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* 

I Relatório 

Miguel Maria de Sá Pais do Amaral, melhor identificado na acta de audiência de julgamento, 

impugnou judicialmente a decisão do Conselho Directivo da Comissão de Mercado de Valores 

Mobiliários (doravante CMVM), pela qual lhe foi aplicada uma coima de € 75.000,OO (setenta e cinco 

mil euros), ao abrigo do disposto nos artigos 393.". n." 2, alínea e), e 388.". n." 1, alínea d), do Código 

dos Valores Mobiliários (doravante CVM), parcialmente suspensa na sua execução, quanto ao 

pagamento do montante de € 50.000,OO (cinquenta mil euros) da coima aplicada, pelo prazo de 

dois anos, por violação. dolosa, ao disposto no artigo 174." do citado diploma legal. 

A autoridade administrativa considerou que o arguido violou o dever de guardar seg6do pois "a 

data dos factos, o arguido era potencial oferente, termos em que estava sujeito ao dever de 

guardar segredo sobre a preparação da oferta sobre a Portugal Telecom, SGPS, S.A., até a 

publicação do respectivo anúncio preliminar" porém "ao prestar informações que deram lugar a 

divulgação da notícia supra citada, sobre a preparação da oferta, antes da publicação do 

respectivo anúncio preliminar, o arguido violou o dever de guardar segredo sobre aquela 

preparação". 

Para tal considerou assente, além do mais, que "o arguido detinha informação relativa a 

preparação de oferta I...) prestou informações que permitiram que a comunicação social noticiasse 

informação relativa a preparação da oferta (...) Não foi publicado, ate 21/03/2006, qualquer 

anúncio preliminar de oferta pública de aquisição da Portugal Telecom, SGPS, S.A. pelo arguido" 

tendo o arguido agido "consciente e voluntariamente" na prática dos factos que lhe são 

imputados". 

Nas suas alegações de recurso, o arguido, ora recorrente, pugnou procedência do recurso, com 

a consequente anulação da decisão administrativa, formulando conclusões que se poderão 

sintetizar nos seguintes moldes: 

a) O Recorrente foi ilegalmente sancionado porquanto nunca foi Oferente e, por isso, nunca 

esteve sujeito ao dever de segredo estabelecido no artigo 174", n." 1, do CVM, nunca 

tendo ficado investido na qualidade de Oferente, pois nunca tomou a decisão de lançar 

oferta pública de aquisição, decisão essa que, sim, o vincularia ao referido dever de 

segredo estabelecido no artigo 174." CVM. 

b) Sendo a qualidade de Oferente elemento essencial do recorte legal do tipo 

sancionatório objectivo (artigos 174.". 393.", n." 2, al. e) e 388.", n." 1, al. a), do CVM) e não 

tendo o Recorrente sido investido nessa qualidade (como a própria CMVM reconhece), a 
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decisão de aplicação de coima está inquinada por ilegalidade [não verificação do tipo 

objectivo) devendo por isso ser anulada. com as consequências legais. 

c) É ilegal e inaceitável a interpretação do citado normativo a que a CMVM procede 

pretendendo inscrever potencial oferente onde o punho do legislador só escreveu 

oferente, como aliás o fez dezenas de vezes ao longo do CVM, sem que semelhante 

interpretação (correctiva, reitera-se) possa aí ter aplicação ou sequer sentido ... 

d) As declarações a escrutinar são somente aqueloutras prestadas a Revista Sábado, 

porque as prestadas a própria CMVM (no cumprimento de um dever legal) e na 

entrevista ao Diário Económico (concedida após o público encerramento da OPA em 
/ 

questão), não podem constituir infracção ao dever de segredo, sendo certo que as 

restantes notícias referidas no libelo acusatório (v.g., parágrafo 66 da Decisão) não 

resultam de outras declarações do Recorrente, nem a CMVM o prova ou alega. 

e) Em nenhuma passagem da referida entrevista se surpreende uma tomada de decisão no 

sentido de preparar uma OPA, não estando, igualmente neste ponto, preenchidos os 

elementos objectivos do tipo. 

f) A decisão de aplicação de coima ora recorrida é também ilegal no que diz respeito ao 

preenchimento do tipo subjectivo da contra-ordenação com dolo, certo que não 

convoca os factos e juizos probatórios necessários nos termos que lhe eram exigidos pelo 

artigo 8." do RGCO e 14." do Código Penal e pelo dever do inquisitório prescrito no artigo 

54" do RGCO. 

g) Ademais, a norma em causa (artigo 174." do CVM) suscitou tais dúvidas de interpretação 

sobre, designadamente, o seu âmbito, que em data muito posterior aos factos imputados 

ao Recorrente, a CMVM emitiu o Parecer Genérico de 21 de Marco de 2006 (cit. Doc. 3) 

esclarecendo algumas dúvidas que lhe foram colocadas por variadas entidades, como 

se retira do referido Parecer, situação que também não pode deixar de ser valorada a 

favor do Recorrente, atentando-se, pelo menos a indefinição do recorte do dever de 

segredo, mais em ofertas concorrentes, ter originado a emissão de um Parecer Genérico 

pela autoridade reguladora. 

h) Mesmo nesse contexto lacunar (muito agravado no caso do regime legal das OPAs 

concorrentes por não haver precedente relevante destas em Portugal e por isso, sem 

qualquer orientação ou interpretação da entidade reguladora), e apesar de constantes 

pressões dos diversos órgãos de comunicação social, o Recorrente absteve-se, por 

iniciativa própria, de qualquer contacto com estes sobre este tema já em data anterior a 
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14 de Fevereiro de 2006, data em que a CMVM o alertou genericamente e pela primeira 

vez "( ...I para os deveres de sigilo que devem ser observados em caso de ~reoaracóo de 

qualquer oferta pública de aquisição (...) "; 

i) Manteve desta forma o Recorrente um silêncio absoluto quanto a oferta pública de 

aquisição sobre a Portugal Telecom, SGPS, SA, mais de um mês antes do mencionado 

Parecer Genérico. excepto quando diversamente solicitado pela CMVM, estando 

também por tudo isto inconformado com a Decisão. 

j) Acresce ainda que o Recorrente sempre cumpriu plena e imediatamente todas as 

solicitações da CMVM, incorrendo para tanto em custos e prejuízos substanciais, agindo 
, 

com total lisura e de boa-fé, no respeito pelos valores do mercado e em conformidade 

com os deveres impostos por lei, bem como com todas as instruções e recomendações 

da CMVM. 

k) A Decisão ora recorrida aplicou igualmente ao Recorrente a sanção acessória de 

divulgação da Decisão, prevista no artigo 422." do CVM que foi introduzido pelo artigo 3." 

do Decreto-Lei n." 5212006. de 15 de Março, e cuja entrada em vigor se deu, nos termos 

do artigo 13". n."l deste diploma, 15 dias após a respectiva publicação. 

I) Além de dever ser anulada em consequência da anulação da coima (pena principal) 

nos termos supra peticionados, a sanção acessória deve também ser invalidada porque 

o artigo 422." do CVM foi publicado e entrou em vigor em data posterior a prática dos 

alegados factos infraccionais pelo Recorrente. 

