valorizar nomercado de modo artificial

ou seja alheio as regras normals de funcionamento, livre e regular, do mercado.

4. Pelo exposto, acordam as juIzas em dar provirnento ao recurso e revogam a
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decisão de não pronüncia determinando que seja proferda outra em substituiçao dela que

pronuncie Os argudos nos termos da acusação aditando ainda os factos relativos a
imputação subsidiária aos arguidos do dolo necessário e eventual que deverão ser

averiguados em julgamento subsiiariamente em relação ao dolo directo nos termos

expressos nesta decisão ou seja a imputacão de que pelo menos foi previsIvel para Os

arguidos que essa actuação teria efeitos artificials no mercado, ou seja alheios ao natural

funcionamento do mercado, tendo-se conformado corn tal possibilidade ou de que,

paralelamente ao fim que invocam, tivessem necessariamente previsto e querido, como

resultado das suas condutas, influenciar artificialmente o mercado ou seja de modo alhieo

as regras normais de funcionamento Iivre do mercado e de, assim, valorizarm o titulo em

causa.
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