
94. O financiamento foi efectuado para a totalidade da operação de compra dos 

títulos, quer ao BCF, quer no âmbito da OPA, com um spread de 0,80%, a um prazo de 

5 anos; 

95. Nesse mesmo dia, 20 de Outubro de 2000, pelas 17 horas, o Conselho de 

Administração da Cofína formalizou em acta a deliberação já tomada anteriormente a 

17 de Outubro de lançar uma OPA sobre as restantes acções representativas do capital 

social da Caima ao preço de € 17,OO por acção, e a que estava legalmente obrigada por 

efeito da aquisição do lote das 540.000 acções da Caima, e também porque no dia 18 de 

Outubro adquirira 81.700 acções da Caima (parte do lote das 128 mil acções do fundo), 

passando aperfazer o total de 1.072.653 acções representativas de 29, 697 % do capital 

social da Caima e de 32,997 % dos direitos de voto correspondentes ao mesmo capital, 

pelo que não podia adquirir nem mais uma acção da Caima sob pena de ultrapassar 113 

(um terço) dos direitos de voto, e assim ser obrigada a lançar uma OPA, por força do 

disposto no art." 187O do CdVM. 

96. Esta OPA era imposta por lei, sendo o preço de € 17,OO por acção a 

contrapartida mínima, por ter sido o preço da aquisição de cada uma das acções do lote 

de 540.000; 

97. Após ser divulgado o anúncio preliminar da OPA, a 20 de Outubro, o preço 

de fecho das acções Caima subiu; 

98. Desde o início do mês de Outubro o preço de fecho oscilara entre os € 15,90 

e os 16,05, mas a partir de 20 de Outubro passou a oscilar entre os € 16,80 e os € 

17,OO; 

99.0s arguidos sabiam no dia 17 de Outubro que quer pelo negócio que haviam 

deixado fechado com Mark Townsend relativo à aquisição das 128.297 acções da 

Caima detidas p e l o  fundo, quer pela negociação com o grupo Caixa para aquisição das 

540.000 acções da Caima por esta detidas, que teriam de lançar a OPA, e que esta teria 

de oferecer um valor  superior ao valor da cotação em bolsa. 



Assim, de acordo com o exame da prova acima descrito e da sua conjugação, de 

acordo com as regras da experiência e como consequência natural da sequência 

temporal dos factos, do conhecimento dos arguidos das diversas negociações em curso 

ao mesmo tempo e paralelamente, como da forma como foram adquiridas 

tripartidamente as acções da Caima, em parte pela própria até ao limite exacto de 10 %, 

noutra parte pela Cofina até ao limite máximo ledgalmente possível sem necessidade de 

ter de assumir urna OPA, nos termos expostos, e pela Préstimo, em parqueamento entre 

as datas de 18 e 23 de Outubro, e atentas as operações por esta efectuadas, resultam 

também provados os seguintes factos, (erradamente dados como não provados na 

decisão recorrida): 

1. A data dos factos, a gestão corrente e diária da Cofina era assegurada pelos 

arguidos Paulo Femandes e João Oliveira; 

2. Entre ambos, estes arguidos conduziam genericamente os destinos da 

sociedade dando conhecimento aos restantes membros da administração apenas de 

negócios ou decisões excepcionais; 

3. Esta concreta forma de administração era mutuamente assumida pelos dois 

arguidos que, de forma permanente, dialogavam entre eles, decidindo sempre em 

conjunto todos os assuntos importantes para a vida da sociedade; 

4. Quando Mark Townsend propôs a venda do lote de 128.297 acções Caima, o 

arguido Paulo Fernandes afirmou que poderia encontrar um comprador a € 16,OO por 

acção omitindo que a própria Caima iria adquirir parte das mesmas até ao limite de 10 

% das acções; 

5. No dias que imediatamente se seguiram à reunião de 29 de Setembro de 2000 

houve vários contactos telefónicos entre o arguido Paulo Fernandes e representantes do 

