
TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE LISBOA 
Yroc." n." 5523107.8TFLSB.LI 

3." Secção 

Acordam na 3." Secção do Tribunal da Relação de Lisboa: 

1 - No Proc." n." 5523/07.8TFLSB.L1, do 1." Juízo de Pequena Instância 

Criminal de Lisboa, 1.'' Secção, foi decidido, por sentença de 11 de Fevereiro de 

2009, conceder provimento ao recurso de iiiipugnação judicial e. eni consequência, 

revogada a decisão administrativa, absolvendo-se Miguel Maria de Sb Pnis do 

Amnrnl da prática, na forma dolosa, da contra-ordenação prevista e punida peIos 

artigos 174.". 393.": n." 2, alínea e), e 388.". n." 1, alínea a). do CVM que lhe foi 

imputada. 

I1 - Inconformada, a CMVM interpôs recurso (fls. 1 140-1 166) da seiiteiiça, 

formulando as seguintes conclusões: 

I .  Os factos provados descritos na fiiiidamentação fáctica da sentença 

recorrida ditavam que a sentença tivesse condeliado o arguido pela prática da coiitra- 

ordenação p. e p. no artigo 393."/2/e do CdVM: 

a. Os factos provados 2.". 4.". 5.O, 13." e 14." da sentença recorrida 

preencliein os pressupostos de (i) violação de segredo (ii) sobre preparação de oferta. 

b. O facto provado I 1 .O preenche o pressuposto de (iii) não publicação do 

anuncio preliniiiiar da oferta. 

c. Dos factos provados 4.". 5." e 14." resulta que (iv) o arguido era (nos 

terinos e para os efeitos do artigo 174." do CdVM) oferente. 

Assini estando provados factos qiie preenche111 todos os pressupostos típicos 

da contra-ordenação pela qual a CMVM condei-iou. na fase administrativa do 

processo, o arguido. 

d. Nos termos do facto provado 12.". o facto que a CMVM qualifica como 

típico (dar a entrevista a Revista SBbado com o coiiteí~do descrito) foi praticado pelo 

arguido a titulo doloso. 

e. Não foi julgado provado qualquer facto justiticativo ou desculpante. 

2. Atento o julgamento da niatéria de facto, a decisão recorrida é absolutória 

com fundaiiieiito iiuiii erro de Direito. 
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3. A interpretação que o Tribunal a quo fez dos segineiltos do artigo 174." do 

CdVM preparação de oferta e oferente traduz-se num erro de Direito, por violar os 

elementos sisteinático e teleológico da interpretação. e conduzir a resultados 

inadmissíveis. 

4. Do confronto dos artigos 174." e 175."/1 do CdVM conclui-se, segundo a 

própria sentença recorrida, que: (a) o legislador pretendeu salvaguardar o segredo 

sobre qualquer acto de preparação da ofei-ta até a decisão de lançamento e a 

publicação do anuncio preliminar, que são coiicomitantes, e que (b) o dever de 

segredo previsto no artigo 174." visará todos aqueles que se perfilhem como 

eventuais ou potenciais oferentes, aqueles que executem actos preparatórios de uma 

oferta. 

5. Segundo a própria sentença recorrida, o artigo 174." do CdVM é norma de 

salvaguarda dos interesses dos investidores - sendo a possibilidade de lançamento de 

OPA um facto susceptível de influir na formação das decisões daqueles, porque o 

conhecimento do interesse comprador gerará, tipicamente, alteração do preço dos 

valores mobiliários visados, o legislador pretende garantir que o mercado de valores 

niobiliários não e perturbado por iiiformação relativa a possibilidades incertas de 

OPAs. 

6. A utilização de informação relativa a preparação de oferta pode constituir 

crime p. e p. no artigo 378." do CdVM, se verificados os pressupostos típicos aí 

enunciados. 

7. Por outro lado, a divulgação de iiiformação falsa, incompleta, tendenciosa 

ou exagerada pode constituir a contra-ordenação muito grave p. e p. no artigo 389."/1 

do CdVM, por prestação de informação sem qualidade, e mesmo o crime de 

manipulação de mercado p. e p. no artigo 379." do CdVM, se verificados os 

pressupostos típicos aí enunciados. 

8. Atenta a ratio da norma e a sua integração sistemática, impõe-se qualificar 

como preparação da oferta todo e qualquer acto externo que tenha a finalidade de 

facilitar a conduta visada, i.e., o lançamento da oferta. 

9. O âmbito de aplicação do artigo 174." do CdVM tem de abranger, pois, 

contactos que tenham por objecto a análise de hipótese de lançamento de OPA, pois 

são já actos que visam facilitar a eventual futura OPA. Trata-se já de actos integrados 

iio iter tendente ao lançaniento da ofei-ta. E não estão em causa apenas actos não 
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exteriios. p. ex. lileras intenções não manifestadas. Existe colitacto. existe já 

manifestação exterior. 

10. E nesta exacta situação que se encontrava o arguido quando deu a 

entrevista a Revista Sábado: fora destinatário de contactos para averiguar o seu 

interesse em reunir para discutir a possibilidade de estudar uma OPA concorrente a 

da SONAE sobre a PT, no sentido de participar, com outros investidores, numa 

eventual OPA concorrente, que visaram apurar um eventual interesse de negocio e 

existência de uma possível orientação estratégica. Estes contactos são preparação da 

oferta. 

11. Esses contactos revelavam, iiiclusivamente, a existência de uma vontade 

seria e inequívoca do desenrolar de uni processo tendente a ulterior tomada de 

decisão de lançar ou não uma OPA, pelo que o Tribunal cr quo, inesmo de acordo 

com o critério que elegeu, devia tê-los qualificado como preparação da oferta nos 

termos e para os efeitos do artigo 174." do CdVM. 

12. Pela mesma exacta ordem de razões, também o arguido tem de ser 

considerado, aquela data, oferente, nos termos e para os efeitos do artigo 174." do 

CdVM: os actos de preparação em questão destinavam-se a facilitar a eventual futura 

intervenção do arguido, numa eventual futura OPA sobre a PT, naquela qualidade. 

13. Ao dar a entrevista que deu a Revista Sábado, referindo-se aos contactos 

(e ao seu sentido) de que fora destinatário, o arguido violou o dever de segredo a que, 

por estar em causa preparação de oferta e por o arguido se posicionar, nos termos e 

para os efeitos do artigo 174." do CdVM, como oferente, estava sujeito. 

14. Aceitar a interpretação do artigo 174." do CdVM que o Tribunal a quo 

firmou na sentença recorrida implica a total frustração do objectivo do legislador 

com a consagração da norma deveral, pois quem fica de fora do âmbito da norma 

deveral nos termos em que o Tribunal a quo a interpreta pode dizer o que quiser 

sobre a preparação de OPA - não há segredo. 

15. Os factos julgados provados na sentença recorrida bastam para o 

preenchimento de todas as categorias da infracção em relação a contra-ordenação por 

cuja prática se requere a condenação do arguido. Acresce que: 

a. 0 s  factos não provados não são factos, mas sim considerações jundicas: 

atento o conteúdo dos factos provados 14.", 5." e 12.", os factos não provados 

tornam-se qualificações jurídicas daqueles factos provados. em coiiformidade com a 

interpretação que o Tribunal a quo fez do artigo 1 74." do CdVM. 

Rua do Arsenal. LetraG - 1100-038CISBOA - Telef 21 322 2 9 0 0  - ~ a x : {  SECRETARIA JUDICIAL - 21 322 29 92 
REP. ADMINISTRATIVA - 21 347 98 44 



III - Em resposta ao recurso da CMVM da sentença dos autos, o Ministério 

Público na 1 ." instância, veio dizer formulando as seguintes conclusões ( 1325- 1333): 

1.0s factos dados como provados na sentença recorrida, designadaniente 

aqueles vertidos sob os nos 5, 12 e 14, preenchem os elementos típicos - objectivo e 

subjectivo - da contra-ordenação p. e p. pelos artigos 174", 393O, n02, alínea e), e 

38S0, nOl, alínea a), do CVM; 

2. Os contactos preliminares havidos com o arguido e a qualidade em que este 

neles se apresentava integram os conceitos de "preparação de oferta" e "oferente" 

previstos na norma incriminadora; 

3. Com efeito, tendo em mente aquele que será o processo normal de 

montagem de uma OPA e confrontado tal processo com os factos dados como 

provados na sentença recorrida, importa concluir que os contactos havidos entre o 

arguido e investidores estrangeiros e por este assumidos na entrevista a revista 

"Sábado", onde se auto-intitulou como "parceiro local" e "investidor", se incluem já 

num processo de montagem de uma eventual OPA, constituindo, é certo, um 

primeiro passo/acto desse complexo processo; 

4. Ao absolver o arguido, após ter considerado provados factos que 

preenchem todos os elementos típicos da contra-ordenação, a sentença recorrida 

incorreu no vício de contradição insanável entre a fundamentação e a decisão; 

TRIBUNAL DA RELAÇAO DE LISBOA 

b. Ainda que assim não se entenda: o julgamento dos factos não provados 

feito pelo Tribunal a quo encontra-se e111 contradição insaiiavel coni o julgamento 

dos factos provados 14.", 5." e 12.", contradição insai~ável que resulta do texto da 

decisão recorrida, pelo que pode fundamentar o presente recurso, nos termos do 

artigo 410."/2 do Código de Processo Penal - vicio que se deixa arguido, 

requerendo-se ao Tribunal da Relação de Lisboa que em conformidade elimine da 

matéria de facto os factos julgados não provados pelo Tribunal a quo. 

