
TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE LISBOA 

Proc. 3945/06.0'rFLSB 

Acordam em Conferência no Tribunal da Relação de Lisboa 

A COMISSÃO DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS interpõe recurso da 

decisão da Exma. Juíza do 2' Ji-iízo, 2' Secção, do Tribunal de Pequena 

Instancia Criminal de Lisboa (sentença que consta de fls. 733/750), a qual 

concedeu provimento à impugnação apresentada pela arguida/recorrente 

PARAREDE-5GPS, S.A., e, consequentemente absolveu a mesma da coima 

única no valor de E100,OOO (cem mil euros) pela prática das 4 contra- 

ordenações p. e p., respectivamente, pelos artigos 248.0, n.0 1 do Cód. VM, e 

6.O, n.O 2, do Regulamento da CMVM n.O 4/2004, em conjugação com os 

artigos 394.0, no 1 alínea h) e 400.0, alínea a) e 3880, no 1, al. a) e no 2al. a) 

do Código de Valores Mobiliários, duas por violação, a título doloso, do dever 

de divulgação imediata de facto relevante e as outras pela violação, também 

a título doloso, do dever de segredo sobre facto relevante. 

Decidido o recurso por Acórdão desta Relação de 17 de Junho de 2009, no 

sentido da procedência do recurso, revogou-se a sentença recorrida, 

confirmando-se a deliberação da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, 

que a condenou PARAREDE-5GPS, SmA., na coima única de E 100.000, pela 

prática, em concurso efectivo, de 4 (quatro) contra-ordenações p. e p., 

respectivamente, pelos artigos 248.0, n.0 1 do Cód. VM, e 6.0, n.0 2, do 

Regulamento da CMVM n.O 4/2004, em coiijugação com os artigos 394.0, no 1 

alínea h) e 400m0, alínea a) e 3880, no 1, al. a) e no 2al. a) do Cód. Vlul (violação, 

a título doloso, do dever de divulgação imediata de Facto Relevante - 2 [duas] 

contra-ordenações), pelos artigos 248.0, n.0 1 do Cód. VM, em conjugação com 

os artigos 394.0, no 1, alínea h) e 388.0, nmo1, alínea a), do Cód. VM (violação, a 

título doloso, do dever de segredo sobre facto relevante - 2 [duas] 
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contra-ordenações), e pelo artigo 6.O, n.O2 do Regulamento da CMVM n.0 

4/2004, em conjugação com os artigos 400.0, alínea a), e 388.O, n.02, alínea a) 

do Cód. VM. 

Inconformado vem PARAREDE-5GPS, S.A., agora designada GLINlT - Global 

Intelligent Techologies, SGPS, SAI arguir a nulidade do Acórdão de 17 de 

Junho de 2009. 

Entende a arguente que, termos da primeira parte da al. c), do n.O 1, do art. 

379.O aplicável ex vi art. 425:O, n.O 4, ambos do Código de Processo Penal, i.e., 

por excesso de pronúncia, o Ac. está ferido de nulidade. 

Em resposta a Exma. PGA emite parecer no sentido do indeferimento da 

pretensão do arguente. 

Também em resposta a CMVM conclui pela improcedência da referida nulidade. 

Colhidos os vistos e realizada a Conferência cumpre apreciar e decidir. 

Embora a arguente pretenda uma reapreciação da questão, o que não pode ser 

feito após a prolação do Acórdão desta Relação, e contendo os autos todos os 

factos para decisão, o que afasta qualquer excesso de pronúncia, importará 

concretizar os pontos assinalados pelo arguente, o que demanda uma 

verificação pontual nos termos da arguição de nulidade. 

Vejamos, então, os diversos segmentos da decisão posta em crise à luz de uma 

pretensa nulidade causada por excesso de pronúncia, acorripanhando a 

resposta do CMVM com a qual, em termos gerais, se concorda. 