Caixa-BI, nos quais foi comunicado aos arguidos pelo Dr. Alcides Aguiar que o preço 

mínimo para concretização do negócio seria de € 16,30 por cada acção; 

6. O arguido Paulo Fernandes informou o arguido João Oliveira destes 

contactos; 
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7. No decurso da reunião de 17/10/2000, e depois de o arguido Paulo Femandes 

ter proposto a aquisição ao BCF do lote de 540.000 acções Caima, pela Cofina, ao preço 

de € 17,OO por acção, uma vez que esse preço era superior ao que havia sido 

anteriormente pedido, os representantes do Caixa-BI aceitaram logo o negócio, bem 

como aceitaram que a Caixa viesse a financiar e a dar assessoria ao lançamento da 

OP A; 

8. Ambos os arguidos receberam a aceitação dos representantes da Caixa-BI à 

compra pela Cofina do lote de 540.000 acções, assim dando o negócio por encerrado; 

9. Quando na manhã do dia 18 de Outubro de 2000, o arguido Paulo Femandes 

recebeu a aceitação do negócio com o TEAVF já sabia, desde a tarde do dia anterior, 

que a Cofina iria ser obrigada a lançar uma OPA sobre todas as acções Caima, pelo 

preço de € 17,OO; 

10. Ou seja, deu como encerrado um negócio de compra de acções por € 16,00, 

quando sabia que se as mesmas fossem adquiridas na OPA que obrigatoriamente iria ser 

lançada, o seu preço seria de € 17,OO por acção; 

11. O arguido Paulo Femandes, tal como o arguido João Oliveira, tinham 

perfeito conhecimento do negócio de compra a € 17,OO por acção e consequente OPA 

que propuseram à Caixa-BI, porém o arguido Paulo Femandes nada disse sobre o 

mesmo a Mark Townsend ou a James Harrison ou a qualquer outro representante do 

TEAVF; 

12. Omitiu-lhes esta informação para que o TEAVF não cancelasse o negócio e 

para que, em consequência, fossem assim a Cofina e as sociedades do gnipo 

intervenientes no negócio (a Caima e a Prestimo) a ganhar a diferença entre o preço que 

as acções custariam na OPA e o preço pelo qual as compraram efectivamente; 

13. Ambos os arguidos sabiam que a existência do negócio (de compra pela 

Cofina a €. 17,OO e consequente OPA) que, a 17 de Outubro, propuseram aos 

representantes da Caixa-BI e estes aceitaram, era secreta; 
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14. Os dois sabiam perfeitamente que se esse mesmo negócio fosse divulgado 

faria subir o preço das acções Caima; 

15. Ambos os arguidos tinham consciência que ao saberem dos rigorosos termos 

do negócio que, a 17/10/2000, celebraram com os representantes da Caixa-BI, eram 

conhecedores de informação privilegiada; 

16. Esta informação, referente a um negócio sobre valores mobiliários cotados 

era confidencial e precisa, sendo susceptível, se divulgada, de influenciar o preço das 

acções em causa de forma sensível; 

17. Os arguidos eram já conhecedores desta informação privilegiada quando o 

primeiro deles, de acordo com o decidido entre ambos, aceitou encerrar o negócio com 

o TEAVF; 

18. Eram também conhecedores desta informação quando o arguido Paulo 

Femandes deu a ordem verbal de compra do lote de 128.297 acções Caima, em 

representação da Cofina, da Caima e da Prestimo; 

19. Ambos os arguidos praticaram os factos descritos de comum acordo, em 

comunhão de esforços, na prossecução de objectivos por ambos delineados; 