16. O dever de segredo consagrado no artigo 174." do CdVM era, a data dos 

factos, como continua a ser, aplicável a toda e qualquer OPA, concorrente ou não. 

17. Termos em que deve ser concedido provimento ao presente recurso e, em 

conformidade, alterada a decisão do tribunal recorrido, nos termos do artigo 75."/2/a 

do RGCORD, e em consequência condenado o arguido Miguel Maria de Sá Pais do 

Amara1 pela prática dolosa da contra-ordenação p. e p. pelo artigo 393."/2/e do 

CdVM, o que a CMVM vem requerer ao Tribunal da Relação. 
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5. Ao dar como não provados os faclos descritos sob os ii."s 1 ,  2 e 3: a 

sentença ora posta eni crise iilcorreu ainda ein contradição iiisanável da própria 

fundainentação, porquanto tais factos tidos como não provados estão em clara 

oposição com aqueloutros dados conio provados sob os nos 5, 12 e 14; 

6.  Tais contradições insanáveis resultam, por si só, do texto da decisão 

recorrida e, como tal, poderão e deverão ser conhecidas, nos termos do artigo 41O0, 

n02, alínea b), do Código de Processo Penal, pelo Tribunal ad quem; 

7. A decisão recorrida violou as disposições dos artigos 174" do CVM e 41 O", 

n02, alínea b), do Código de Processo Penal. 

8. Pelo exposto, devera ser concedido provimento ao recurso, substituindo-se 

a decisão recorrida por outra que coi~deiie o arguido pela prática da contra-ordenação 

que lhe havia sido imputada pela CMVM. 

IV - O arguido Miguel Pais do Arnaval? veio responder ao recurso da 

CMVM de fls. 1 140-1 166, formulando as seguintes conclusões (1 335 a 1448) : 

1. Sendo certo que o abjecto do recurso e delimitado pelas conclusões e 

respectiva motivação (vd, arts 403." n." 1 ,  ambos do C.P.P. es vi art." 41.' n.' 1 do 

RGIMOS); 

2. Certo é que, 110 ponto 1 das suas Conclusões, a Recorrente delimita o 

objecto do seu Recurso no "facto que a CMVM qualifica como típico (dar a 

entrevista a Revista Sábado com o conteúdo", seguinte: 

3. "PT: Decido até ao fim do nzês"; 

4. Foi contactado por investidores estrangeiros?" Uma operaçüo de aquisição 

100% da PT custu entre 1 O 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 

permitira que a Telefónica ou a France Teleconz comprem a PT. A alternativa são 

grupos de fundos internacionais ussociados u equipas portuguesas. Eu e a Media 

Capital somos os únicos que têm experiéncia em Portugal com ccprivate banking) 

internacional. O meu sócio está sedeado em Nova Jorque, conhece muito benz cinco 

ou seis grandes fundos, e é natural que tenham esta operação no seu radar e que 

procurem unz 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 
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dois meses. Não sei se u nzelhor. ufilização para o nzezr tempo é dedicci-10 u uma 

hipótese. Pode ganhar muito dinheiro. Se ( r  unálise que se .fizer- ao negócio for. essa, 

será a razão pela quul esíurei disposto u sacrlficur. dois meses du nzinhu vida. 

Gostaria de ser ad~ninistr-udor? NCo lenho ambição de ser- adn~inistrudor de uma 

grande empresa. Vejo-nze como investidor. Henrique Granadeiro seria um bom 

administrador? Não faço comentários. Quem é que gostaria de ver nesse curgo? 

Não quero filar sobre isso. Quando é que vai tomar uma decisão? Tomarei a 

decisão alé aofirn do més", - tudo transcrições, com itálico ilosso, do documeiito n.2 

2 junto com as suas Alegações de Recurso de Impugnação Judicial, 

5. Pelo que tem de requerer que se considere como não escritas todas as 

«transcrições» das Alegações de Recurso da CMVM que não tenham única e 

exclusivamente a ver com a Entrevista a Revista Sábado, 

6.  Desconsiderando todas as «montagens» que a Recorrente fez com frases e 

supostas palavras do Recorrido, 

7. Ou seja, que o Tribunal ad quem balize a sua apreciação no teor de folhas 

483 a 493 inclusive dos autos, particularnlente e tão só no conteúdo de fls. 492 e 493; 

8. Se assim não se fizer, então, "O tribunal alicerçou a sua convicção na 

análise crítica e conjugada da globalidade da prova produzida, nos termos do artigo 

476.", n." 4, do CVM, apreciada a luz das regras da experiência", - transcrição, com 

itálico nosso, da Sentença, como as que de seguida se irão fazer; 

9. "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 entrevista a 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"; 

10. "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, 

conjuntaniente com demais investidores, a possibilidade de apresentar uma OPA 

concorrente, certo que tal estudo exigiria um elevado dispêndio de recursos, 

econón~icos e de tempo, apenas para aferir da viabilidade de uma níera hipótese, 
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sendo seguro que, não dispondo dos recursos para tal a data. jamais poderia 

posicionar-se como uni potencial iiivestidor e111 tal cenário. Mais esclareceu que, não 

obstante a publicação da revista ter ocorrido em niomento posterior, a coniunicação 

da CMVM surgiu na sequência de iiotícias 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. 

11. Por outro lado, "As declarações do arguidolrecorrente foram corroboradas 

pelos depoiinentos de Salvador da Cunha, consultor de comunicações e prestador de 

tais serviços ao recorreiite, e de Rui Gustavo Morais, jornalista e responsável pela 

referida entrevista", - tudo transcrições, com itálico nosso, 

12. Pelo que, se também se tiver em consideração a prova documental 

constante dos autos, então, não se olvide toda a fundanientação da matéria de facto - 
que não foi de qualquer forma posta em causa, e que por isso dá por integralmente 

reproduzida -, bem como a bitola de que a prova e apreciada segundo as regras da 

experiência e a livre convicção da entidade que julga - artigo 127." do CPP; 

13. Mas ainda não entrando ein tal campo, no dia 2411 112008, antes do 

Julgamento se ter iniciado, o Requerido suscitou uma questão, por requerimento 

entregue e junto após aos autos, cujo teor dá por integralmente reproduzido, em que, 

em suma, referiu que: 

14. Se o dever de segredo, previsto iio artigo 174." do CdVM, na versão do 

Decreto-Lei 6612004 de 24103, aquando do momento da prática dos factos, Fevereiro 

de 2006, não se aplicava as ofertas concorrentes - vide o respectivo artigo 185." -, os 

actos do ora Recorrido nunca podiam ultrapassar a esfera da licitude penal e contra- 

ordenacional, 

15. O que, de per se, devia ter levado ao imediato arquivamento dos presentes 

autos, uma vez que a Decisão administrativa seria nula, o que ora vem novamente 

arguir, nos termos e para todos os devidos e legais efeitos; 

16. Mesmo que assim não se entenda, sempre o caso dos autos fica fora do 

âmbito do Decreto-Lei 11." 21912006, de 2 de Novembro, atentas até as regras de 

aplicação da lei no tempo, constantes no artigo 64 do mesmo, 

17. Pelo que, e de acordo com o princípio nullum crimen, nulla poena sine 

lege, V. Exas. podem concluir, desde já, que até e prescindível percorrer os factos em 

causa para que se mantenha a justiça feita; 
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18. Se se considerar que é iiecessário perscrutar os autos. então. também - 

coino a Recorrente - dá por reproduzido o seu Recurso de Iinpugnação, e cita 

Frederico Lacerda da Costa Pinto, in o Novo Regime dos Crimes e Contra- 

Ordenações no Código dos Valores Mobiliários, página 36, quando refere que "para 

que os indícios de factos ilícitos tenham um mínimo de consistência probatória é 

necessário determinar os aspectos relevantes para o preenchimento do tipo de crime 

em causau,- itálico nosso; 

19. O que deve ser aquilatado é um pequeno excerto de uma extensa 

entrevista biográfica a Revista Sábado, que: o Recorrido deu, em data anterior a 

14/02/2006; o Tribunal a quo deu como facto provado sob o n." 5; e já se transcreveu 

supra; 

20. Na ponderação do Tribunal a quo sobre tal facto, foi tido em conta a 

prova testemunhal produzida, mormeilte que "o Recorrido, de modo que se reputou 

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

Sábado, referindo que a mesma ocorreu ein data anterior a comunicação por si 

recebida da CMVM, pese embora tenha sido publicada em iilomento posterior", - 
transcrição com itálico nosso da página 12 da Sentença; 