Procedeu-se a realização de audiência de julgamento com a observância do legal formalismo 

para tanto prescrito, no início da qual o recorrente suscitou questões prévias e, no seu entender, 

impeditivas do conhecimento do mérito da causa, consubstanciadas, em suma, no seguinte: 

a) O recorrente não podia, a data dos factos, estar sujeito ao dever de segredo previsto no 

artigo 174.O do CVM, certo que este não se aplicava, a data dos factos, as ofertas 

concorrentes. O referido preceito, na redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n." 

21912006, de 2 de Novembro, não se aplicava as ofertas concorrentes, sendo que apenas 

através do Regulamento n." 1012000, veio a prever-se, que as ofertas concorrentes estão 

sujeitas as regras aplicáveis as ofertas públicas de aquisição, com as alterações constantes 

do mesmo regulamento. 

b) Arguiu, ainda, a nulidade da prova em que se fundou a decisão recorrida, designadamente 

no atinente aos factos dados por provados nos pontos 35.", 36." e 38." da referida decisão, 
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requerendo que a mesma seja declarada e. consequentemente, que se declarasse a 

nulidade da própria decisão e do processado subsequente dela dependente. 

Sobre a primeira questão suscitada, veio a ser proferido o despacho exarado a folhas 878 e 879, 

pelo qual se considerou não se tratar de questão prévia ao conhecimento do mérito do recurso, 

relegando-se para o momento da subsunção dos factos ao direito a sua apreciação. 

No atinente a arguição de nulidade de prova suscitada, foi proferido o despacho de folhas 946 a 

956, pelo qual foi a mesma julgada improcedente. 

* 

O Tribunal é o competente, o processo é o próprio. 
, * 

c o :  

Apreciando: 

Veio o recorrente, embora de forma não autonomizada da impugnação dos factos dados por 

provados na decisão administrativa, invocar a falta de fundamentação da mesma no atinente ao 

elemento subjectivo do ilícito que lhe é imputado e pedindo a sua anulação. 

Sustenta, para o efeito, que a decisão "não convoca os factos e juízos probatórios necessários 

nos termos que lhe eram exigidos pelo artigo 8.' do RGCO e 14," do Código Penal normativos 

acabados de enunciar e pelo dever do inquisitório prescrito no artigo 54.' do RGCO (...) Não o fez na 

vaga formulação conclusiva dos parágrafos 101. e 102. da Decisão, nem nos factos dados como 

provados nos parágrafos 42., 43. e 45. (já acima impugnados), que mais não são do que conclusões 

e asserções, não provadas e sem indicação do meio de prova, como tal inadmissíveis em direito 

contra-ordenacional, devendo ser desconsideradas absolvendo-se o Recorrente (...)". 

Decidindo: 

Afastando-se, liminarmente, a existência de qualquer causa de anulabilidade da decisão, 

afigura-se-nos que o recorrente pretende invocar a nulidade da decisão administrativa, no que 

respeita a sua fundamentação, questão que apenas poderá ser equacionada a luz do disposto no 

artigo 58." do RGIMOS (Regime Geral do Ilícito de Mera Ordenação Social, aprovado pelo Decreto- 

Lei n." 433182, de 27 de Outubro). 

A decisão de aplicação de uma coima é um acto administrativo na medida em que se 

consubstancia numa decisão tomada por órgãos da administração pública que, ao abrigo de 

normas de direito público, visa produzir efeitos jurídicos numa situação individual e concreta. 
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No caso concreto a obrigatoriedade de descrição dos factos e fundamentação das decisões 

decorre do artigo 58.0, n."l, alíneas b) e c) do RGIMOS, sendo um reflexo do dever geral de 

fundamentação previsto nos artigos 268.", n." 3, da CRP e do artigo 124.", n." 1, alínea a), do CPA. 

A cabal descrição dos factos tem por finalidade assegurar uma efectiva garantia dos particulares 

contra a arbitrariedade das decisões administrativas, permitindo, assim. a estes o exercício 

conveniente do seu direito de defesa contra decisões que os afectem. Na verdade, só conhecendo 

as razões e premissas da decisão é possível ao particular reagir contra a decisão, contrapondo 

factos e argumentos ou pôr em causa as razões de facto e de direito que levaram a uma 

determinada decisão. 
, 

No que concerne ao presente caso, a decisão imputa concreta e definidamente factos a 

recorrente ao nível dos elementos objectivos e subjectivos do tipo contra-ordenacional e subsume-os 

juridicamente. 

Com efeito, na parte atinente aos "factos provados", consta, sob o n." 45, que "O arguido agiu 

consciente e voluntariamente na prática dos factos supra descritos, como se demonstra na 

imputação subjectiva", mais constando, na parte atinente ao "tipo subjectivo", sob os n." 101 que "O 

arguido conhecia o teor da entrevista que deu à revista Sábado, e quis dá-la com aquele teor". 

Tal descrição fáctica, ainda que se discuta a sua formulação, não impede, como não impediu, o 

cabal exercício de defesa pelo arguidolrecorrente. que impugna, nas suas alegações de recurso, os 

factos consubstanciadores do elemento subjectivo do ilícito que lhe é imputado. 

Atento o exposto, é de concluir inexistir o vício invocado, pelo que se julga improcedente a 

arguição. 

Todavia, ainda que assim não se entendesse, sempre haveria que sublinhar que a sanção para o 

incumprimento da alínea b) do n.O 1 do referido artigo 58." do RGIMOS é a nulidade, sanavel, da 

decisão impugnada, nos termos dos artigos 374.", n." 2 e 379.O, n." 1, alínea a] do Código de Processo 

Penal, aplicável subsidiariamente ao caso, arguível pelo interessadolnotificado no prazo de dez dias 

após a notificação, perante a própria administração (cf. disposições conjugadas dos artigos 120.", n." 

1 e 105.", n." 1, ambos do Código de Processo Penal e 41 .O, n." 1 do RGIMOS), ou, judicialmente. no 

acto da impugnação (cf. disposições conjugadas dos artigos 120.", n."3, alínea c) do Código de 

Processo Penal e 4 1 .O, n." 1, do RGIMOS). 

Sobre o regime de arguição de nulidade e sua sanação, pronunciou-se o STJ, por Assento n." 

1 /2003, de 16-10-2002, [D.R., I-A Série, de 25/01 /2003), cujos considerandos, pese embora tecidos a 

propósito na pret'erição das formalidades a que alude o artigo 50." do RGIMOS, tem integral 

aplicação no caso em apreço ao entender-se que "se a impugnação se limitar a arguir a nulidade, 
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o tribunal invalidará a instrução administrativa, a partir da notificação incompleta, e também, por 

dela depender e a afectar, a subsequente decisão administrativa (...).Todavia, se o impugnante se 

prevalecer na impugnação judicial do direito preterido [abarcando, na sua defesa, os aspectos de 

facto ou de direito omissos na notificação mas presentes na decisãolacusação), a nulidade 

considerar-se-á sanada", por aplicação do disposto no artigo 121 .O, n." 1, alínea c), do Código de 

Processo Penal. 

Ora o recorrente, não obstante arguir o aludido vício - que, em nosso entender, como se viu, não 

se verifica - certo é que não deixou de se pronunciar expressamente, ao longo da sua defesa, 

quanto ao elemento subjectivo do tipo que lhe imputado, pelo que sempre se teria por sanada, 
, 

caso existisse, a invocada nulidade. 