20. Agiram de uma forma livre, deliberada e consciente; 

21. Conheciam a ilicitude das suas condutas. 

Vêm os arguido acusados pela prática de um crime de abuso de informação p. e 

p. pelo art." 378' do Código dos Valores Mobiliários, o qual dispõe que "quem disponha 

de informação privilegiada devido à sua qualidade de titular de um órgão de 

administração ou de fiscalização de um emitente ou de titular de uma participação no 

respectivo capital e a transmita a alguém fora do âmbito normal das suas funções ou, 

com base nessa informação, negoceie ou aconselhe alguém a negociar em valores 

mobiliários ou outros instrumentos financeiros ou ordene a sua subscrição, aquisição, 

venda ou troca, directa ou indirectamente, para si ou para outrem, é punido com pena de 

prisão até três anos ou com pena de multa" (n."l). 
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Na mesma pena incorre quem disponha de informação privilegiada em razão do 

trabalho ou serviço que preste, com carácter permanente ou ocasional, a essa ou outra 

entidade ou em virtude de profissão ou função pública que exerça, e a transmita a 

alguém fora do âmbito normal das suas funções ou, com base nessa informação, 

negoceie ou aconselhe alguém a negociar em valores mobiliários ou outros instrumentos 

financeiros ou ordene a sua subscrição, aquisição, venda ou troca, directa ou 

indirectamente, para si ou para outrem (n." 2). 

Entende-se por informação privilegiada toda a informação não tomada pública 

que, sendo precisa e dizendo respeito a qualquer emitente ou a valores mobiliários ou 

outros instrumentos financeiros, seria idónea, se lhe fosse dada publicidade, para 

influenciar de maneira sensível o seu preço no mercado (n." 4). 

O bem jurídico protegido pelo crime de abuso de informação é a função pública 

da informação enquanto justo critério de distribuição do risco do negócio no mercado de 

valores mobiliários. 

O fundamento legal da incriminação reside, pois, essencialmente, no princípio 

da igualdade de tratamento dos investidores em termos informativos, que constitui uma 

das traves mestras que enformam o direito dos valores mobiliários, visando-se com o 

crime de abuso de informação, como esclarece Frederico Lacerda Costa Pinto in "O 

novo regime dos crimes e das contraordenações no Código dos valores mobiliários" Ed. 

Almedina, página 69, punir uma situação de distorção da livre concorrência no mercado 

de valores mobiliários impedindo que o agente, por ter acesso a uma informação que 

está fora do livre conhecimento dos restantes agentes, não venha a correr os mesmos 

riscos que estes no funcionamento do mercado bolsista, na medida em que tais situações 

violam as regras da justiça equitativa e da justiça distributiva no funcionamento do 

mercado. 

De harmonia com a norma citada, são elementos essenciais deste tipo de crime: 

a) A qualidade típica do agente, como "membro de órgão de administração ou de 

fiscalização ou de titular de participação no capital social de sociedade emitente de 
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valores mobiliários ou de trabalhador ou prestador de serviços, profissional ou 

funcionário público com acesso a informação privilegiada por via do exercício das suas 

funções" (n."l), ou qualquer pessoa não abrangida pelos números anteriores que, tendo 

conhecimento de uma informação privilegiada cuja fonte seja alguma das pessoas 

referidas nos nos 1 e 2, a transmita a outrem, ou, com base nessa informação, negoceie 

ou aconselhe alguém a negociar em valores mobiliários ou outros instrumentos 

financeiros ordene a sua subscrição, aquisição, venda ou troca, directa o indirectamente, 

para si ou para outrem (ne02); 

b) A prática de um dos factos descritos no tipo: aquisição ou alienação, por 

qualquer das formas referidas no tipo, de valores mobiliários emitidos pela mesma 

sociedade ou por outra a que se reporte a informação em causa; 

c) A relação entre a posse da informação e a conduta proibida, ou seja, transmitir 

a informação, negociar, aconselhar ou dar ordens de subscrição, venda ou troca, com 

base nessa informação; 

d) A verificação do elemento subjectivo - o dolo - nos termos previstos nos 

art."s 13" e 14" do Cód. Penal, em qualquer das suas modalidades. 