21. Aliás, "o mesmo explicitou que se tratava de uma entrevista biográfica, e 

que, entre muitos assuntos relativos a 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 viabilidade de uma OPA concorrente a da SONAE sobre a PT", - 
idem página 13 da Sentença Absolutória, 

22.1Vo que concerne ao facto provado n." 2, o Tribunal baseou-se em fls. 10 e 

12 dos autos; 

23. Idem quanto ao facto provado sob o n." 4 "1. Fui efectivamente contactado, 

em nome pessoal,"; (...)"mais não visaram do que apurar um eventual interesse de 

negócio"; (. ..) "na condução da minha actividade proJissiona1 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 fucto a existir, sobre uma eventual OPA, não obstante 

a pressão dos órgãos de comunicação social", - transcrições com itálico nosso de 

páginas 6 e 7 da Sentença absolutória, 
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24. Conjugado com as declarações do Recorrido, que "cscl~ireceu. de modo 

que se entendezi ro/rrlnzenle credíi:el, pela suo clcirezn e yreci.\Go. que ù data não 

htrvin sequer. i.eunido L.oni ninguPnz para disct~tir- a upr-eserztuçí7o de UMZLI  ei?enlual 

OPA concorr-ente ù du SONAE, nen1 sequer havia equacionudo de que modo e ern 

que qualidade, em tal eiientualidcrde, interviria no negócio': - traiiscrição com itálico 

nosso da página 13 da Sentença Absolutória, 

25. E mais "esclareceu que, não obstante a publicação da revista ter 

ocorrido em rnomento posrerior, a conzunicação da CMVM surgizr no sequência de 

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

mesmo grupo empresarial dcr ueiiista Sábado, sendo que todavia janzai~ prestou 

declarações a tal nzeio de comunicações social", - idem -. 
26. Bem como com o depoimento da testemunl~a Salvador da Cunha, na parte 

em que este explicitou que "o recorrente nunca prestou declarações, de carácter 

especulativo", - transcrição com itálico também da pagina 13 da Sentença absolutória; 

27. Quanto aos factos provados n."s 13 e 14, remete-se para as transcrições já 

feitas de fls. 1 2 e 13 da douta Decisão, 

28. A que acresce que, "Ern nenhuma pussuger~z da refer.id~l enirei~ista se 

suryreende uma tomada de decisão no sentido de preparar unzn OPA, não estando. 

igualinente neste ponto, preenchidos os elementos objectivos do tipo", - transcrição 

com itálico nosso da pagina 2 da Sentença absolutória; 

29. Assim. mesmo aceitando a amplitude do conceito de actos preparatórios 

do Tribunal a quo, i.e., "todos ayueles que constituam uma manifestação externa de 

unza vontade séria e inequivoca do desenrolar de um processo tendente a ulterior 

tomada de decisüo de lançar ou nüo uma OPA ",- transcrição, com itálico nosso -, 

30. O facto de o ora Recoi~ido apenas não ter negado ter sido contactado por 

investidores estrangeiros (como foram outras pessoas - como a CMVM niuito bem 

sabe) que queriam averiguar do seu interesse em eventualmente se reunir com 

aqueles, não constitui qualquer acto preparatório e, nessa medida, não se encontrava 

sequer adstrito a qualquer segredo, 

31. Podendo-se concluir pacíficamente, que os factos provados 2.". 4.", 5.": 

13." e 14." não consubsta~~ciam a violação do dever de segredo nem preparação de 

qualquer oferta; 
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32. Diz-nos o fado provado n." 1 1  .O que, "não.foi yublicudo, nté 21/03/2006, 

qualquer anuncio yl.elir~zinar de ofer-tn públicu de aquisiçclo da Portugul Telecom, 

SGPS, S. A. pelo arguido"; 

33. Ora, "o dever de segredo previsto no artigo 174." visará todos aqueles 

" (...) "que executem aclos prepurutórios de uma oferta", - página 18 da Sentença 

absolutória; 

34. O Recorrido nada havia decidido e não estava a preparar qualquer oferta, 

não estando, assim, investido na qualidade de oferente, nem sequer potencial, 

35. Não tendo também praticado qualquer acto que, a luz do corolário da 

causalidade adequada, pudesse ser considerado idóneo, como capaz, de ser 

conduzido a qualidade de acto preparatório, 

36. Não estando, assim, obrigado a realizar o anúncio preliminar em causa; 

37. Quanto aos factos provados 110s 4.O, 5.", e 14.", foi igualmente tida em 

conta a prova testemunhal produzida, maxime que atento "o teor das declarações por 

si prestadas apenas poderia signzjicar que, dentro de um mês, decidiria se valeria a 

pena estudar, conjunlnmente com demais investidore~, a possibilidude de apresentar 

uma OPA concorrente, certo que tal estudo exigiria iim elevado dispéndio de 

uecursos, económicos e de tenzpo apenas para aferir do viahilidude de uma mera 

hipótese, 

38. Sendo seguro que, "não dispondo dos recursos para tal à data, jamais 

poderia posicionar-se como um potencial investidor em tal cenário ", transcrição, 

com itálico nosso, da página 13 da Sentença absolutória; 

39. Não se olvide, "Uma operação de aquisição 100% da PT custa entre I0 a 

12 biliões de eurflos. Mesmo que se utilize muita dívida, nunca menos de 4 biliões. Em 

Portugal não existe esse capital", 

40. Pelo que do exposto resulta que: não tinha tido qualquer participação 

activa; até a decisão de eventualmente se reunir com os investidores ainda não tinha 

tomado; e, nunca teve, nem nunca teria, o domínio do facto; 

41. No que respeita ao facto provado n." 12, Salvador da Cunha explicou que, 

"as declarações do arguido foram realizadas em três sessões presenciais com o 

jornalista e uma quarta e última, telefónica, que se destinava apenas u sati~fazer 

alguns esclarecimentos do jornalista. Referiu que foi nestu sessão telefónica, após o 

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

tal situação, tendo o recorrente declarado apenas ter sido contactado por 
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inveslidores ~ J / P ~ M ~ ~ I I ' o . $ .  Explici/oz~, ode~~zuis" (...) que "o r*ecor.rTcnte nur~ca pr.estou 

declaraçõe,~. de curácrer. esl~ecularivo " . - transcrições com itálico nosso de paginas 

13 e 14 da Sentença Absolutoria, - 

42. E ainda, "a leslrrnunhu cor,-oborou inlegralmenre ns declarações do 

arguido no atinenre u interprelação a dar as sua5 declarações, atendendo ao 

circunstanciali.~wro que enlão se enconlrava, ou seja, tinha apenas sido contactudo 

telefonicarnenle por investidores que o inteipelar~anz se estariu inteues~ado ern reunir 

com vista a  discutir^ o seu envolvimevito num estudo sobre urnu eventual OPA 

concorrente" - idem : 

43. Em resumo, concluanl V. Exas. que: e inadmissível a imputação objectiva 

que a Recorrente pretende; também não se verifica o preencl~imento dos pressupostos 

cumulativos presentes na norina do artigo 174." do CdVM e; não existiu por parte do 

Recorrido a prática de qualquer acto, quer com negligência, quanto mais com dolo, 

susceptível de integrar o tipo subjectivo de ilícito presente no artigo 174." do CdVM, 

logo, não houve violação de segredo sobre preparação de oferta, 

44. Devendo assim ser mantida a douta Decisão, quanto a tal, nos seus 

estritos e exactos termos, 

45. Ademais porque, o objecto do dever de guardar segredo só pode respeitar 

a um conjunto de factos com determinadas características coin potencial «influência 

relevante)); 

46. Com o recurso a cláusulas indeterminadas' e a convocação de juízos de 

prognose, importa densificar os contornos daquele dever, designadamente assentando 

na delimitação do respectivo âmbito e, para isso, analisarido o tipo de informação 

elegível para integrar o pressuposto do dever de segredo; 

47. Paulatinamente, mas firme, tem surgido prática jurisprudencial nacional 

na tutela do direito dos investidores a informação mobiliária relevante; 

48. O critério só poderá ser o de um investidor médio, ou utilizando a anterior 

terminologia constante do Código de Valores Mobiliários, «um investidor 

normalmente prudente)); 

49. Muito per summa capitu. a informação tem sido considerada enquanto 

exposição de uma dada situação de facto, coin base, nomeadamente, no artigo 7.", n." 