Decisão: 

Atento o exposto, e à luz das normas legais invocadas, julga-se improcedente a arguida nulidade 

da decisão administrativa no atinente a falta de fundamentação. 

* 

Não existem outras questões prévias ou incidentais que importe conhecer. 

* 

II Fundamentação factica 

a) Factos provados 

Com relevância para a decisão da causa, declara-se assente a seguinte factualidade: 

1." Em 06/02/2006 foi publicado o anúncio preliminar de oferta pública de aquisição da Portugal 

Telecorn, SGPS, S.A pela Sonae - SGPS, S.A. 

2." Em 14 e 16/02/2006, na sequência de notícias divulgadas na comunicação social em 

14/02/2006, a CMVM solicitou ao arguido que, com a maior urgência, prestasse a esta 

Comissão informação detalhada sobre o conteúdo das conversações mantidas pelo arguido 

sobre o lançamento, futuro, de uma oferta pública de aquisição [OPA) sobre a Portugal 

Telecom, SGPS, S.A., e identificação das entidades - designadamente os fundos de 

investimento - envolvidas em tais alegadas conversações. 

3." Em 14/02/2006, a CMVM, em comunicação ao arguido, expressamente chamou a atenção 

do arguido " 1  . . . I  para os deveres de sigilo que devem ser observados em caso de 

preparação de qualquer oferta pública de aquisição até à publicação do anúncio 

preliminar (artigo 174." do Cód.VMJ "; 

4." Em 16/02/2006, em resposta a solicitação da CMVM referida no ponto anterior, o arguido 

comunicou a CMVM que: 
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1 .  " [  ... ) fui efectivamente contactado, em nome pessoal, e não na qualidade de 

administrador de uma sociedade cotada, no sentido de parficipar, com outros investidores, 

numa eventual OPA concorrente ao capital social d a  sociedade (...) PT."; 

2. "Enquanto administrador do Grupo Media Capital, desconheço qualquer intenção deste 

grupo em se envolver numa eventual OPA à PT." 

3. "Os contactos preliminares acima referidos em 1 .  mais não visaram do que apurar um 

eventual interesse de negócio e existência de uma possível orientação estratégica. A 

divulgação da  existência de contactos resultou da  insistência do jornalista e não de uma 

intenção de tornar pública qualquer informação. " 
, 

4. "Finalmente, cabe reafirmar que na condução da  minha actividade profissional e 

empresarial procuro, em todos os momentos, cumprir rigorosamente as obrigações legais, 

pelo que não é minha intenção divulgar publicamente informações e detalhes sobre 

eventuais negociações, caso venham de facto a existir, sobre uma eventual OPA, não 

obstante a pressão dos órgãos de comunicação social". 

Em 23/02/2006, foi publicada, na revista Sábado, uma entrevista biográfica com o ora a 

arguido, donde consta, além do mais e sob a menção de "PT: "Decido até ao fim do mês", 

seguinte: 

Foi surpreendido pela OPA d a  Sonae sobre a Pi? 

Não, embora tenha sido uma operação interessante e audaciosa por causa da golden 

share e dos estatutos blindados. O Governo tem uma oporfunidade de ouro para se 

esquecer destas balelas das golden share e dos centros de decisão nacional. 

Prevê uma contra-OPA? 

Depende d a  leitura que se fizer do valor d a  PT. Com todas as restrições do Governo, o 

problema d a  Telefónica ... Será que a PT vale mais do que 9,5 euros por acção? 

Foi contactado por investidores estrangeiros? 

Uma operação de  aquisição de 100% d a  PT custa entre 10 a 12 biliões de euros. Mesmo 

que se utilize muita dívida, nunca menos de 4 biliões. Em Porfugal não existe esse capital. 

O Governo não permitirá que a Telefónica ou a France Télécom comprem a PT. A 

alternativa são grupos de fundos internacionais associados a equipas porfuguesas. Eu e a 

Media Capital somos os únicos que têm experiência em Porfugal com 'private banking' 

internacional. O meu sócio está sedeado em Nova lorque, conhece muito bem cinco ou 

seis grandes fundos, e é natural que tenham esta operação no seu radar e que 
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procurem um parceiro local. Não nego ter sido contactado, mas ainda não tomei uma 

decisão. 

O que é que o faz hesitar? 

Não sei se se justifica pagar um preço mais alto. E montar uma oferfa destas envolve um 

trabalho a tempo inteiro de uma equipa de 10 a 15 pessoas, mais advogados, 

consultores e bancos de investimento, durante dois meses. Não sei se a melhor utilização 

para o meu tempo é dedicá-lo a uma hipótese. 

Pode ganhar muito dinheiro. 

Se a análise que se fizer ao negócio for essa, será a razão pela qual estarei disposto a 
, 

sacrificar dois meses da minha vida. 

Gostaria de ser administrador? 

Não tenho ambição de ser administrador de uma grande empresa. Vejo-me como 

investidor. 

Henrique Granadeiro seria um bom administrador? 

Não faço comentários. 

Quem é que gostaria de ver nesse cargo? 

NGo quero falar sobre isso. 

Quando vai tomar uma decisão? 

Tomarei a decisão até ao fim do mês.". 

6." Em 13/03/2006, na sequência de notícias divulgadas na comunicação social entre 

14/02/2006 e 13/03/2006, a CMVM solicitou ao arguido que, com urgência, promovesse a 

divulgação de um comunicado com a seguinte informação: 

- estado actual da eventual abordagem de V. Exa. quanto a uma possível oferfa 

concorrente dirigida ao capital da PT e, ou, PTM; 

- tomada de decisão de preparação sobre o lançamento de oferta sobre o capital social da 

PT e, ou, PTM; 

- caso negativo, calendário estimado relativamente a uma tomada de posição sobre o 

assun to; 

- entidades co-envolvidas em contactos sobre este assunto." 

7." Em 13/03/2006, em resposta a solicitação da CMVM referida em 5.O, o arguido enviou a 

CMVM, às 20h51m, comunicado a ser divulgado no sistema de difusão de informação da 

CMVM, com o seguinte conteúdo: 
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"Miguel Pais do Amaral informa sobre noticiada oferta pública concorrente de  aquisição de 

acções sobre o capital social d a  Portugal Telecom. SGPS. S.A. e/ou PT Multirnédia. SGPS, S.A. 

Lisboa, Portugal, 13 de Março de 2006 -No seguimento de diversas notícias publicadas sobre 

o eventual lançamento de uma oferta pública concorrente sobre o capital social da 

Portugal Telecom, SGPS, S.A. e/ou PT Multimedia, SGPS. S.A. (doravante "Portugal Te1ecom"J e 

após solicitação efectuada pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários para o seu 

esclarecimento, eu, Miguel Pais do Amaral, por forma a que o mercado se mantenha 

devidamente informado, considero oportuno clarificar os seguintes aspectos: 

1 - Foram iniciadas conversações com alguns investidores internacionais visando a formação 

de um consórcio cujo objectivo inicial será a análise e o estudo d a  viabilidade deúma oferta 

concorrente sobre o capital social da Portugal Telecom; 

2 - Não existe qualquer acordo formalizado quanto a formação do referido consórcio, nem 

tão pouco existe ainda qualquer decisão definitiva de qualquer parte tomada nesse sentido; 

3 - Embora nesta fase seja ainda prematuro e incerto enunciar datas, pensa-se que o 

consórcio, a ser formalizado, sê-10-á em 1 mês a contar da  presente data: 

4 -Refira-se, contudo, que a eventual constituição ou a efectiva formação do consórcio não 

é nem pode ser entendida como uma decisão para lançar uma oferta concorrente sobre o 

capital social da Portugal Telecom.". 