L 
m 
E 

Ponto 1 
i0 
<o 

Recorda a arguente que o Ac. do Tribunal da Relação de Lisboa entendeu que 
0 
i 

o im D 
"Em Agosto de 2004, a PARAREDE formalizou uma proposta de aquisição da 
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TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE LISBOA 

totalidade de outra sociedade, a qual foi aceite pela contraparte, com cláusulas 

detalhadas como resulta da documentação junta aos autos" o que, alega, 

contraria frontalmente a factualidade dada como provada pela instância 

(artigos 9 a 20, maxime 11 a 13, do requerimento da Arguida); e que (artigos 

21 a 24 do requerimento da Arguida) "( ...) anunciar nos jornais que se pensa 

ser possível dentro de um ano distribuir dividendos, considerando os resultados 

já obtidos em 2004 e a projecção para 2005, configura igualmente a revelação 

fora dos canais institucionais de facto relevante e a quebra de segredo 

correspondente, sendo certo que houve reflexos imediatos no mercado.". 

Não tem razão a arguente, como se passa a demonstrar: 

O Tribunal da Relação de Lisboa entendeu, efectivamente, (no artigo 11 do seu 

requerimento) que "Em Agosto de 2004, a PARAREDE formalizou uma proposta 

de aquisição da totalidade de outra sociedade, a qual foi aceite pela 

contraparte, com cláusulas detalhadas como resulta da documentação junta aos 

autos" (página 33 do Acórdão s~ ib  iudice). Sucede que esta afirmação tem cabal 

sustentação na factualidade dada como provada pelo Tribunal de instância. 

Com efeito: 

A sentença recorrida considerou resultarem provados, entre outros, os 

seguintes factos: 

"3. No dia 3 de Agosto de 2004, a ParaRede apresentou a Whatever, 

SGPS. S.A. uma proposta de aquisição da totalidade do capital social da 

Whatevernet Computing-Sistemas de Informação em Rede, S.A. 

(doravante Whatevernet). 4. No dia 11 de Agosto de 2004 a 

administração da Whatever SGPS, S.A. comunicou ao Dr. Pa~ilo Ramos a 

intenção de aceitar os valores e os moldes gerais propostos pela ParaRede 

para aquisição da Whatevernet." (cf. página 3 da sentença recorrida e 

também o próprio artigo 9 do requerimento da Arguida). 
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TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE LISBOA . 

Ora, se (i) no dia 3 de Agosto a ParaRede apresentou à Whatever, SGPS. S.A. 

uma proposta de aquisição e (ii) lhe foi comunicado no dia 11 de Agosto a 

intenção de aceitar os valores e os moldes gerais propostos (cf. factos provados 

3 e 4) então não podem restar dúvidas que em Agosto de 2004, a PARAREDE 

formalizou uma proposta de aquisição da totalidade de outra sociedade, a qual 

foi aceite pela contraparte (tal qual consta da página 33 do Acórdão sub 

iudice). Termos em que a afirmação do Tribunal da Relação de Lisboa colocada 

em crise pela Arguida mais não é do que um «contar os mesmos factos por 

outras palavras». 

Aliás, como a própria arguida acaba por reconhecer da factualidade constante 

dos Pontos 3 e 4 dos factos provados pode-se extrair que entre Agosto e 

Dezembro decorreu um processo negocial entre as partes que culminou na 

formalização do contrato (artigo 14 do requerimento da Arguida). Pois se é a 

própria Arguida que o afirma ... Temos em que o Tribunal da Relação de Lisboa 

não conheceu de questão que lhe estivesse vedada. 

O que fica bem patente no requerimento da Arguida quando: 

a) depois de recorihecer que da factualidade constante dos Pontos 3 e 4 

dos factos provados pode-se extrair que entre Agosto e Dezembro 

decorreu um processo negocial entre as partes que culminou na 

formalização do contrato (artigo 14 do requerimento da Arguida); 

b) vem a,firmar que qualquer decisão de aquisição dessa natureza 

[societária] dependeria, como dita o senso comum, de factores ainda 
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TRIBUNAL DA RELAÇAO DE LISBOA &7L 

imponderáveis na data em que iniciam as negociações, pelo que 

nunca se poderia considerar que nessa data estivesse já concluído o 

processo volitivo que levou a formação da vontade da Recorrida 

(artigo 17 do requerimento da Arguida). 

Ou seja, a Arguida pressupõe sempre que o dever de divulgação de factos 

relevantes (artigo 248." do CdVM) se restringe ao acordo final (entendido como 

facto final). 