I 
Por esemplo, a qualiticação inforinativa tanibérn consta do n.." 3 do artigo 248." (coiiipletude. 

verdade. clareza e o.iectividade). 
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2, que manda aplicar as características de completude. verdade, actualidade. clareza, 

objectividade e licitude; 

50. "E assunzidu unzu yroyorcionalidude directa entre o ucesso qfictivo, 

equitativo e, em gerul, udequado ir informação relevante para ,fundamentar a 

determinação da decisão de (des)investir~~ento e a credibilidude (...)", - transcrição, 

com itálico nosso, de O Dever dos emitentes de Valores Mobiliários admitidos a 

negociação ein bolsa de informar sobre Factos relevantes, Gonçalo Castilho Santos 

(Coordeiiador-Executivo do Gabinete de Relações Internacionais da CMVM), 

Cadernos do Mercado de Valores Mobiliários n." 15, de Dezembro de 2002; 

51. O conceito de ((facto relevante)) é a pedra basilar do artigo 248." do 

CdVM, decidindo da existência ou não do dever, pelo que deve ser concretizado com 

a especial cautela que uiria cláusula norinativa de ponderação de interesses 

recomenda, o que se alega, mututis nzucandis, 

52. Com efeito, é "incontornável que a cláusula de dever consolidada no 

artigo 248.O, tem natureza subsidiária, "suplementar", ou "complenientar" se 

quisermos, em relação a outros deveres de informação inobiliária"; 

53. "Mesmo em relução u outros deveres de injbrmação que não surjam 

enquadrados na mesma secção onde encontramos o artigo 238. O, importurá atender 

a alguns Iraços de regime que .favorecem a delimitação do objecto do dever de 

informar sobre os factos relevante"; 

54. "A lei não se coibiu de utilizar o conceito de relevúnciu" em diversas 

latitudes do iter informativo mobiliário. Por certo que as conclusões que retirumos a 

propdsito do dever de informação do artigo 238. O, ajudarão a delimitar outros 

deveres que fazem apelo a mesma cláusula de ponderação dos interesses em 

presença", - tudo transcrições, com itálico nosso, de Gonçalo Castilho Santos, no 

texto citado; 

55. Salvo melhor opinião, releva-se essencial que o evento em causa assuma 

uma componente de determinabilidade e precisão, inculcando no intérprete um juízo 

de definitividade; 

56. Ora, mesmo no caso das negociações, ainda não existe qualquer 

ocorrência de um facto; o que existe, isso sim, e uma ponderação (eventualmente 

uma perspectiva) dessa eventual ocorrência; 

57. Assim sendo, parece-nos ilegítimo, face a nossa lei, fazer antecipar ainda 

mais, como a Recorrente pretende, a previsão do artigo 174." do CdVM; 
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58. Caso contrário, exporíanlos o processo de definição do dever ao risco de 

uina aplicação desproporcional no quadro dos interesses em presença e de 

insegurança 11a fixação dos contornos do dever in ct~cu, 

59. Para aquele Coordenador-Executivo do Gabinete de Relações 

Internacionais da CMVM, só ''existe ~ I I Z  ,faclo quando se chega ao acordo ,final e, 

portanto, se decide avançar com o processo de preparação. Obtemos, assim, um 

mínimo de objectividade relacionada não só com a ocorrência do ucordo, como com 

a provável nzalericrlizaçiio na esfera da sociedcde enz termos de perfeição~formal" , - 
idem; 

60. Mas mesmo não querendo «ir tão longe)), conforme exemplo de Carlos 

Osório de Castro, em A Informação 110 Direito do Mercado de Valores Mobiliários, 

in Direito dos Valores Mobiliários, LEX, Lisboa, 1997, "o  Third Civcuit Court of 

Appealls norte-unzericano, no caso StuJJin, decidiu que as negociações preliminares 

que visem uma fusão entre empresas não devem ser divulgadas junto do público: 

devia-se esperar por unz acordo de princkio quanto ao preço e estrutura do 

neg0cioU, (...) "nos c a ~ o s  ver.lenre.5 nt?o exisre ainda, pura e simplesmente. unza 

ocorrência de um facto, "- idem 

61. Por isso, pergunta-se: no presente, é sequer admissivel ponderar que 

existe?!; 

62. Se existisse, entende a Recorrente não ter sido "julgado provado qualquer 

facto justijicativo ou desculpante ': 
63. Ora, mesmo quanto a tal não tem razão pois, o facto justificativo e 

desculpante, que especialmente relevará para a atribuição da consciência da ilicitude, 

não é saber se o agente está informado ou não acerca do carácter proibido do facto, 

mas se a intòrmação que tem - quando a tem - lhe permite apreender o desvalor que 

está associado a proibição, 

64. O que, e tendo em consideração todo o exposto, também só pode levar a 

seguinte conclusão: o Recorrido nunca poderia ser condenado pela prática de contra- 

ordenação punida e prevista iio artigo 393.", n." 2, alínea e) do CdVM; Rejeita-se, 

assim, o entendimento que, suportado por um critério cognitivo, aceitasse um duplo 

juízo de probabilidade. Parece-nos que a antecipação da obrigatoriedade do dever de 

guardar segredo preconizada por esta visão pecará por ser vulnerável a incerteza 

jurídica derivada da determinação do duplo momento da probabilidade da ocorrência. 

Admitimos, por isso, soineiite a foriiiulação da segunda ilação, verificada a 
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conclusão do processo decisório empresarial, o que, no caso, nunca se verificou, nem 

sequer estava ((nas mãos do Recorrido)). 

65. Quanto ao putativo erro de direito na interpretação do artigo 174." do 

CdVM, mais concretamente, da aplicação do iter criminis na deilsificação do 

conceito de preparação de oferta: 

66. E, em particular, da puilibilidade dos actos preparatórios: a CMVM, tenta 

((estender)) o conceito de acto preparatório do iter criminis ao tipo do artigo 174." do 

CdVM; 

67. Ora, sendo pacífico que cogitcrtio non punitur., também não se vislumbra 

da letra da lei previsão expressa para os actos preparatórios da própria preparação de 

uma oferta concorrente, o que leva a que o iter criminis do direito penal não tenha 

aplicação no caso; 

68. Segundo a teoria individual objectiva, nega-se em geral a tentativa de 

circunstâncias, por forma a que os actos de realização do tipo básico ou se verificam, 

ou não se verificam ... ; 
69. No que respeita ao nexo de causalidade entre os factos provados e o tipo, 

vigorando é certo a regra da causalidade adequada, detectar-se-á constailtemente o 

concurso de causas, por definição, típicas no funcionameilto do mercado: a influência 

é sempre potencial; 

70. Mesmo que assim não fosse, o ora Recorrido não estava a levar a cabo 

qualquer acto de preparação de uma oferta concorrente, tão pouco. havia tomado 

qualquer decisão e, mais importaiite, nem remotamente equacionou esta 

possibilidade: os contactos nunca foram levados a cabo pelo Recorrido, nem nunca 

no seu animus existiu uma vontade do desenrolar de um processo tendente aquela 

preparação; 

71. Com efeito, "os meros contactos preliminares de que o arguido foi 

objecto - note-se que o nzesmo havia sido contactado por investidores para 

averiguar apenas do seu interesse enz reunir para discutir uma eventuulidade - não 

constitui, ainda, u man~festação 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 " -, transcrição das páginas 19 e 20 da Sentença absolutória; 

72. Assim, o Tribunal a quo, a final, decidiu bem que a luz do entendimento 

que adoptou quanto ao conceito de actos preparatórios, não podia considerar-se que o 
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arguidoirecorrente era, a data. sequei uni potei-icial ofereiite, não estalido. pois. 

sujeito ao dever de segredo a qiie alude o artigo 174." do CdVM. 

73. "NU0 se dernonsfr~undopr~eench~do, enz nosso enterzder., o iipo suly'ectivo 

do ilícito contra-ordenacionul imputudu ao urguido, pelo que se impõe a sua 

absolvição", - idem; 

74. Mas, ainda, fazendo uma correcta delimitação do conceito de actos 

preparatórios no artigo 174." do CdVM, por analogia, e em conformidade com "O 

Impacto da Divulgação dos factos Relevantes no Mercado de Capitais Poi-tuguês", de 

João Duque e Inês Pinto, in Cadernos do Mercado de Valores Mobiliários n." 22, 

disponível in w . c m v m . p t ,  é entendimento da CMVM que "o en~itente nüo tem de 

con~unicar a existéncia de etapoc, pr.e/ir?zinares da suu.forrnaçclo - designadamente as 

negociações que decorvunz tendo em vista a conclusão de deíernzinudo acordo ou as 

fases de um processo interno de decisão': 

75. E ,  o Tribunal a quo na densificação do conceito de ((actos preparatórios)), 

até recorreu "mutatis mutandis a posição assumida pelo TRL, no acórdão, aliás 

citado nu decisão udministrruíiva e proferido no âmbiío do processo no 10.697/003, 

embora incidente sobre conceito de informação 'brecisa" no coniexto de abuso de 

informação privilegiada", 

76. Tendo concluído que "nüo pode, a nosso ver, ser considerado acio 

prepurutório todo e qualquer acto, independentemente da juse do processo pré- 

decisório em que se encontre "; 

77. Porquanto "tal entendimento conduziria, inevitavelmente, n um tal 

alarganzento do espectro normativo que levaria a que quulquer indivíduo. sem 

qualquer possibilidade nnininzanzente real - do ponto de vista logjstico e .financeiro - 
de vir u apresentar-se como oferente, mas que exteriorizasse uma tal eventualidade 

estivesse já vinculado ao dever de segredo"; 