Tendo em conta o disposto no art.' 378' do CVM, para que se possa considerar 

privilegiada a informação de que o "insider" faz uso, esta tem que apresentar 

cumulativamente as seguintes características: 

- Ser reservada, isto é, não ser do conhecimento público, não estar ainda 

acessível em termos imediatos e paritários para todos os investidores, dizendo assim o 

insider trading respeito a informação que se destina a ser divulgada e traduzindo-se a 

infracção no seu uso antecipado, em relação à data da divulgação; 

- Ser precisa, ou seja, o conteúdo da informação deve ter em relação à realidade 

que descreve um mínimo de materialidade ou objectividade, a consistência mínima para 

permitir a sua utilização por um investidor médio; 

- Ser específica, isto é, tem que ser urna informação que diga respeito a certas 

entidades ou valores mobiliários, nos termos legalmente descritos; 
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- Ser price sensitive, isto é, seja susceptível de alterar, de influenciar, de forma 

sensível a cotação ou o preço dos valores mobiliários a que respeita, no caso de ser 

divulgada, devendo, para aferir dessa susceptibilidade, recorrer-se a um juízo d e  

prognose ex ante, fazendo-se "um juízo de comparação entre o uso da informação 

reservada e os efeitos previsíveis da reacção do mercado Zi publicidade dada a tal 

informação. Se tal informação quando publicitada fosse, num juízo de previsibilidade 

reportado ao momento ex ante da operação, susceptível de gerar a apetência pela 

compra ou venda dos activos, tal informação revela idoneidade para influenciar a 

evolução da cotação. Se as previsíveis alterações às cotações forem sensíveis a 

informação é privilegiada". 

Compulsada a factualidade provada, verificamos que a conduta dos arguidos 

preenche todos os elementos típicos do crime previsto e punido pelo art." 378.', n." 2 do 

Código dos Valores Mobiliários. 

Com efeito, os arguidos correspondem ao elenco legal de pessoas a que a norma 

se destina, possuindo informações privilegiadas e, apesar disso, deram de forma 

consciente e voluntária uma ordem de compra, de mais de 128 mil acções, que envolvia 

necessariamente essa informação e, em consequência da execução dessa ordem, foram 

realizados vários negócios com base na informação privilegiada de que os arguidos 

dispunham e de acordo com as instruções que deram. 

Para demonstrar esta afirmação, importa, antes de mais, determinar que factos 

constituem informação privilegiada, de forma a aferir se os mesmos têm as 

características legalmente exigidas pelo art." 378.", n." 4 do CVM. 

Como vimos, informação privilegiada é o conhecimento de factos que sejam 

reservados (no sentido que não tenham sido tomados públicos), precisos 

(suficientemente concretos para serem utilizados pelos investidores nas suas decisões 

negociais), específicos (que digam respeito a entidades emitentes ou valores 

mobiliários) e idóneos a influenciar de maneira sensível o preço de tais activos no 

mercado se Ihes fosse dada publicidade. 
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Ora, percorrendo a factualidade provada, constatamos existirem vários factos 

com tais características, conhecidos dos arguidos, sendo de destacar vários grupos d e  

informação privilegiada: 

1' - A montagem de toda a operação de aquisição das acções da Caima a que 

pelo seu volume se seguiria uma OPA obrigatória ao preço de 17 e, pelo menos, vindo a 

se negociada após a reunião de 29 de Setembro de 2000 em que era excluída qualquer 

troca de acções ou fusão, revelando o vendedor que o seu interesse era de vender as 

acções "contra dinheiro", e fixando-se o referido preço e o financiamento da OPA a 17 

de Outubro; 

2" - O previsível lançamento de uma OPA acompanhada pormenorizadamente 

pelos arguidos e que, a ter lugar, como efectivamente aconteceu, passaria 

necessariamente pela oferta de um preço superior ao preço de mercado, por imposição 

legal (art. 188.') e como condição de viabilidade económica da operação; 