8.' Em 14/03/2006, em resposta a solicitação da CMVM de 13/03/2006, o arguido enviou a 

CMVM, a s  18hlSm, a identificação das entidades co-envolvidas em contactos sobre o 

assunto da oferta, nos seguintes termos: 

" (  ...) venho informar que foram iniciadas conversações preliminares com os seguintes 

investidores internacionais, visando a formação de um consórcio cujo objectivo inicial será a 

análise e o estudo d a  viabilidade de uma oferta concorrente sobre o capital social da 

Portugal Telecom, SGPS, S.A. e/ou PT Multimédia, SGPS, S.A.: 

The Blackstone Group 

Cinven 

Kohlberg Kravis Roberts & Co. 

a Permira 

Providence Equity Partners 

Texas Pacific Group 

Tendo mantido igualmente conversações com a Lehman Brothers, como potencial financia1 

adviser do eventual consórcio. 
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Conforme ontem referido no comunicado, não existe qualquer acordo formalizado quanto à 

formação do referido consórcio, nem tão pouco qualquer decisão definitiva de qualquer 

parte tomada nesse sentido. 

As entidades acima referidas deram-me expresso consentimento para comunicar os seus 

nomes a V. Exas., enquanto entidade supervisora do mercado, mas não para os comunicar 

ao mercado ou a qualquer outra entidade ou pessoa. Desta forma, agradeço e requeiro 

que, nos termos legalmente estabelecidos, a informação aqui prestada não seja tomada 

pública e seja tratada por V. Exas. e pelos funcionários e agentes da V. honrada instituição 

como estritamente confidencial." 
, 

9.' Em 14/03/2006, a CMVM, em comunicaçáo ao arguido, expressamente recordou que "(  ...) 

quaisquer contactos estabelecidos, ainda que na presente fase de mera análise da 

possibilidade de lançamento de uma oferta pública de aquisição, bem como os futuros 

contactos a estabelecer, quer no âmbito do estudo das possibilidades quer do estudo de 

viabilidade e/ou preparação do lançamento de uma oferta pública de aquisição, estão 

sujeitos ao dever de sigilo previsto no artigo 174.' do Cód.VM. Em conformidade com essa 

prescrição legal, deverá igualmente V. Exa. assegurar, quer através da celebração de 

acordos de confidencialidade, quer por outros meios, que todas as partes envolvidas nos 

contactos, seja a que título for, se comprometem a dar cumprimento ao referido dever de 

sigilo que também sobre elas impende" 

10.' Em 20 de Março de 2007, foi publicada, no jornal Diário Económico, uma entrevista com o 

ora arguido, com o seguinte conteúdo: 

"Só a Sonae podia pagar 10.5 pela PJ 

A OPA só se justificava para quem retirasse sinergias do negócio. E foi essa a principal razão 

que levou os 'private equity' a desistir da operação. 

I...) 
Nio  seria possível uma oferta concorrente de valor superior? 

Não. Esta oferta só a Sonae poderia fazer por virtude das sinergias. Ou a Vodafone. 

Foi por isso que desistiu? 

É sabido que existia um conjunto de entidades, de 'private equity', que analisou a 

possibilidade. Mas estávamos a falar de investidores puramente financeiros. Não existiam 

sinergias. A operação tinha que se justificar por razdes meramente financeiras e, de facto, 

com base nos elementos que fomos obtendo das contas e dos resultados da PJ, chegou-se 

à conclusão que não era possível". 
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11." Não foi publicado, até 21/03/2006, qualquer anúncio preliminar de oferta pública de 

aquisição da Portugal Telecom, SGPS, S.A. pelo arguido (fls. 50). 

12.' O arguido quis conceder a entrevista referida em 5.", conhecendo o respectivo teor. 

Mais se declara assente, com relevo para a decisão, que: 

13.' A entrevista referida em 5.", publicada na revista Sábado, foi realizada em várias sessões, 

todas em data anterior a comunicação da CMVM ao arguido de 14/02/2006; 

14.' A data da entrevista, o arguido apenas havia sido contactado telefonicamente por 

investidores estrangeiros que o abordaram no sentido de averiguar o seu interesse em reunir 

para discutir a possibilidade de estudar uma OPA concorrente a da SONAE sobre a PT; 

15.' Em 21/03/2006 foi emitido pela CMVM o "Parecer Genérico sobre &veres de 

Comportamento na Pendência de Oferta Pública de Aquisição" donde consta o seguinte: 

"[ ...I Tendo sido colocadas diversas questões a CMVM respeitantes ao deveres de 

comportamento impostos na pendência de oferta pública de aquisição, o Conselho 

Directivo da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, ao abrigo do no 2 do artigo 370.' 

do Código dos Valores mobiliários, emite o seguinte parecer genérico: 

1.0 dever de segredo exigido em caso de preparação de oferta pública de aquisição: 

a) abrange qualquer oferente, ainda que potencial, e todas as pessoas e entidades que 

com ela colaborem, seja qual for a fase do processo, ainda que de meros contactos 

preliminares, daí decorrendo o dever de informar o mercado em caso de fuga de 

informações que perturbem a normal formação dos preços; 

b] exige a tomada de medidas para impedir a sua violação [...I 

Na preparação de uma oferta pública de aquisição está obrigado ao segredo (art." 174" do 

Cód. VM) o potencial oferente e quaisquer pessoas que com ele colaborem a qualquer 

título, constituindo-se esse dever a partir do momento em que se inicie qualquer contacto em 

ordem a mera avaliação sobre o lançamento de uma eventual oferta. 

Se, por qualquer razão, seja ou não da iniciativa do oferente, o processo for tornado público, 

deve o obrigado ao segredo informar o mercado quanto ao ponto da situação do processo 

e manter a confidencialidade até ao anúncio preliminar. [ . . . I "  

16." A entrevista referida em 10." foi concedida e publicada em momento posterior ao do 

encerramento da OPA sobre a PT. 

17." O arguido não tem quaisquer antecedentes contra-ordenacionais no âmbito do mercado 

de valores mobiliários. 

* 
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b) Factos não provados 

1 .O O arguido detinha informação relativa à preparação de oferta. 

2." O arguido prestou informações que permitiram que a comunicação social noticiasse 

informação relativa à preparação da oferta. 

3." O arguido agiu consciente e voluntariamente na prática de tais factos. 

c ]  Motivação 

O tribunal alicerçou a sua convicção na análise crítica e conjugada da globalidade da prova 

produzida, nos termos do artigo 41 6.'. n." 4, do CVM, apreciada a luz das regras da experiência. 