78. O que era precisamente o caso pois, relembre-se, "à data não havia 

sequer reunido com ninguém para discutir a apresentação de uma eventual OPA 

concorrente a du SONAE, nem sequer havia equacionado de que modo e em que 

qualidade, enz tal eventualidade, interviria no negocio", "sendo seguro que, não 

dispondo dos recursos para tal a data, jamais poderia posicionar-se como um 

potencial investidor em ía/ cenário", - todas, transcrições da obra citada; 

79. O que, a filial, levou o Tribuiial a quo a decidir que "não pode considerar- 

se que o a~.guido/r.ecorrente era, u daíu, unz potencial ufirente e que, conzo tal, se 
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encontrava sujeito ao dever. de segredo u que alude o urtigo 174." do CdVM', - 

transcrição coni itálico nosso da Sentença absolutória; 

80. Dai que a Sentença recorrida tenha seguido um processo lógico e 

racional na apreciação da prova, não surgindo a decisão como uma conclusão ilógica, 

arbitrária, ou violadora das regras da experiência comum na apreciação das provas, 

iilexistindo, portanto, qualquer erro de direito; 

81. Acresce que, "Colocar*-se a tónica numa delimitação em torno da 

génese-consequéncia do .facto implicaria provavelmente a multiplicação de situações 

dúbia3 e confusas", - transcrição, com italico nosso, de Gonçalo Castilho Santos, no 

texto citado; 

82. " E  o juizo de prognose subjacente a aplicação do preceito. Esta 

ponderação ex ante da previsível injluência deve ser encarada segundo um prisma 

de inelutabilidade do efiito que se constata ou antevê em virtude da incidência", - 
idem; 

83."0 juizo de prognose pressuporá um grau elevado de verificação da 

influência relevante", ibidem; 

84. Ora, se na entrevista em causa o Recorrido até disse que "Uma operação 

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

utilize muita divida, nunca menos de 4 biliões. Em Portugal não existe esse capital, 

como e' que se pode considerar que ele podia ser oferente, mesmo potencialmente, 

com que meios?! "; 

85. Sem prejuízo, pensamos que não pode deixar de se atender a 

essencialidade dos factos, iio caso, actos preparatórios de preparação (perdoe-se a 

redundância), conceito de oferente (ainda que potencial), e circunstâncias em causa; 

86. Quanto ao conceito de Oferente, é de realçar que o CdVM elegeu a data 

de publicação do anúncio preliminar como o momento decisivo para a qualificação 

de qualquer oferta anunciada em momeiito subsequente; 

87. "A publicação desse anuncio é um acto bastante reveludor quanto á 

intenção aquisitiva do ofirente. Isto porque, por um lado" (...) "vincula-se a lançar a 

oferta, estando habilitado a revogá-la apenas com o fundamento em alteração de 

circunstâncias (princlIpio da irrevogabilidade da oferta, constunte do urt. 130. O, n. O 2  

1); por outro lado" (...)"define os contornos minimos da sua proposta, que não 

poderão ser unilateralmente revistos em prejuízo dos destinatários (princ@io da 
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estabilidude du ofer.ta". - transcrições. com itálico nosso, de Ofertas Concorrentes, 

Hugo Moredo Santos, Coimbra Editora, 2008; 

88. Seguindo o raciocínio lógico do que vem defendendo e do que ficou 

provado, e subsumindo o ora transcrito a tais ofertas, manifesto é que, nunca se 

poderia considerar o Recorrido como oferente; 

89. Mas veja-se ainda, por sin~ile, o Acordão da Relação de Lisboa datado de 

26/03/2008, no Processo n." 909212007-3 : "A norma básica, consagrada nos artigos 

97. O e 98. O é a de que a informação .for+necida ao público, bem como a publicidade, 

devem conformar-se com princípios rigorosos de licitude, veracidade, objectividade, 

oportunidade e clarezn"; 

90."A este propósito, o que em primeira linha se pode e deve fazer observar, 

porque directamente resultante do transcrito art. 79, concretamente do seu n." I ,  é 

que a informaçüo a que vimos aludindo há-de ser tal [rectius: há-de ter um tal 

conteúdo] «que seja susceptível de influenciar as decisões dos investidores». Não 

esta, pois, aqui em causa uma qualquer informação, uma informação de meipa 

propaganda, se nos é permitido este termo'', - idem -, 

91. "Se qualquer tipo de informação pudesse integrar a muito grave contra- 

ordenação, o quadro sancionatorio cominado pela norma em apreço, aqui 

globalmente considerado, não faria qualquer espécie de sentido", - ibidem; 

92. É impressiva, em suma, a complexidade inerente a presente situação e a 

situações similares, porventura, porque se congregam nesta questão não só o 

equilíbrio problemático entre investidores e sociedades, regime societários (e suas 

formas de vinculação), mercado de valores mobiliários, e uma componente 

simultaneamente infra-societária e extra-sociedade; 

93. Assim, importa ainda fazer referência a um último ponto no que respeita a 

delimitação do elemento da "definitividade" do facto: referimo-nos ao tema dos 

rumores, 

94. Se um rumor potencialmente relevante se instala e não é possível 

estabelecer qualquer conexão com a quebra do dever de guardar segredo, não vemos 

como reconduzir esta situação a previsão do tipo em causa; 

95. "Sob pena de se legitimar praticas pouco transparentes e salutares no 

.funcionamento dos mercados e de onerar o eventuul destinatário da norma em 

análise "com um dever ilimitado de reagir sobre a sua (pretensa) actividade"; 

(...)"devemo-nos, pois, ateu ao conceito de-facto ou, quanto muito a clarificação das 
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circunstâncius que envo1i:em delen~zinudu ,fucíuuli~iude" . - transcrição. com itálico 

ilosso, de Goiiçalo Castilho Santos, no texto citado; 

96. E tal clarificação teve a conclusão que teve: o ora Recorrido foi, muito 

bem, absolvido; 

97. Quanto ao suposto vicio do artigo 410.", n." 2 do Código de Processo 

Penal (maxime o encastoado na alínea b) do mencionado preceito - contradição 

insanável entre os factos provados e os factos não provados): 

98. Primeiro, remete integralmente para as considerações tecidas sobre os 

Factos quanto a valoração pelo juiz a quo daqueles que foram considerados provados; 

99. Segundo, tem de esclarecer que: 

100. A Recorrente pretende que o facto provado n." 14 tenha 

correspondência com a matéria considerada não provada em a); ora, a substância de 

tais factos não e,  i1ei.i.i pode, ser a mesma, pois diz respeito a elementos totalmente 

diferentes: o primeiro relacionado com informações acerca de hipotéticas reuniões 

anteriormente sequer a uma mínima ponderação de interesse em preparar uma OPA, 

e o segundo com informações específicas e delimitadas acerca de uma qualquer 

concreta acção de preparação de uma certa e determinada oferta; iinprocede, assim, o 

alegado pela Recorrida quanto a estes dois pontos; 

101. Quanto ao facto provado n." 12 e ao não provado no ponto 2 .O ,  

facilmente se compreende que fornecer informações sobre uma concreta preparação 

de oferta, e referir, em sede de entrevista autobiográfica, que tinha sido contactado 

por alguns investidores, cuja identidade não foi revelada, afim de saberem da sua 

disponibilidade para discutir um eventual interesse em poder ser um módico parceiro 

local, constituem dois factos total e diametralmei~te diferentes; 

102. Por fim, facto provado sob o n." 5 versus 3." não provado: querer dar 

uma entrevista e conhecer do seu carácter autobiográfico, na medida pessoal e 

profissional, é uma coisa, e disponibilizar propositadamente informações sobre factos 

concretos, mormente, para efeitos de preenchimento de ilícito penal e contra- 

ordenacional, é outra; 

103. Os factos considerados não provados são factos que o Tribunal a quo, 

na sua ponderação de acordo com critérios lógicos e objectivos, concluiu que a parte 

sobre a qual recaía o respectivo ónus probatório não conseguiu provar, por se ter 

feito prova contrária, por não se ter feito prova bastante de tal, etc.; 
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104. Terceiro: os vícios do artigo 410.". 11." 2 do CPP, têm de resultar. 

irrefutavelmente, do texto da decisão recorrida na apreciação liiiiitada que dela 

resulta ou dessa apreciação conjugada com as regras da experiência coniuni; 

105. O Tribunal a quo alicerçou a sua convicção iia análise crítica e 

conjugada com a globalidade da prova produzida, nos termos do artigo 416." do 

CdVM, apreciada a luz das regras da experiência: 

106. No que concerne ao 1." facto não provado - O arguido detinha 

informação relativa a preparação de oferta - o Tribunal ponderou que o Recorrido 

"esclareceu, de modo que se entendeu totalmente credivel, pela sua clareza e 

precisão, que data não havia sequer reunido com ninguém pura discutir a 

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

equucionado de que tnodo e em que qucilidade, em ia1 ei)entualidade, interviria no 

negócio", - transcrição da Senteiiça absolutória -, 

107. Sendo que as "declarações do a~~guido/recor~~ent  foram corroborados 

pelos depoimentos de Salvador da Cunha", "e de Rui Gustavo Morais", - idem; 