3" - A proposta dirigida a Mark Townsend, de oferecer o preço de 16 euros por 

cada acção que integrava o lote detido pelo fundo (quando os arguidos já sabiam que 

iriam lançar uma OPA ao preço unitário de 17 euros) e a ordem de bolsa de as adquirir a 

18 de Outubro; 

4" - A ordem de bolsa dada pelos arguidos no dia 20 de Outubro de 2000 e 

confirmada posteriormente já após a aquisição das acções da Caima vendidas pela 

Caixa, sem qualquer necessidade de negociações posteriores a 17 de Outubro para 

execução da mesma; 

5" - A preparação efectiva da OPA a realizar e do texto do anúncio que a 

divulgaria ao mercado; 

6" - O acordo manifestado quanto à transacção, formalizado em reunião do seu 

Conselho de Administração, realizada no dia 20 de Outubro de 2000, pelas 17h, tendo a 

operação em bolsa sido realizada às 16 h 30 m. 

Na realidade, todas estas informações são conhecidas pelos arguidos, pelo papel 

preponderante que desempenharam em toda a operação, e são anteriores à execução da 
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ordem de bolsa dada pelos arguidos de aquisição das 128 mil acções ao preço unitário 

de 16 £ quando já sabiam que iria ser lançada OPA ao preço unitário de 17 e., sendo o 

negócio que se celebrou em execução da referida ordem necessariamente concluído em 

assimetria informativa penalmente ilícita, uma vez que o fundo vendedor desconhecia 

tal informação ao contrário dos arguidos que dela se serviram para obter a 

correspondente vantagem patrimonial. 

Consequentemente, quem vendeu as acções nessas circunstâncias (Mark 

Townsend) não conhecia os factos descritos e, por isso, não pôde decidir de forma 

esclarecida, pelo que se verifica precisamente o resultado que a incriminação do art." 

378." do CVM pretende sancionar. 

Em suma, para a lei é suficiente que se tenha criado a desigualdade informativa 

(ou até o simples perigo de a mesma se verificar), não sendo necessário para o seu 

preenchimento qualquer quantificação dessa desigualdade no preço pago, no prejuízo 

causado ou no lucro obtido. A lei não exige uma efectiva alteração do preço no 

mercado, basta-se com um juízo sobre a idoneidade da informação para produzir tal 

efeito, independentemente de o mesmo se ter ou não verificado. 

Sempre se dirá, no entanto, que no caso sub judice houve investidores 

efectivamente prejudicados, quer no plano qualitativo quer no plano quantitativo, uma 

vez que, quem vendeu as acções antes do anúncio preliminar ter sido divulgado ficou 

impossibilitado d e  tomar a decisão consciente que o mercado pôde tomar a partir dessa 

altura e, no plano económico, ficou privado da possibilidade de decidir não vender e 

ficar na sociedade com a nova estrutura accionista, de poder obter a mais valia legítima 

de venda a 17 euros na OPA, ou, pelo menos, de vender a preço melhor do que aquele a 

que efectivamente vendeu. 

Acresce que, com a sua conduta, os arguidos beneficiaram economicamente a 

Cofina, a Caima e a Prestimo, para quem trabalhava, quer evitando os custos da 

realização da operação fora de bolsa, quer adquirindo mais baratas acções que teria de 
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comprar na OPA ao valor de 17 euros, obtendo dessa forma urna vantagem patrimonial 

de 128.297 euros. 

Finalmente, resulta também demonstrado o elemento subjectivo do tipo legal de 

crime em análise, já que, com a ordem dada, os arguidos tinham consciência de que 

todos os negócios celebrados na execução da ordem de compra do lote das 128 mil  

acções do fundo a preços inferiores a 17 € ocorreriam, necessariamente, numa situação 

de assimetria informativa, pois o comitente comprador tinha informação privilegiada - 
confidencial - que o vendedor não conhecia. 