Desde logo, valorou-se a prova documental junta aos autos, designadamente: 

- O anúncio preliminar de oferta pública de aquisição da Portugal Telecom, SGFS, S.A pela 

Sonae - SGPS, S.A., de folhas 50-51, para prova do facto referido em 1 .O; 

- As comunicações dirigidas pelo CMVM ao arguido em 14/ 12/2006, 16/02/2006, e 13/03/2006. 

de folhas 10-13, e 38-39,47-48, para prova dos factos referidos em 3.", 4.", 6." e 9."; 

- A entrevista publicada na revista Sábado, em 23/02/2006, de folhas 22-23 e 558-568 para 

prova do facto referido em 5." e 12." 

- As comunicações do arguido a CMVM na sequência das solicitações desta, de 16/02/2006, 

folhas 14-1 6; de 14/03/2006, de folhas 45-46, para prova, respectivamente, dos factos 

referidos em 4." e 8."; 

- O comunicado emitido pelo arguido para divulgação no mercado, de folhas 43-44. para 

prova do facto referido em 7.". 

- A entrevista publicada no Diário Económico, em 20/03/2007, a folhas 155-1 57 e 834-841, para 

prova dos factos referidos em 1 O." e 16."; 

- O parecer genérico emitido pela CMVM em 2 1 /03/2006, de folhas 569-572, para prova do 

facto referido em 15." 

A prova documental enunciada foi conjugada, para prova da totalidade dos factos dados por 

provados com a prova testemunhal produzida. 

Atendeu-se, desde logo, as declarações do arguidolrecorrente, o qual, de modo que se reputou 

isento e credível, esclareceu as circunstâncias em que concedeu a entrevita à revista Sábado, 

referindo que a mesma ocorreu em data anterior a comunicação por si recebida da CMVM. pese 

embora tenha sido publicada em momento posterior. O mesmo explicitou que se tratava de uma 

entrevista biográfica, e que, entre muitos assuntos relativos à sua vida pessoal, limitou-se a mencionar 

que havia sido contactado telefonicamente por investidores estrangeiros questionando se estaria 

interessado em reunir para conversarem a respeito de uma eventual parceria para estudo da 
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viabilidade de uma OPA concorrente a da SONAE sobre a PT. Esclareceu, de modo que se entendeu 

totalmente credível, pela sua clareza e precisão, que a data não havia sequer reunido com ninguém 

para discutir a apresentação de uma eventual OPA concorrente a da SONAE, nem sequer havia 

equacionado de que modo e em que qualidade, em tal eventualidade, interviria no negócio. 

Referiu, ainda, que, em tal contexto, o teor das declarações por si prestadas apenas poderia 

significar que, dentro de um mês, decidiria se valeria a pena estudar, conjuntamente com demais 

investidores, a possibilidade de apresentar uma OPA concorrente, certo que tal estudo exigiria um 

elevado dispêndio de recursos, económicos e de tempo, apenas para aferir da viabilidade de uma 

mera hipótese, sendo seguro que, não dispondo dos recursos para tal a data, jamais poderia 

posicionar-se como um potencial investidor em tal cenário. Mais esclareceu que, não Óbstante a 

publicação da revista ter ocorrido em momento posterior, a comunicação da CMVM surgiu na 

sequência de noticias publicadas a este respeito no Jornal de Negócios, publicação pertencente ao 

mesmo grupo empresarial da revista Sábado, sendo que todavia jamais prestou declarações a tal 

meio de comunicações social. Declarou, de modo isento e imparcial, que em nenhum outro 

momento prestou declarações a comunicações social sobre tal assunto, com excepção de em 

momento posterior ao do encerramento da OPA sobre a PT, sendo que, no final do ano de 2006, 

verificou-se o seu envolvimento com um consórcio, o qual foi integralmente comunicado a CMVM 

inexistindo qualquer problema ou irregularidade a este respeito, não tendo, todavia, sido 

apresentada qualquer oferta. 

As declarações do arguidolrecorrente foram corroboradas pelos depoimentos de Salvador da 

Cunha, consultor de comunicações e prestador de tais serviços ao recorrente, e de Rui Gustavo 

Morais, jornalista e responsável pela referida entrevista. 

A primeira das testemunhas enunciadas referiu que, na aludida qualidade, intermediou todos os 

contactos entre o arguido e o jornalista com vista ao agendamento da referida entrevista, sendo 

que todos os contactos do mesmo com os meios de comunicações social passam por si, tendo, 

inclusivamente, estado presente nas várias sessões. Explicitou que as declarações do arguido foram 

realizadas em três sessões presenciais com o jornalista e uma quarta e última, telefónica, que se 

destinava apenas a satisfazer alguns esclarecimentos do jornalista. Referiu que foi nesta sessão 

telefónica, após o anúncio da OPA da SONAE sobre a PT, que o jornalista inquiriu o recorrente sobre 

tal situaçào, tendo o recorrente declarado apenas ter sido contactado por investidores estrangeiros. 

Explicitou, ademais, que no dia seguinte a esta Última sessão, surgiu a noticia no Jornal de Negócios, 

ao qual o recorrente nunca prestou declarações, de carácter especulativo, na sequência do que o 

recorrente veio a receber a primeira comunicação da CMVM. A testemunha corroborou 
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integralmente as declarações do arguido no atinente a interpretação a dar as suas declarações, 

atendendo ao circunstancialismo que então se encontrava, ou seja, tinha apenas sido contactado 

telefonicamente por investidores que o interpelaram se estaria interessado em reunir com vista a 

discutir o seu envolvimento num estudo sobre uma eventual OPA concorrente. Afirmou, de modo 

peremptório. que após a comunicação da CMVM o arguidolrecorrente jamais prestou quaisquer 

outras declarações sobre tal assunto aos meios de comunicação social, com excepção de em 

momento muito posterior, já após o encerramento público da OPA da SONAE sobre a PT. 

No que respeita ao depoimento da segunda testemunha - Rui Gustavo Morais - o mesmo 

corroborou que a entrevista que veio a ser publicada na revista Sábado tratava-se de uma 

entrevista biográfica, tendo surgido o assunto da OPA sobre a PT num momento posteri&, já depois 

da publicação do anúncio da SONAE por se tratar de um assunto da ordem do dia. Referiu, ainda, 

que entre a entrevista e a sua publicação decorreram cerca de duas a três semanas, precisamente 

porque, face ao anúncio da OPA sobre a PT, a revista optou por publicar, em momento anterior, 

uma entrevista com Henrique Granadeiro a qual constituiu tema de capa. 

O tribunal valorou, ainda, o depoimento de Joóo Miguel Sousa Giõo, jurista da CMVM. o qual, à 

data, integrava o Departamento de Operações e Emitentes, o qual explicitou, de modo isento e 

credível, que a data da OPA sobre a PT verificou-se um acentuado fluxo de informação nos meios de 

comunicações social o qual perturbava o mercado, tendo sido nessa sequência, e tendo tido 

conhecimento de notícias que envolviam o arguidolrecorrente, que a CMVM veio a pedir 

esclarecimentos ao arguido sobre tal matéria, ao que este respondeu. Referiu, ainda, que após o 

anúncio preliminar da OPA, os movimentos de mercado deveram-se as especulações jornalísticas 

sobre OPAS concorrentes, o que conduziu a necessidade de intervenção da autoridade 

administrativa. Mais explicitou que, no seu entendimento e conhecimento que tem do mercado. 

basta a informação de que uma determinada entidade pondera a possibilidade de estudar a 

apresentação de uma OPA concorrente para influenciar o mercado. 