108. Quanto ao 2." facto não provado, o Tribunal entendeu "não se encontrar 

demonstrado que o arguido/recorrente tinha, data dri enirevista para a revista 

Sábado, detinha infor~~zação 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 preparação da oferta. A este 

respeito, não pode olvidar-se que o ar-guido, conforme declarou, é pessoa com larga 

experiéncia no mercado de capilais, nunca tendo incorrido em ilícito contra- 

ordenacional, circunstáncia que é de valorar em seu benefício rza interpretação das 

suas declar*ações a referida revistar', - idem; 

109. Por último, quanto ao 3." facto não provado, o Tribunal considerou que 

"em tal coniexto. o teor das declarações por si prestadas apenas poderia significar 

que, dentro de um mês, decidiria se valeria a pena estudar, conjuniamente com 

demais investidores, a possibilidade de apresentar uma OPA concorrente, certo que 

tal estudo exigiria um elevado dispêndio de recursos, econcímicos e de tempo, 

apenas para aferir da viabilidade de uma mera hipótese, sendo seguro que, não 

crispando dos recursos para tal a data, ,jamais poderia posicionar-se como um 

potencial investidor em tal cenário " ibidem. 

110. No que concerne aos factos provados e carreados pela CMVM, como 

conforinado a contradição insanável, temos: Ponto 5."; Poiito 12."; e Ponto 14."; 
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111. Como se deixou antever no exórdio aposto a este item de 

cognoscibilidade, não se extrai qualquer contradição iiísaná~~el no texto da decisão; 

112. Aliás, como referem M. Simas Santos e M.Lea1- HenriquesICPP 

anotado, I1 Vo1.1739, "Pura os,fins do preceiío do artigo 41 0. O n. O 2 ul. h) do CPP, 

constitui contradiçüo apenas e tão só aquela que, expressamente se postula, se 

apresente como insanavel, irreduíível, que não possa ser ultrapassada com recurso 

ù decisão recorrida no seu todo, por si só ou com o auxílio das regras da 

experiéncia", - itálico nosso; 

113. Termos em que, não se vislumbra qualquer contradição, e muito menos 

insanável, tal como vem esgrimido pela Recorreiíte, 

114. Pois, quando o Recorrido deu a entrevista a Revista Sábado e apesar de 

(só) ter dito "não nego ter sido contactado" (pontos 5.", 12." e 14." dos factos 

provados), 

115. Para além do mais, nada nem ninguém, comprovou, de modo algum, 

que o Recorrido detivesse qualquer informação relativa a preparação da oferta, e 

tenha prestado, consciente e voluntariamente, informações que permitissem que a 

comunicação social noticiasse inforiííação relativa a pretensa preparação da oferta 

em causa (Pontos 19 a 39 dos factos não provados); 

116. Logo, devem V. Exas. considerar a Sentença proferida isenta do vício 

arguido; 

117. Acresce a todo o exposto, as dificuldades interpretativas do artigo 174.9 

do CdVM na altura dos factos dos autos, que obrigaram, inclusive, a Recorrente, em 

21/03/2006, a divulgar um Parecer Genérico sobre os Deveres de Comportamento na 

Pendência de Oferta Pública de Aquisição (OPA), onde referiu que, "Tendo sido 

colocadas diversas questões à CMVM respeitantes u deveres de comportamento 

impostos na yendênciu de oferta pública de aquisição, o Conselho Directivo da 

Comissão de Mercado de Valores Mobiliários, ao abrigo do n. " 2 do artigo 370. "do  

Código dos Valores Mobiliários, emite o seguinte parecer ... ", - itálico nosso; 

118. Ademais, ate a Directiva n.' 2004/25/CE, do Parlamento Europeu e do 

Conselho de 21 de Abril de 2004, relativa as ofertas públicas de aquisição, por um 

lado, não falava sequer expressa e detalhadamente em qualquer dever de guardar 

segredo antes de lançar uma oferta, 
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119. L, por outro, no seu artigo 2.", qualifica(va) ipsis vcrbis como Oferente 

"qualqirer pessoa singulcrr ou coleclii)~, de direito púb1ic.o ou yuii)au'o, qzre lance 

urna ofertu"; 

120. Diz-nos Frederico Lacerda da Costa Pinto, in o Novo Regime dos 

Crimes e Contra-Ordenações no Código dos Valores Mobiliários, páginas 37 e 

seguintes que, "No caso do abuso de informação, por exemplo, os agentes do.fucto 

iiyicarnente descrito serão" (...)r'as pessoas que derwm a oudertz de cortzpra ou de 

\lenda de activo " actuando "de forma autónoma ou vinculada a uma prévia decisão 

de um órgão. 

121. Caso actuem autonomamente essas pessoas têm o domínio do jacto e 

preenchenz como autores o tipo legcrl de crimeu-, transcrição, coin itálico nosso. 

122. O que nunca foi o caso do Recorrido; 

123. Por outro lado, "a sinzples posse da informação não constitui uma 

conduta criminosa': - idem -, e, 

124. "Igualmente atlpicos são os casos de non trading com base numa 

inforrnnção p~ivilegiada", - ibidem -, o que tudo alega a cautela; 

125. Em últiina instância, o princípio in dubio pio reo impõe que, mesmo 

que se seguisse a visão unilateralista e desarreigada da Recorrente, mormente da 

prova, documental, esta não poderia, nunca, deixar de ser valorada a favor do 

Recorrido, 

126. Até porque, "o parecer genérico" c..) "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", - transcrição, com itálico nosso, da página 15 da Sentença absolutória -, 

127. Pelo que sempre deveria, e deve, o ora Recorrido ser, tal como foi, 

absolvido. 

128. Nestes termos e dos demais de Direito, requer a V. Exas. o seguinte: 

- Reconhecer a nulidade de que padece a Decisão da CMVM, pelos factos - 

de Fevereiro de 2006 - nunca poderem ultrapassar a esfera da licitude contra- 

ordenacional - artigo 185.' do Decreto-Lei 6612004 de 24103 e n." 14, do artigo 32.", 

da CRP -, bem como de todos os actos a mesma subsequentes, por igualmente 

inquinados, arquivando-se depois, os autos; 

- Caso assim não entendam. ter, ab initio, por não escritas todas as 

((transcrições)) das Alegações da Recorrente com excepção das atiilentes a Entrevista 
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da Revista Sábado. e. nesta medida, daquelas não conhecer. por extravasar o 

delimitado objecto do Recurso; 

- ou, valorar devidamente toda a prova produzida e a fundamentação da 

matéria de facto; 

- independentemente, sempre considerar que o tipo, objectivo e sub-jectivo, de 

ilícito contraordenacional previsto no artigo 174." do CdVM não se encontra, in casu, 

preenchido; 

- e, a final, concluir também pela inexistência de qualquer erro de direito ou 

contradição insanável; 4 

- Casos dúvidas subsistam, aplicar o principio in dubio pro reo, 

- Consequenteinente, julgar improcedente o Recurso apresentado pela 

Recorrente, negando provimento ao mesmo. 

- E, após, coiifirmar, 11a íntegra, a Sentença absolutória proferida pelo 

Tribunal a quo, 

V - Transcreve-se a decisão recorrida: 

Sentenca de fls. 11 09 a 11 30 

Relatório 

Miguel Maria de Sb Pais do Amaral, m. id. nos autos,, impugnou 

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

Mobiliários (doravante CMVM), pela qual lhe foi aplicada uma coima de ê 

75.000,00 (setenta e cinco mil euros), ao abrigo do disposto nos artigos 393.", n." 2, 

alínea e), e 388.", n." 1 ,  alínea a), do Código dos Valores Mobiliários (doravante 

CVM), parcialmente suspensa na sua execução, quanto ao pagamento do montante 

de E: 50.000,00 (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 segredo 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 anúilcio 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". 
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Para tal coi~siderou assente, além do mais. que "o arguido detinha informação 

relativa a preparação de oferta (...) prestou informações que permitiram que a 

comunicação social noticiasse inforinação relativa a preparação da oferta (...) Não foi 

publicado, até 21/03/2006, qualquer aiil~ncio preliminar de oferta pública de 

aquisição da Portugal Telecom, SGPS, S.A. pelo arguido" tendo o arguido agido 

"consciente e voluntariainei~te" lia 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 iluiica 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 

sancionatorio objectivo (artigos 174.", 393.", 11." 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 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 (coi~ectiva, 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 

ein 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 Recoi-reiite, nem a CMVM o prova ou alega. 

e) Em nenhuma passagem da referida entrevista se surpreende uma tomada de 

decisão no sentido de preparar unia OPA, não estando, igualmente neste ponto, 

preenchidos os elementos objectivos do tipo. 
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f) A decisão de aplicaçâo de coiina ora recorrida é tanibém ilegal no que diz 

respeito ao preenchin~ei~to do tipo subjectivo da contra-ordenação com dolo, certo 

que não convoca os factos e juízos 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 

Março de 2006 (cit. Doc. 3) esclarecendo algumas duvidas 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 14 de Fevereiro de 2006, data e111 que a CMVM o alertou 

genericamente e pela primeira vez "( ...) para os deveres de sigilo que devem ser 

observados em caso de preparação 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 inconforrnado com a Decisão. 