Com efeito, para existir dolo de abuso de informação privilegiada basta o 

conhecimento genérico de que, dando a ordem naqueles termos e possuindo informação 

privilegiada, isso passaria pela compra de todas as acções da Caima que estivessem 

abaixo de 17 euros. 

Quanto à assimetria informativa e sendo evidente que os investidores nunca 

possuem todos a mesma informação, a assimetria informativa é penalmente relevante 

quando se traduzir numa situação de abuso de informação privilegiada. A questão é, 

pois, saber se alguém se encontra numa situação de vantagem informativa, ilegítima 

perante os demais investidores, e procura tirar partido dela. 

A lei impõe o dever de comunicação imediata de factos relevantes à CMVM. No 

presente caso, a lei impunha, por conseguinte, o dever de comunicação da decisão de 

lançamento de uma OPA, na sequência das negociações e de um acordo. Este facto 

podia influir de maneira relevante no preço das acções do fundo emitente visado e pelo 

menos em relação a este não poderia ser concretizado negócio sem que este soubesse do 

obrigatório lançamento da OPA. 

Pretende-se, desta forma, assegurar a igualdade de oportunidades na realização 

de decisões de investimento, procurando que a informação relevante seja acessível a 

todos os investidores em termos imediatos e paritários, contribuindo dessa forma para a 

redução do risco de utilização de informação privilegiada. 
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A não existência de assimetria informativa no que se refere a factos relevantes 

protege os investidores, uma vez que estes poderão avaliar melhor os riscos de ganhos e 

perdas ligados ao seu investimento, e reforça a confiança dos investidores no mercado 

em geral, ao contribuir para uma regular formação dos preços em bolsa. 

Uma pessoa que obteve informação privilegiada em resultado das suas funções 

profissionais está proibida de negociar com base nessa informação, pois trata-se de uma 

vantagem ilegítima perante os demais investidores. Por outro lado, a generalidade dos 

investidores não aceitaria negociar se soubesse que o estava a fazer em situação de 

desvantagem. 

Defendem os arguidos a falta de preenchimento de um elemento típico da 

autoria, por duas ordens de razões: 

a) O arguido só poderia ter cometido o crime se comprasse as acções para si, 

pois só nesse caso faria sentido dizer que ele mesmo era um insider (art. 37g0, n." 2, 

CVM); 

b) Mas, agindo em representação da Cofina, da Caima ou  da Prestimo, o arguido 

já não podia cometer o mesmo crime no caso de o próprio representado não ter a 

qualidade de insider. 

Contudo, e sempre salvo o muito, devido e merecido respeito, tal argumento 

não colhe ao pretender aplicar o art." 12' Cód. Penal (ou, o que seria o mesmo, o art. 

4 1 9" do CVM) ao caso vertente. 

Desde logo, porque os tipos de crime previstos no  Código dos Valores 

Mobiliários estão descritos para pessoas singulares, dado que não prevê a punibilidade 

dos entes colectivos. 

Portanto, só as pessoas singulares podem ser punidas por crimes de mercado. 

Isto não significa, todavia, que as pessoas singulares só sejam puníveis quando 

actuam em nome próprio e no seu próprio interesse, uma vez que uma leitura do tipo 

incriminador que respeite a sua letra e espírito contraria frontalmente esta tese. 
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Na verdade, as pessoas singulares são puníveis mesmo se agirem em 

representação de outras pessoas singulares e/ou no interesse destas e, por igualdade de 

razões, as pessoas singulares também são puníveis se agirem em representação de 

pessoas colectivas e no interesse destas, pois esta hipótese não é materialmente diversa 

da anterior. 

Por outro lado, quando as pessoas singulares preenchem elas mesmas as 

qualidades típicas da autoria (como é o caso dos arguidos, que são eles próprios 

insiders), não deixam de ser puníveis só por terem praticado o facto em representação e 

no interesse de pessoas colectivas. 