Só assim se pode explicar que as alegações da Arguida sublinhem que, em 

Agosto de 2004, não estava "concl~iído o processo volitivo" (artigo 17 do 

requerimento da Arguida) e que dos factos provados "apenas se pode extrair 

que entre Agosto e Dezembro decorreu Lim processo negociai que culminou na 

formalização do contrato" (artigo 14 do requerimento da Arguida). 

Sucede que a existência de um processo negociai que inclua a troca de 

correspondência em que se comunica uma proposta e se recebe intenção de 

aceitar os valores e moldes gerais (apesar de não se ter, em Agosto, 

formalizado ainda qualquer contrato) constitui facto relevante que devia ter 

sido relevado ao mercado (ou mantido sob estrito e absoluto sigilo). 

É que, como bem decidiu o Tribunal da Relação de Lisboa, não se pode 

considerar facto não relevante, no âmbito das regras que regulam o mercado 

de valores mobiliários a existência de negociações que incluíram (i) proposta 

de aquisição e (ii) intenção de aceitar (cf. factos provados 3 e 4 da sentença 

recorrida e página 33 do Acórdão sub iudice). 

Ou seja, dito de maneira mais simples, dos Pontos 3 e 4 dos factos dados 

como provados pelo Tribunal de l.a instância retira-se que ocorreu um facto 

relevante que devia ter sido divulgado ao mercado. 

O que está em causa não é, pois, o "quando do acontecer" ou a definição do 

"momento da tomada de decisão [final] de aquisição" (cf. artigo 20 do 
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requerimento da Arguida) mas, sim, tão só saber se os Pontos 3 e 4 dos factos 

dados como provados pelo Tribunal de l.a instância constituem (ou não) facto 

relevante. A resposta dada a esta questão (jurídica) por parte do Tribunal da 

Relação de Lisboa, foi afirmativa. Assim, por tais factos não terem sido 

divulgados pelos canais próprios, e ter sido quebrado o segredo sobre os 

mesmos, a Arguida cometeu uma infracção ao disposto no artigo 248.' do 

CdVM e outra ao disposto no artigo 6.O/2 do Regulamento da CMVM n.O 

412004. 

Ponto 2 

Abordando a questão da distribuição de dividendos. 

O Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa entendeu, conforme alega a 

Arguida (artigos 23 e 24 do seu requerimento), que "( ...) anunciar nos jornais 

que se pensa ser possível dentro de um ano distribuir dividendos, considerando 

os resultados já obtidos em 2004 e a projecção para 2005, configura 

igualmente a revelação fora dos canais institucionais de facto relevante e a 

quebra de segredo correspondente, sendo certo que houve reflexos imediatos 

no mercado." (página 36 do Acórdão sub iudice). 

Esta afirmação (também) tem cabal sustentação na factualidade dada como 

provada pela l.a instância. Com efeito: 

Conforme consta dos factos provados da sentença recorrida (cf. página 4): 

"No dia 3 de Fevereiro de 2005, às 15 horas e 1 minutos, a Reuters publicou 

uma notícia intitulada "Receitas ParaRede terão crescido mais de 30% 2004 - 

Paulo Ramos". No corpo da mesma notícia, podem ler-se declarações prestadas 

por Paulo Ramos, Presidente do Conselho de Administração da ParaRede: "Para 

2004, as previsões (para os resultados) mantêm-se inalteradas e em termos de 

Em receitas deveremos estar acima dos 30 pct (de crescimento) ", acrescentando- 
i0 
m 
3 

se ainda que "( ...) "com este grupo de activos vamos ter uma melhoria 
0- 
8rn 
a significativa de resultados para 2005" ". "No mesmo dia 3 de Fevereiro de 
Z 
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TRIBUNAL DA RELAÇAO DE LISBOA dfl 
2005, depois de encerramento da sessão do Mercado de Cotações Oficiais 

gerido pela Euronext Lisbon, às] 6h 38m, a Reuters acrescentou à notícia 

anterior novos elementos, citando o Dr. Paulo Ramos, Presidente do Conselho 

de Administração da arguida, "( ...) "este ano pretendemos libertar mais cash 

flow e como não pretendemos alterar o rácio de endividamento não iremos 

distribuir dividendos em 2005" (...)", "( ...) no entanto, "em 2006 já será possível 

distribuir dividendos ". No dia 4 de Fevereiro de 2005, os jornais Diário 

Económico, Jornal de Negócios, Semanário Económico e Público mencionam a 

possibilidade da ParaRede distribuir dividendos. O Semanário Económico, citando 

Pedro Rebelo Pinto, membro do Conselho de Administração da arguida, 

anunciava "( ...) "este é o ano de consolidação das operações pelo que só para o 

ano deveremos ter uma estrutura de capitais para distribuir dividendos". Pelo que 