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

todas as solicitaçôes 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 instruçôes e recomendações da CMVM. 

k) A Decisão ora recorrida aplicou igualmeiite 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 
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entrada ein vigor se deu. nos terinos do artigo 13". iz."l deste diploma, 15 dias após a 

respectiva publicação. 

I)  Aléin de dever ser anulada em coiisequência da aiiulação da coinia (pena 

principal) nos termos supra peticionados, a sanqão acessória deve também ser 

invalidada porque o artigo 422." do CVM foi publicado e entrou ein 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, 

coilsubstaiiciadas, em suma, no seguinte: 

a) O recorrente não podia, a data dos factos, estar sujeito ao dever de segredo 

previsto no artigo 174." 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." 219/2006, de 2 de Novembro, não se aplicava as ofertas concorrentes, sendo 

que apenas através do Regulamento n." 10/2000, 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, 

designadaniente no atinente aos factos dados por provados nos pontos 35.", 36." e 

38." da referida decisão, requerendo que a mesma seja declarada e, 

consequentemente, que se declarasse a iiulidade 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 coiisiderou não se tratar de questão prévia ao 

conhecimento do inérito 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 follias 946 a 956, pelo qual foi a mesma julgada improcedente. 

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

Questão j revia: da iiulidade da decisão administrativa por falta de 

fundamentação: 

Apreciando: 

Veio o recorrente, embora de forma não autonoiiiizada da iinpugnação dos 

factos dados por provados na decisão admiilistrativa, invocar a falta de 
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fundamentacão da inesnia no atinente ao elemento sub-lectivo do ilícito que lhe é 

itiiputado e pedindo a sua anulação. 

Susteilta, para o efeito, que a decisão "não convoca os factos e juízos 

probatórios necessários lios terinos que lhe erain 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, iiem 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, liminarniente, 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 ila 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. 

No caso concreto a obrigatoriedade de descrição dos factos e fundamentação 

das decisões decorre do artigo 58.", 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, 

peimitindo, 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. 
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No que conceriie ao presente caso. a decisão iiiiputa concreta e definidamente 

factos a recorrente ao nível dos elemeiitos objectivos e subjectivos do tipo contra- 

ordenacional e subsume-os juridicamente. 

Com efeito, na parte atinente aos "factos provados". consta, sob o 11." 45. qiie 

"O arguido agiu coiisciente e voluntariaiilente na prática dos factos supra descritos, 

como se demonstra na iinputação subjectiva", mais constando, na pai-te atinente ao 

"tipo subjectivo", sob os 11." 101 que "O arguido conhecia o teor da entrevista que 

deu a revista Sábado, e quis dá-la com aquele teor". 

Tal descrição fáctica, ainda que se discuta a sua forn~ulaçâo, não impede, 

como não impediu, o cabal exercício de defesa pelo arguido/recorrente, 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 vicio 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." 1 do referido artigo 58." do 

RGIMOS é a nulidade, sanável, da decisão impugnada, nos termos dos artigos 374.", 

n." 2 e 379.", n." 1, alínea a) do Código de Processo Penal, aplicável 

subsidiariamente ao caso, arguivel pelo interessado/notificado 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.", n." 1 

do RGIMOS), ou, judicialmente, no acto da impugnação (cf. disposições conjugadas 

dos artigos 120.", n.";, alínea c) do Código de Processo Penal e 41.0, n." 1, do 

RGIMOS). 

Sobre o regime de arguição de nulidade e sua sanação, pronunciou-se o STJ, 

por Assento n." 112003, de 16-10-2002, (D.R., I-A Série, de 25/01/2003), cujos 

considerandos, pese embora tecidos a propósito na preterição 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 liinitar a arguir a nulidade, o tribunal invalidará 

a instrução administrativa, a partir da notificação incoinpleta, e também, por dela 

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

impugnante se prevalecer na inipugnação judicial do direito preterido (abarcando, na 

sua defesa, os aspectos de facto ou de direito omissos na notificação mas presentes 
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na decisão/acusação), a nulidade considerar-se-á sanada", por aplicação do disposto 

no artigo 121 .O. n." 1 ,  alínea c), do Código de Processo Peiial. 

Ora o recorrente, não obstante arguir o aludido vicio - 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 iiivocada nulidade. 

Decisão: 

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

a arguida nulidade da decisão administrativa no atinente a falta de fuiidamentação. 

Não existem outras questões prévias ou incidentais que importe conhecer. 

i1 - Fundamentação f á c t b  

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 Telecom, 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 "( ...) para os deveres de sigilo que devem ser 

observados em caso de preparação de qualquer oferta pública de aquisição ate a 

publicação do aiiúncio preliminar (artigo 174." do Cód. VM)"; 

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

anterior, o arguido comunicou a CMVM que: 

1. "( ...) fui efectivamente contactado, em nome pessoal, e não na qualidade 

de administrador de uma sociedade cotada, no sentido de participar, com outros 

investidores, numa eventual OPA concorrente ao capital social da sociedade (...) PT."; 

2. "Enquatíto administrador do Grupo Media Capital, desconheço qualquer 

intenção deste grupo em se envolver nuina eventual OPA a PT." 

2 8 
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3. "Os coiitactos preliminares acima i-ekridos e111 1 .  mais não \/isarain 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 

joriialista 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 publican~ente informações 

e detalhes sobre eventuais negociações, caso venham de facto a existir, sobre uma 

eventual OPA, não obstante a pressão dos órgãos de coinuiiicação social". 

5." Em 23/02/2006, foi p~iblicada, na revista Sábado, uma entrevista 

biográfica com o ora a arguido, donde consta, além do inais e sob a iileilção de "PT: 

"Decido ate ao fim do mês", seguinte: 

Foi surpreendido pela OPA da Soilae sobre a PT? 

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

golden share e dos estatutos blindados. O Governo tem uma oportunidade de ouro 

para se esquecer destas baleias das golden share e dos centros de decisão nacional. 

Prevê uma contra-OPA? 

Depende da leitura que se fizer do valor da PT. Com todas as restrições do 

Governo, o problema da 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% da PT custa entre 10 a 12 biliões de 

euros. Mesn-io que se utilize muita dívida, nuiica 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 Nova Iorque, conhece iiiuito 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 iilvestimento, durante dois meses. Não sei se a 

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

Se a analise 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? 

Não quero falar sobre isso. 

Quando vai tomar uma decisão? 

Tomarei a decisão até ao fim do mês.". 

6." Em 13/03/2006, na sequêiicia 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 

oferta 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 assunto; 

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

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

arguido enviou a CMVM, as 20h51n1, comunicado a ser divulgado no sistema de 

difusão de informação da CMVM, com o seguinte conteúdo: 

"Miguel Pais do Amaral informa sobre noticiada oferta pública concorrente 

de aquisição de acções sobre o capital social da Portugal Telecom, SGPS, S.A. e/ou 

PT Multimédia, 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. elou PT 

Multimedia, SGPS, S.A. (doravante "Poi-tugal Telecom") 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 

devidamelite iriforinado, considero oportuiio clarificar os seguiiites aspectos: 
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1 - Foraiii iniciadas conversações coiii alguns investidores interiiacioiiais 

visando a formação de um consórcio cujo objectivo inicial será a análise e o estudo 

da viabilidade de uma oferta coiicorrente sobre o capital social da Portugal Telecoin; 

2 - Não existe qualquer acordo formalizado quanto a forinação 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 e nem pode ser entendida conio 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, as 18h15m. a identificação das entidades co-envolvidas 

em contactos sobre o assunto da oferta, nos seguintes termos: 

'( ...) venho informar que foram iniciadas conversações preliniiiiares com os 

seguintes investidores internacionais, visando a forniação de um consórcio cujo 

objectivo inicial será a análise e o estudo da viabilidade de uma oferta concorrente 

sobre o capital social da Portugal Telecom, SGPS, S.A. elou PT Multimédia, SGPS, 

S. A.: 

The Blackstone Group 

Cinven - Kohlberg Kravis Roberts & Co. 

Permira 

Providence Equity Partners 

Texas Pacific Group 

Tendo mantido igualmente co~iversações com a Lehinan Brothers, como 

potencial financia1 adviser do eventual co~isórcio. 

Conforme ontem referido no comunicado, não existe qualquer acordo 

formalizado quanto a forniação do referido consórcio, nem tão pouco qualquer 

decisão definitiva de qualquer parte tomada nesse sentido. 

As entidades acima referidas deram-me expresso conseiitiinento 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 
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informação aqui prestada não se-ia tornada pública e seja tratada por V. Exas. e pelos 

f~~iicionários e agentes da V. honrada instituição como estritameilte confidencial." 