A ausência de antecedentes contra-ordenacionais do arguidolrecorrente resulta da respectiva 

menção na decisão administrava. 

No que respeita aos factos não provados, a decisão resulta da ponderação dos meios de prova 

já referidos e nos moldes enunciados. Com efeito, face ao circunstancialismo narrado pelo 

arguidolrecorrente e pelas testemunhas por s i  arroladas, do qual resulta que o arguido apenas havia 

sido contactado telefonicamente por investidores indagando se estaria interessado em reunir para 

discutir a possibilidade de envolver-se num estudo sobre a viabilidade de apresentar uma OPA 

concorrente, não tendo, a data, meios e recursos para se posicionar, sequer, como um interessado, 

Tribunal de Pequena Instância Criminal de Lisboa 
1." Juizo 1." Secção 

Rua Marquês de Fronteira - Palácio da Justiça - 1098-001 Lisboa 
Telef: 213846400 Fax: 213871054 Mail: lisboa.tpicr@tribunais.org.pt 

Proc. n.'5523/07.0TFLS0 Processodo por cmpulodor e revisto pelo si~mtóna - 14 



Tribunal de Pequena Instância Criminal de Lisboa 
1." Juizo 1." Secção 

Rua Marquês de Fronteira - Palhcio da Justiça - 1098-001 Lisboa 
Telef 213846400 Fax: 213871054 Mail: lisboa.tpicr@tribunais.org.pt 

entendeu o tribunal não se encontrar demonstrado que o arguido/recorrente tinha, a data da 

entrevista para a revista Sábado detinha informação relativa a preparação de oferta e que, na 

mesma, tenha prestado, consciente e voluntariamente, informações que permitiram que a 

comunicação social noticiasse informação relativa a preparaçãoda oferta. A este respeito, não 

pode olvidar-se que o arguido, conforme declarou, é pessoa com larga experiência no mercado de 

capitais, nunca tendo incorrido em ilícito contra-ordenacional, circunstância que é de valorar em seu 

benefício na interpretação das suas declarações a referida revista. Ademais, e pese embora o 

parecer genérico emitido pela CMVM em 21/03/2006, referindo-se essencialmente, conforme 

explicitou a testemunha João Miguel Gião, a esclarecimentos solicitados pela sociedade visada pela 
, 

OPA e pela oferente sobre a adequação de comportamentos a adoptar, não deixa de aludir ao 

conteúdo do dever de segredo imposto pelo artigo 174." do CVM. Tal circunstancialismo indicia, ao 

menos lateralmente, que existiriam algumas dúvidas sobre o conteúdo de tal dever, o que, uma vez 

mais, não pode deixar de ser valorado na interpretação das declarações do recorrente a referida 

publicação. 

a 

III Fundamentação jurídico-conclusiva 

a) Do tipo de ilicito(sJ contra-ordenacional(isJ 

Ao arguido, ora recorrente, é imputada a prática de factos consubstanciadores de violação do 

dever de segredo previsto no artigo 174." do CVM, o que constitui contra-ordenação muito grave. 

punível com coima de € 25.000 a € 2.500.000, nos termos do nos termos dos artigos 393.". n." 2, alínea 

e), e 388.". n." 1, alínea a), ambos do mesmo diploma legal. 

Dispõe o artigo 174.", inserido sistematicamente na Secção I [disposições Comuns), do Capítulo III 

[Ofertas públicas de aquisição), do CVM, sob a epígrafe "segredo", que ''O oferente, a sociedade 

visada, os seus accionistas e os titulares de órgãos sociais e, bem assim, todos os que Ihes prestem 

serviços a título permanente ou ocasional devem guardar segredo sobre a preparação da oferta até 

a publicação do anúncio preliminar." 

Por seu turno, dispõe o artigo 185." do CVM, sistematicamente inserido no mesmo Capítulo e 

Secção, sob a epígrafe "Oferta concorrente" que: 

"I - A partir da publicação do anúncio preliminar de oferta pública de aquisição de valores 

mobiliários admitidos a negociação em mercado regulamentado, qualquer outra oferta pública de 

aquisição de valores mobiliários da mesma categoria só pode ser realizada através de oferta 

concorrente lançada nos termos do presente artigo. 
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2 - As ofertas concorrentes estão sujeitas às regras gerais aplicáveis às ofertas públicas de 

aquisição, com as alterações constantes deste artigo e dos artigos 185."-A e 185.'-6. 

3 - Não podem lançar uma oferta concorrente as pessoas que estejam com o oferente inicial ou 

com oferente concorrente anterior em alguma das situações previstas no n." I do artigo 20.9 salvo 

autorização da CMVM a conceder caso a situação que determina a imputação de direitos de voto 

cesse antes do registo da oferta. 

4 - As ofertas concorrentes não podem incidir sobre quantidade de valores mobiliários inferior 

aquela que é objecto da oferta inicial. 

5 - A contrapartida da oferta concorrente deve ser superior à antecedente em pelo menos 2% do 
, 

seu valor e não pode conter condições que a tomem menos favorável. 

6 - A oferta concorrente não pode fazer depender a sua eficácia de uma percentagem de 

aceitações por titulares de valores mobiliários ou de direitos de voto em quantidade superior ao 

constante da oferta inicial ou de oferta concorrente anterior, salvo se, para efeitos do número 

anterior, essa percentagem se justificar em função dos direitos de voto na sociedade visada já 

detidos pelo oferente e por pessoas que com este estejam em alguma das situações previstas no n." 

I do artigo 20.". 

7 - A sociedade visada deve assegurar igualdade de tratamento entre oferentes quanto o 

informação que Ihes seja prestada". 

A actual redacção dos n.Os 2 a 7 do artigo 185." foi introduzida pelo Decreto-Lei n." 21 912006, de 2 

de Novembro, do qual consta o artigo 6.O, que estatui que sem prejuízo do disposto no artigo 5." 

(matéria que não releva ao caso em apreço) o presente decreto-lei não se aplica as ofertas 

públicas de aquisição cujo anúncio preliminar tenha sido tornado público em data anterior a 

entrada em vigor deste decreto-lei, nem a ofertas concorrentes daquelas. 

Em data anterior as alterações a que procedeu o referido Decreto-Lei n." 21912006, de 2 de 

Novembro, o CVM não contemplava norma equivalente ao n." 2 do artigo 185.", ou seja, não 

estatuía que as ofertas concorrentes estão sujeitas as regras gerais aplicáveis as ofertas públicas de 

aquisição. 

Porém, os artigos 45." a 47." do Regulamento n." 10/2000 da CMVM de 23 de Fevereiro (Ofertas e 

Emitentes), inseridos na Subsecção II, regulamentavam já as ofertas concorrentes, disciplinando, no 

seu artigo 45.". o lançamento das mesmas e, no seu artigo 46.", referente ao processo das ofertas 

concorrentes, estatuía, no n." I, que "as ofertas concorentes estão sujeitas as regras gerais aplicáveis 

às ofertas públicas de aquisição, com as alteraçóes constantes dos números seguintes". 
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De acordo com o artigo 393.", n." 2, alínea e), do CVM, constitui contra-ordenação muito grave a 

violação de segredo sobre a preparações de oferta pública de aquisição, sendo que, por seu turno, 

nos termos do artigo 388.O, n." 1, alinea a), do mesmo diploma, "às contra-ordenações previstas nesta 

secção são aplicáveis as seguintes coimas: a] Entre é 25 000 e é 2 500000, quando sejam qualificadas 

como muito graves". 