é indubitável (como se vê pelas abundantes passagens citadas supra) que a 

Arguida anunciou nos jornais, em Fevereiro de 2005, que pensava ser possível 

dentro de um ano distribuir dividendos, considerando os resultados já obtidos 

em 2004 e a projecção para 2005. 

Uma vez mais, o Tribunal da Relação de Lisboa, neste segmento, limita-se a 

afirmar por palavras próprias o que se extrai dos factos provados pelo Tribunal 

de instância (Pontos 18 a 22 dos factos dados como provados). 

Pelo que o Tribi-inal da Relação de Lisboa decidiu de acordo com os factos 

dados como provados pelo Tribunal de instância - e não em sentido 

contrário como alega, sem razão, a Arguida (no artigo 24 do seu 

requerimento). 

Ponto 3 
f 
i0 Quanto à qualificação jurídica. 
m 
3 A Arguida não quer aceitar que anunciar que se pensa, dentro de um ano, 
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TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE LISBOA a 

distribuir dividendos constitui facto relevante (cf. artigo 248.O do CdVM). 

Está no seu direito em entender dessa forma, no entanto não foi esse o 

entendimento do Acórdão, segundo o qual por tal facto não ter sido divulgado 

pelos canais próprios, e ter sido quebrado o segredo sobre o mesmo, a Arguida 

cometeu uma infracção ao disposto no artigo 248.' do CdVM e outra ao 

disposto no artigo 6.'/2 do Regulamento da CMVM n.O 412004 e, em 

consequência, a Arguida tem de ser sancionada. 

A divergência de interpretação jurídica não constitui excesso de pronúncia ou 

nulidade nos termos suscitados pela arguente. 

É certo que, como refere (no artigo 23 do seu requerimento) o Acórdão contem 

uma passagem em que afirma: 

"Também pelas regras da experiência, a intenção de distribuir dividendos, 

a distância de um ano, certamente depende de uma posição 

oportl.inamente tomar pela Assembleia Geral, é Lima decisão da 

administração da sociedade em opção por outra qualquer medida, as que 

lhe competem tomar. 

Na verdade, embora resulte da documentação junta aos autos, mas não 

assinalado como facto provado pelo tribunal a quo, no dia em que tal 

intenção sobre a possível distribuição de dividendos foi divulgada na 

imprensa, registou-se a subida do preço das acções e o volume de títulos 

transaccionados foi dez vezes maior do que a média registada desde o 

inicio de Janeiro." (página 35 do Acórdão sub iudice). 

Sucede que a passagem salientada pela Arguida no artigo 23 do seu 

requerimento nunca pode ser fundamento de nulidade do Acórdão. Com efeito: 

8 
Rua do Arsenal, Letra G - 1100-038 LISBOA - Telef. 21 322 29 00 - Fax- I SECRETARIA JUDICIAL - 21 322 29 92 

REP. ADMINISTRATIVA - 21 347 98 44 



A primeira parte, limita-se afirmar (tal como a CMVM havia fundamentado ad 

nauseam na sua motivação), que não é necessário decisão da Assembleia Geral 

(ou acto formal do Conselho de Administração) para que a Arguida se tenha 

constituído no dever de divulgar facto relevante. 

Trata-se, pois, tão só, da interpretação do regime jurídico que consta do artigo 

248." do CdVM. 

E quanto a este ponto de discórdia já se referiu que não fundamenta a 

apontada nulidade. 

Quanto a segunda parte, o que a Arguida põe em crise é que o Tribunal 

recorrido possa ter dito (sem que tal conste expressamente do elenco de 

factos provados) que "no dia em que tal intenção sobre a possivel distribuição 

de dividendos foi divulgada na imprensa, registou-se a subida do preço das 

acções e o volume de títulos transaccionados foi dez vezes maior do que a 

média registada desde o início de Janeiro". 