Existe, de facto, uma regra especial de punibilidade pela actuação em nome ou 

no lugar de outrem, que abrange as situações nas quais uma pessoa singular age em 

representação e no interesse de urna pessoa colectiva. Com efeito, o art.' 41g0, n.' 1, 

CVM (que preceitua basicamente o mesmo que o art.' 12' do Código Penal), estabelece 

que "não obsta à responsabilidade individual dos agentes a circunstância de o tipo legal 

da infracção exigir determinados elementos pessoais e estes só se verificarem na pessoa 

colectiva, na entidade equiparada ou num dos agentes envolvidos, nem a circunstância 

de, sendo exigido que o agente pratique o facto no seu interesse, ter o agente actuado no 

interesse de outrem". 

Contudo, esta regra só tem aplicação nas situações em que o próprio agente da 

infracção não tem a qualidade imposta para a autoria, evitando uma lacuna de 

punibilidade e a consequente fraude à lei. 

Tal não sucede, no entanto, no caso em apreço, pois o arguido é ele próprio um 

insider, nos termos do art." 37g0, n." 2, CVM, e realiza directamente a previsão do tipo 

incriminador, não sendo preciso apelar a qualquer outra regra de imputação e 

alargamento da tipicidade. 

Só este entendimento está, formal e substancialmente, de acordo com a lei, pois 

a assimetria penalmente ilícita verifica-se quer o insider actue no seu interesse, quer 
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actue no interesse de outrem: aquilo que a lei pretende evitar acontece numa e noutra 

situação, pois em ambos os casos quem negoceia com um insider é prejudicado por este. 

Pretende-se ainda que o uso de informação negocia1 própria não é penalmente 

relevante. 

Contudo, não é verdade que uma pessoa tenha o direito de fazer negócios c o m  

informação própria, se esta for urna informação privilegiada, uma vez que o tipo de 

crime não restringe o abuso de informação privilegiada às situações nas quais o agente a 

tiver adquirido de outras pessoas. 

O art." 378" CVM refere sempre "dispôr de informação privilegiadayy. 

Ora, a informação privilegiada tanto pode ter origem no próprio agente como 

noutras pessoas. A questão é saber se a dita informação tem as características exigidas 

pelo tipo, pois todos os factos concretos que tiverem as características exigidas pelo art." 

378.", n." 4, do CVM, são informações privilegiadas. 

Por exemplo, se alguém tiver decidido lançar uma OPA, não pode a partir daí, e 

enquanto essa informação não for tomada pública, comprar as acções de uma 

sociedade-alvo a baixo preço, em vésperas do anúncio preliminar da OPA. O que tem 

plena justificação: para quem negoceia com um insider e para a lei portuguesa, a 

assimetria informativa existe quer se trate do proprietário da informação quer se trate de  

um terceiro. Em certo sentido, o facto ainda é mais grave quando o "proprietário" da 

informação negoceia com base nela violando os deveres legais de lealdade e 

transparência que é o valor que a lei pretende tutelar. 

Daí que se  não possa vislumbrar qualquer inconstitucionalidade, nem se possa 

dizer que a decisão recorrida se substituiu ao legislador para criar um "autêntico novo 

tipo de crime". 

Alegam ainda os recorrentes nos termos da contestação que juntaram aos autos 

que "ao criminalizar os administradores de sociedades por utilizarem conhecimentos e 

informações das entidades de que são agentes na negociação de valores imobiliários, 

para as pessoas de que são representantes, estar-se-ia a restringir de  modo intolerável, a 
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liberdade de iniciativa económica, sem que tal incriminação pudesse corresponder à 

produção de algum valor atendível". 