Discute o recorrente, como questão prévia, a não aplicação da dever contido no artigo 174." do 

CVM as ofertas concorrentes porquanto, no seu entender, apenas com a introdução do n." 2 do 

artigo 185.", a que procedeu o Decreto-Lei n.O 21912006. se estendeu este dever, anteriormente 

aplicável apenas as ofertas públicas de aquisição, as ofertas concorrentes. 
, 

Afigura-se-nos, todavia, que antes de apreciar tal questão importa apurar se a factualidade 

assente permite subsumir a conduta do arguido/recorrente ao citado artigo 174." para, em momento 

posterior, indagar se sobre o mesmo impedia, a data dos factos, tal obrigação legal. 

Impõe-se, desde logo, salientar que o citado artigo 174." não pode, naturalmente, deixar de ser 

interpretado sistematicamente, conjugando-se com os demais normativos que regem as ofertas 

públicas de aquisição com vista, desde logo, a concreta determinação do conceito legal de 

oferente e de preparação da oferta, para efeitos de preenchimento do tipo objectivo de ilícito 

imputado ao arguido. 

A este respeito, haverá que chamar a colação o artigo 175.' do CVM, por confronto com o artigo 

174.O, o qual estatui que logo que tome a decisão de lançamento de oferta pública de aquisição, o 

oferente deve enviar anúncio preliminar a CMVM, a sociedade visada e as entidades gestoras dos 

mercados regulamentados em que os valores mobiliários que são objecto da oferta ou que integrem 

a contrapartida a propor estejam admitidos a negociação, procedendo de imediato a respectiva 

publicação. 

Do confronto dos citados normativos, crê-se que a conclusão a extrair só pode ser a de que o 

legislador pretendeu salvaguardar o segredo sobre qualquer acto de preparação da oferta até a 

decisão de lançamento e a publicação do anúncio preliminar, que são concomitantes. 

Trata-se, eminentemente, de norma de salvaguardas dos interesses dos investidores já que. sendo 

a possibilidade de lançamento de OPA um facto susceptível de influir na formação das decisões 

daqueles, o conhecimento do interesse comprador gerará, tipicamente, uma alterações do preço 

dos valores mobiliários objecto desse interesse. 

Pretende-se, em suma e atento o circunstancialismo enunciado, garantir que a informação não é 

divulgada ao mercado até ao momento em que o oferente fixa as condições da oferta pública que 

virá a lançar, cristalizando e concretizando a oferta. 
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A norma tem, ainda, como escopo a protecção da própria operação, cuja revelação 

precipitada pode mesmo conduzir a sua inviabilização. 

Da interpretação sistemática dos artigos 174." e 175.", afigura-se-nos ser de concluir que, se após 

a tomada de decisão de lançamento de oferta pública de aquisição, o oferente deve enviar o 

anúncio preliminar as entidades referidas no artigo 175."' então o dever se segredo previsto no artigo 

174." visará todos aqueles, além do mais e no que ora releva, se perfilhem como eventuais ou 

potenciais oferentes, ou seja, aqueles que executem actos preparatórios de uma oferta. 

A questão controvertida, nos presentes autos, é precisamente a da definição, para efeitos de 

enquadramento típico, de actos preparatórios da oferta, certo que apenas considerando que o 
, 

arguidolrecorrente se encontrava em fase de preparação de oferta se pode concluir que estava 

vinculado ao dever de segredo previsto no artigo 174." do CVM. 

Entende-se ser de subscrever, mutatis mutandis a posição assumida pelo TRL, no acórdão, aliás 

citado na decisão administrativa e proferido no âmbito do processo n." 10.6971003, embora 

incidente sobre conceito de informação "precisa" no contexto de abuso de informação 

privilegiada. 

Deste modo. crê-se que o preenchimento do conceito de "preparação" de oferta não exige 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 

(...) seria frustrada" (Ac. do TRL, cit.). 

Será então qualificável como acto de preparação os actos externos que tenham a finalidade de 

facilitar o lançamento da oferta. 

Todavia, não pode, a nosso ver, ser considerado acto preparatório todo e qualquer acto, 

independentemente da fase do processo pré-decisório em que se encontre. 

Tal entendimento conduziria, inevitavelmente, a um tal alargamento do espectro normativo que 

levaria a que qualquer individuo, sem qualquer possibilidade minimamente real - do ponto de vista 

logístico e financeiro - de vir a apresentar-se como oferente, mas que exteriorizasse uma tal 

eventualidade estivesse já vinculado ao dever de segredo. 

Tal não será, a nosso ver, a intenção do legislador. 

Os actos de preparação, sujeitos ao dever de segredo, serão, então, aqueles que, ainda que 

prematuros, constituam a manifestação externa de uma vontade séria e inequívoca do desenrolar 

de um processo tendente a ulterior tomada de decisão de lançar ou não uma OPA. 

Tomada tal decisáo, seguir-se-ão os actos de execução, já abrangidos pelo artigo 175." do CVM, 

designadamente a publicação do anúncio preliminar. 
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No caso vertente, encontra-se provado que em 06/02/2006 foi publicado o anúncio preliminar 

de oferta pública de aquisição da Portugal Telecom, SGPS, S.A pela Sonae - SGPS, S.A. (artigo 1 .O 

dos factos provados) e que, em 23/02/2006, foi publicada, na revista Sábado, uma entrevista 

biográfica com o ora a arguido, donde consta, além do mais e sob a menção de "PT: "Decido 

até ao fim do mês", o seguinte: Foi contactado por investidores estrangeiros? Uma operação de 

aquisição de 100% da PT custa entre 10 a 12 biliões de euros. Mesmo que se utilize muita dívida, 

nunca menos de 4 biliões. Em Portugal não existe esse capital. O Governo não permitirá que a 

Telefónica ou a France Télécom comprem a PT. A alternativa são grupos de fundos internacionais 

associados a equipas portuguesas. Eu e a Media Capital somos os únicos que têm experiência 

em Portugal com 'private banking' internacional. O meu sócio está sedeado em ~ova-lorque, 

conhece muito bem cinco ou seis grandes fundos, e é natural que tenham esta operação no seu 

radar e que procurem um parceiro local. Não nego ter sido contactado, mas ainda não tomei 

uma decisão. O que é que o faz hesitar? Não sei se se justifica pagar um preço mais alto. E 

montar uma oferta destas envolve um trabalho a tempo inteiro de uma equipa de 10 a 15 

pessoas, mais advogados, consultores e bancos de investimento, durante dois meses. Não sei se 

a melhor utilização para o meu tempo é dedicá-lo a uma hipótese. Pode ganhar muito dinheiro. 

Se a análise que se fizer ao negócio for essa, será a razão pela qual estarei disposto a sacrificar 

dois meses da minha vida. Gostaria de ser administrador? Não tenho ambição de ser 

administrador de uma grande empresa. Vejo-me como investidor (...I Quando vai tomar uma 

decisüo? Tomarei a decisão ate ao fim do mês." (artigo 5." dos factos provados). 