Ora este facto, em rigor, é indubitável uma vez que é factual que o preço das 

acções e o volume transaccionado subiram - nem a Arguida alega o contrário. 

Ora, a Arguida não pode pretender, reafirma-se, que um Tribunal se sujeite a 

uma apreciação de factos meramente tabular. Que as cotações e o volume 

subiram é facto indubitável e não controvertido. 

Mas mesnío que assim não fosse, e porque o artigo 248." do CdVM basta-se 

com a suscept'ibllidade do facto para influir de maneira relevante no preço das 

acções - o que é uma questão de qualificação, não exigindo que se verifique 

qualquer oscilação do preço. 

Com efeito, a norma em questão consagra um tipo com um elemento de 

aptidão que faz relevar tipicamente as condutas cujo pressuposto é apropriado 

ou apto a desencadear o perigo proibido. Trata-se, pois, de um tipo de mero 
L 

Z perigo que não pressupõe a verificação de qualquer resultado ou dano. 
i0 
m 
D 

Pelo que não é relevante para efeitos de preenchimento dos pressupostos do 
A 

o- im a artigo 248." do CdVM saber se in casu, na sequência da divulgação das 
z 
e 

C- 
I 

m 
Y 
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notícias, a cotação oscilou (de forma relevante). 

O que releva é que a intenção declarada de distribuir dividendos, porque tem 

incidência sobre a situação patrimonial ou financeira de um emitente (não 

reforço dos capitais próprios), é suscetível de influir de maneira relevante no 

preço das acções, atento o «interesse» dos accionistas no embolso dos 

dividendos. 

Termos em que o pressuposto do artigo 248.' do CdVM que a Arguida alega 

não se ter sido dado como provado pelo Tribunal de instância (e que, na 

tese da Arguida, alegadamente o Tribunal da Relação de Lisboa estaria 

impedido de conhecer) é, na verdade, não um facto mas sim uma mera 

qualificação que não está, de forma alguma, si.ibtraídos dos poderes de 

cognição do Tribunal. Pelo que se verifica o preenchimento de todos os 

pressupostos típicos do dever de divulgar factos relevantes do artigo 248.O do 

CdVM, que Arguida violou. 

Ponto N 

Sobre a Imputação Subjectiva 

É certo que o Trlbunal de lma instância não havia dado como provado o dolo do 

agente (cf. passagens citadas nos artigos 10 e 22 do requerimento da Arguida). 

O que nada tem de estranho, pois o Tribunal de instância havia, 

erradamente, seguido um entendimento jurídico contrário ao preconizado pelo 

Tribunal da Relação de Lisboa, entendendo não se verificar o preenchimento do 
L 
m 
E tipo objectivo ... 
i0 
m 
3 

Ou seja, no fundo, o Tribunal de lna instância considerou que a questão do tipo 

e 
F 
I 

* 
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TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE LISBOA 

subjectivo estava prejudicada pela (no seu entendimento) falta de adequação 

típica objectiva. Sucede que isso não coarcta os poderes do Tribunal ad quem 

que no que respeita à prova do facto interno ou s~ibjectivo o Tribunal pode 

tomar como elemento decisivo para a prova desse facto a apreciação dos 

factos objectivos apreciados à luz das regras da lógica e da experiência. 

Foi, justamente, isso que o Tribunal da Relação de Lisboa fez. Pois se está 

provado que a Arguida: 

a) enviou a proposta de aquisição; 

b) recebeu a intenção de aceitar; e, 

c) não divulgou imediatamente estes factos ao mercado através dos 

canais próprios. 

Que dúvidas, face a estes factos, pode haver sobre a intenção, o dolo? 

É verdade que um dos Desembargadores votou vencido quanto a este ponto 

mas embora seja controvertido, o facto é que foi a posição minoritária e quanto 

a isso nada se pode fazer. Como tal, não constitui nem excesso de pronúncia 

nem qualquer nulidade. 

Termos em que se Acorda em julgar improcedente a arguição de nulidade. 

Lisboa, 5 3 
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