O alegado importa a confissão de duas realidades, a primeira a de que o 

mercado, na sua perspectiva, seria uma selva, e de que a posse de informação 

privilegiada permitiria ao seu detentor não ter respeito por quem não possuísse a 

informação e abusando da já referida assimetria informativa obter os ganhos e 

vantagens que desiderasse, sem que sequer tivesse de respeitar as regras do próprio 

mercado (seria a selva e o abuso que o legislador não quis), termos em que o invocado 

parecer tem de ser manifestamente rejeitado; a segunda, é a de que os arguidos agiram 

em representação da empresa, ao contrário do que haviam alegado no domínio da 

contestação A matéria de facto, e já, demonstradamente, desmentido. È óbvio que os 

recorrentes perderam de vista o valor protegido pela norma legal improcedendo por isso 

a argumentação interrogativa de saber se "será admissível e razoável a criminalização 

de uma conduta sendo certo que ela não representa qualquer valor ético ou de outra 

natureza?", porque a conduta apurada implica o desvalor ético proibido por lei de abuso 

e beneficio desleal da informação privilegiada. 

O que é relevante na apreciação da questão objecto dos presentes autos, é saber 

se as pessoas que estavam presente na reunião tinham o controlo factico do negócio que 

se discutia (isto é, se tinham o domínio dos factos previstos no art. 378.' do CdVM). 

O que carecia de ponderação era saber se as propostas por si sugeridas ou em 

que participaram eram propostas válidas de negociação que permitiam preparar a 

transacção do grande lote e da OPA. 

Assim sucede porque a lei não exige qualquer formalização para tal negociação 

nem tal faz qualquer sentido como o avisa a jurisprudência constante desta 5" Secção do 

Tribunal da Relação de Lisboa, 

Tal concretização do conceito de informação privilegiada é feita em sintonia 

com a jurisprudência que entre nós se tem pronunciado sobre a matéria, incluindo a 
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jurisprudência do Tribunal da Relação de Lisboa, a saber: com a sentença do Tribunal 

Criminal de Lisboa, 3." Juízo, 3." secção, de 25 de Julho de 2003; com a sentença do  

Tribunal Criminal de Lisboa, 6." Juízo, 1." secção, de 26 de Janeiro de 2004; e com a 

sentença do Tribunal Criminal de Lisboa, 6." Juízo, 1 ." secção, de  28 de Maio de 2004. 

No mesmo sentido, se pronunciou desde há muito, e sempre uniformemente, o Tribunal 

da Relação de Lisboa, 5." Secção (criminal), desde o Acórdão de 24 de Dezembro de 

2004, sendo relator o então Desembargador (hoje Conselheiro) Adelino Vasques Dinis, 

onde, a pág. 41, se afirmou expressamente que "o texto d a  lei não exige, para 

preenchimento do conceito de informação "precisa", a conclusão, formal ou informal, 

de negociações, designadamente quanto ao preço de transacção, pois, se assim fosse, na 

maioria, se não, na totalidade dos casos, a finalidade prosseguida pela norma penal (. . .) 
seria fmstrada (. . .)". 

No mesmo preciso e exacto sentido se pronunciou o Acórdão proferido no 

processo no 4976105.5 desta 5" secção, sendo relator o mesmo do presente acórdão. 

Daí que se tenha de concordar com o recorrente nos seguintes termos: 

"A informação privilegiada a que os arguidos tiveram acesso traduziu-se nos 

factos concretos da montagem da operação: é cada um e o conjunto de factos sigilosos 

em que se traduz a preparação da operação, no sentido do art. 174' do CdVM. 

Na verdade, ter acesso a informação privilegiada é ter o conhecimento de factos 

que tenham as características exigidas pelo n." 4 do art." 378" do CdVM: que sejarn 

factos reservados, no sentido que não tenham sido tomados públicos, que sejam factos 

precisos, isto é suficientemente concretos para serem utilizados pelos investidores nas 

suas decisões negociais, que sejam específicos (ou seja, que digam respeito a entidades 

emitentes ou valores mobiliários) e que sejam, finalmente, idóneos a influenciar de 

maneira sensível o preço de tais activos no mercado se lhes fosse dada publicidade 

(como foi expressamente sublinhado pelo 2." Juízo do Tribunal Criminal de Lisboa, na 

sua sentença de 14 de Janeiro de 2005, fl. 28). 