Mais se provou que, aquando da realização da entrevista, em data anterior 14/03/2006, em 

tal data, o arguido apenas havia sido contactado telefonicamente por investidores estrangeiros 

que o abordaram no sentido de averiguar o seu interesse em reunir para discutir a possibilidade 

de estudar uma OPA ,concorrente a da SONAE sobre a PT (artigos 13." e 14." dos factos 

provados); e que, na sequência de solicitação da CMVM informou a entidade administrativa, 

além do mais, que "Os contactos preliminares acima referidos em I. (com investidores estrangeiros) mais 

não visaram do que apurar um eventual interesse de negócio e existência de uma possível 

orientação estratégica. A divulgação da existência de contactos resultou da insistência do 

jornalista e não de uma intenção de tomar pública qualquer informação( ...)" (artigo 4." dos 

factos provados). 

Transpondo as considerações que se teceu a respeito do conceito de actos de preparação 

sujeitos ao dever de segredo, para efeitos de preenchimento objectivo do tipo de ilícito 

imputado ao arguido, entende-se que os meros contactos preliminares de que o arguido foi 
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objecto - note-se que O mesmo havia sido contactado por investidores para averiguar apenas 

do seu interesse em reunir para discutir uma eventualidade - não constitui, ainda, a 

manifestação externa, pelo arguido, de uma vontade séria e inequívoca do desenrolar de um 

processo tendente a ulterior tomada de decisão de lançar ou não uma OPA. 

É a luz de tal circunstancialismo fáctico, em que o arguido a data se encontrava, que têm de 

ser valoradas as suas declarações a referida publicação jornalística, sendo que, no essencial, o 

que se pode extrair da mesma a tal respeito é que o arguido/recorrente declara "não nego ter 

sido contactado". 

A circunstância de, em momento posterior e após solicitação da CMVM, já em 13/03/2006 e 
, 

14/03/2006, o arguido ter informado a autoridade administrativa e o mercado, na sequência de 

interpelação desta, dos contactos havidos com investidores (artigos 7." e 8." dos factos provados) 

não pode ser valorado como confirmaçdo de que o arguido já estava, em data anterior e 

quando deu a entrevista a referida revista, a preparar uma oferta. 

Desde logo, haverá que atender ao lapso temporal decorrido entre a realização da dita 

entrevista e as comunicações realizadas e, ademais, tais comunicações ocorreram no estrito 

cumprimento do dever legal que sobre si impedia, como supervisionado, de responder as 

solicitações da autoridade administrativa. 

Encontrando-se liminarmente excluída qualquer violação do dever de segredo no atinente às 

declarações prestadas ao Diário Económico, certo que se encontrava já publicamente 

encerrada a OPA da SONAE sobre a PT, a aferição da prática do ilícito imputado ao arguido terá 

de ser aquilatada, exclusivamente, através da analise das declarações por si prestadas a revista 

Sábado e a informaçdo/quadro fáctico em que se encontrava aquando da prestação de tais 

declarações. 

E, quanto a estas, a luz do entendimento que se adoptou quanto ao conceito de actos 

preparatórios, não pode considerar-se que o arguido/recorrente era, a data, um potencial 

oferente e que, como tal, se encontrava sujeito ao dever de segredo a que alude o artigo 174." 

do CVM. 

Não se demonstrando preenchido, em nosso entender, o tipo subjectivo do ilícito contra- 

ordenacional imputado ao arguido, pelo que se impõe a sua absolvição. 

Tendo-se concluído que o arguido não assumia a qualidade de "potencial oferente", fica 

prejudicada a apreciação da questão por si suscitada quanto a aplicabilidade, a data dos 

factos, do artigo 174." as OPAs concorrentes. 

* 
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b) Da divulgação da decisão administrativa: 

Resulta da decisão da autoridade administrativa objecto de impugnação que, a decisão 

condenatória viria a ser divulgada, nos termos do previsto no artigo 422." do CVM. 

O arguidolrecorrente sustentou que a divulgação da decisão condenatória constituirá uma 

sanção acessória e, por conseguinte, não será aplicável nos presentes autos por ser prevista em 

norma posterior a data dos factos que lhe foram imputados. 

Desde logo, importa apreciar qual a natureza jurídica da divulgação da decisão prevista no 

artigo 422." do CVM, uma vez que, a tese do arguido apenas poderá ter acolhimento se se entender 

que a aludida publicidade trata-se, efectivamente, de uma sanção que, a data dos factos não se 
, 

encontrava prevista e, por conseguinte, não poderia ser aplicada pela autoridade administrativa. 

A divulgação da decisão condenatória não pode, em nosso entender e a luz do disposto no 

artigo 9." do Código Civil, interpretar-se como sanção acessória, a semelhança da prevista na alínea 

d) do n." 1 do artigo 404." do CVM, certo que não pode considerar-se que o legislador quis, em 

preceitos diversos, alcançar o mesmo objectivo 

Com efeito, a ratio legis do artigo 422 do CVM prende-se com a salvaguarda dos interesses 

informativos do mercado de valores mobiliários (Independente do carácter definitivo da decisão), 

enquanto artigo 404, nu0 1, alínea d), do CVM prevê uma verdadeira sanção, que se impõe ao 

arguido em função de uma decisão definitiva ou transitada em julgado'. 

Acrescente-se, inclusivamente, que uma decisão judicial de primeira instância favorável ao 

arguido, não transitada em julgado, nomeadamente que revogue uma decisão condenatória da 

CMVM, e também objecto de divulgação pela mesma via, nos termos do n." 2 do artigo 422." do 

CVM, verdadeiro reflexo da natureza informativa da norma. 

A divulgação da decisão prevista no artigo 422." do CVM surge corno efeito legal e não em 

função de um juizo de censurabilidade acrescida como sucede aquando da aplicação de sanções 

acessórias, ou seja, sanções que consubstanciam um "mais" face a sanção principal 

Não sendo reconhecida natureza sancionatória a previsão do n." 1 do artigo 422." do CVM, não 

tem lugar a aplicação do principio da não retroactividade da lei sancionatória mais desfavorável ao 

arguido, pelo que improcede, nesta parte, o requerimento de impugnaçáo judicial. 

Inexiste fundamento para a condenação do arguido/recorrente em custas processuais (artigos 

92." a 94.O, a contrano, do RGIMOS). 

* 

* 

1 
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IV Decisão 

Atento o exposto, e a luz das normas legais citadas, concede-se provimento ao presente recurso 

de impugnação judicial e, em consequência, revoga-se a decisão administrativa, absolvendo-se 

Miguel Maria de Sá Pais do Amara1 da prática, na forma dolosa, da contra-ordenação prevista e 

punida pelos artigos 174.". 393.". n." 2, alínea e), e 388.O, n." 1, alínea a), do CVM que lhe foi imputada. 

Sem tributação. 

Notifique. 

Proceder-se-á ao depósito. 

Comunique a CMVM, nos termos do artigo 422.O, na0 2, do CVM. 

Lisboa, 1 1  de Fevereiro de 2009 

Proc. n: 5523107.8TFLSB Processado por computodor e revklo pelo signotdrio - 22 