9." Em 14/03/2006, a CMVM, em comunicação 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 ãmbito 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 PT 

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. 

( S . . )  

Não 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 razões 

meramente financeiras e, de facto, com base nos elementos que fomos obtendo das 

contas e dos resultados da PT, chegou-se a conclusão que não era possível". 

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 ein data anterior a comunicação da CMVM ao arguido de 

14/02/2006; 
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14." A data da entrevista. o arguido apenas havia sido contactado 

telefonicainente por investidores estrangeiros que o abordaram no sei-itido 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 

Deveres de Comportamento na Pendência de Oferta Publica 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 inobiliários, emite o 

seguinte parecer generico: 

1. O dever de segredo exigido eni 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 titulo, 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. [...In 
16." A entrevista referida ein 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. 

b) Factos não provados 

1 ." O arguido detinha iilforn~ação relativa a preparação de oferta. 

2." O arguido prestou inforinações que permitiram que a comu~licação social 

noticiasse informação relativa a preparação da oferta. 

Rua do Arsenal. Letra G - 1100438 LISBOA - Telef. 21 322 29 00 - Fax: ( SECRETARIA JUDICIAL - 21 322 29 92 
REP. ADMINISTRATIVA - 21 347 98 44 



TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE LISBOA 
3." O arguido agiu consciente e voluntariamente na pratica 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 416.", 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 ofei-ta pública de aquisição da Portugal Telecom, 

SGPS, S.A pela SONAE - SGPS, S.A., de folhas 50-5 1, para prova do facto referido 

em 1."; 

As con~unicações dirigidas pelo CMVM ao arguido em 14/12/2006, 

16/02/2006, e 13/03/2006, de folhas 10-1 3, 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- 16; 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- 

157 e 834-841, para prova dos factos referidos em 10." e 16.0; 

O parecer genérico emitido pela CMVM em 21/03/2006, de folhas 569-572, 

para prova do facto referido em 15 .O 

A prova documental enunciada foi conjugada, para prova da totalidade dos 

factos dados por provados com a prova testemunhal produzida. 

Atendeu-se, desde logo, às declarações do asguido/recorrente, o qual, de 

modo que se reputou isento e credível, esclareceu as circunstâncias em que concedeu 

a entrevista a 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 a sua vida pessoal, limitou-se a mencionar que 

havia sido contactado telefonicamente por investidores estrangeiros questionando se 

estaria iriteressado em reunir para conversarem a respeito de uma eventual parceria 

para estudo da viabilidade de uma OPA concorrente a da SONAE sobre a PT. 
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Esclareceu, de modo que se entendeu totalmente credível. pela siia clareza e precisão. 

que a data não havia sequer reunido com i-iinguém 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 un-i potencial investidor 

ein tal cenário. Mais esclareceu que, rião obstarite a publicação da revista ter ocorrido 

em momento posterior, a comunicação da CMVM surgiu na sequência de notícias 

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 coinunicado 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 con-iunicações 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 inesino com os 

ineios de comunicações social passam por si, tendo, inclusivamente, estado presente 

nas várias sessões. Explicitou que as declarações do arguido foram realizadas ein três 

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

destinava apenas a satisfazer alguns esclarecii~~entos do jornalista. Referiu que foi 

nesta sessão telefói-iica, após o anuncio da OPA da SOKAE sobre a PT, que o 

jornalista inquiriu o recorrente sobre tal situação, tendo o recorrente declarado 

apenas ter sido contactado por investidores estrangeiros. Explicitou, ademais, que no 
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entrevista com Henrique Granadeiro a qual constituiu tema de capa. 

O tribunal valorou, ainda, o depoimento de João Miguel Sousa Gião, jurista 

da CMVM, o qual, a 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 lios meios de comunicações social o qual 

perturbava o mercado, tendo sido nessa sequência, e tendo tido conhecimento de 

notícias que envolviam o arguidolrecorreiite, 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 jomalísticas 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. 

TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE LISBOA 
dia seguinte a esta ultiina sessão, surgiu a noticia no Jornal de Negócios, ao qual o 

recorrente nunca prestou declarações. de carácter especulativo. iia sequência do que o 

recorrente veio a receber a primeira coinunicação da CMVM. A testemunha 

corroborou 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 telefoi~icamente 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 encei~amei-ito 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 posterior, 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 
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A ausência de antecedentes contra-oi-denacionais 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 lios moldes enunciados. Com efeito, face ao 

circunstancialismo narrado pelo arguidolrecorrente e pelas testernuiihas por si 

arroladas, do qual resulta que o arguido apenas havia sido contactado 

telefonicamente por investidores indagando se estaria iilteressado em reunir para 

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

uma OPA concorrente, rião tendo, a data, ineios e recursos para se posicionar, sequer, 

como um interessado, entendeu o tribunal não se encontrar demonstrado que o 

arguidolrecorrente tinha, a data da entrevista para a revista Sábado detinha 

informação relativa a preparação de oferta e que, na mesma, tenha prestado, 

consciente e voluntarian~ente, informações que permitiram que a comunicação social 

noticiasse informação relativa a preparação da 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 ern 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, iião deixa de aludir ao 

conteúdo do dever de segredo imposto pelo artigo 174." do CVM. Tal 

circunstancialisn~o 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. 

111 - Fundamentação jurídico-conclusiva 

a) Do tipo de ilícito(s) contra-ordenacional(is) 

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 ê 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 I11 (Ofertas públicas de aquisição). do CVM, sob a epígrafe 
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"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 devein 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 epigrafe "Ofei-ta concorrente" que: 

"1 - A partir da publicação do anúncio preliminar de oferta publica 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 terinos do presente 

artigo. 

2 - As ofertas concorrentes estão sujeitas as regras gerais aplicáveis as 

ofertas públicas de aquisição, com as alterações constantes deste artigo e dos artigos 

185."-A e 185."-8. 

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

oferente inicial ou com oferente concorrente anterior em alguina das situações 

previstas no 11." 1 do artigo 20.", 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 concorreiites 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 a antecedente em 

pelo menos 2% do seu valor e não pode conter condições que a tornem menos 

favorável. 

6 - A ofei-ta 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 ofèrta 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." 1 do artigo 20.". 

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

quanto a informação que Ihes seja prestada". 

A actual redacção dos n."s 2 a 7 do artigo 185." foi introduzida pelo Decreto- 

Lei n." 2 1912006, de 2 de Novembro, do qual consta o artigo 6.", que estatui que sem 

Rua do Arsenal. Letra G - 1100-038 LISBOA - Telef. 21 322 29 00 - Fax: ( SECRETARIA JUDICIAL - 21 322 29 92 
REP. ADMINISTRATIVA - 21 347 98 44 



TRIBUNAL DA RELAÇAO DE LISBOA 
pre~juízo do disposto no artigo 5." (matéria que não releva ao caso eni 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 ein vigor deste 

decreto-lei, nem a ofertas concorrentes daquelas. 

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

2 19/2006, 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 piiblicas 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 11, regulamentavam já as 

ofertas concorrentes, disciplinando, no seu artigo 45.", o lançamento das mesmas e, 

no seu artigo 46.", referente ao processo das ofertas concorreiites, estatuía, no n." 1, 

que "as ofertas concorrentes estão sujeitas as regras gerais aplicáveis as ofertas 

públicas de aquisição, com as alterações constantes dos números seguintes". 

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.", n." I ,  alínea a), do 

mesmo diploma, "as contra-ordenações previstas nesta secção são aplicáveis as 

seguintes coimas: a) Entre € 25 000 e € 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." 

21 9/2006, 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 arguidohecorrente ao citado 

artigo 174." para, em momento posterior, indagar se sobre o mesmo impedia, à 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 coiici-eta deterrninação do conceito legal de oferente e de preparação da oferta, para 

efeitos de preeilchiineilto do tipo objectivo de ilícito imputado ao arguido. 
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A este respeito, haverá que chamar a colação o artigo 175." do CVM, por 

confronto com o artigo 174.". 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 este-iam 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 anuncio 

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 circunstancialisrno 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. 

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 publica 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 enquadraniento 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 tio âmbito do processo 
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11.' 10.6971003. embora incidente sobre conceito de inforniação "precisa" no contexto 

de abuso de inforinação 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 assiin 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 

miilimamente real - do ponto de vista logistico e financeiro - de vir a apresentar-se 

como ofereilte, 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, entâo, 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 decisão, seguir-se-ão os actos de execução, já abrangidos pelo 

artigo 175.' do CVM, designadamente a publicação do anúncio preliminar. 

No caso vertente, encontra-se provado que em 06/02/2006 foi publicado o 

anuncio 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, un~a  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 
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meu sócio está sedeado em Nova Ioiqiie. coiihece inuito bem cinco ou seis grandes 

fundos, e é natural que tenham esta operação no seu radar e que procurem urn 

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 d e  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 ( ...) Quando vai tomar uma decisão? Tomarei a decisgo 

até 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 1. (com investidores estrangeiros) mais 

nâo 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 d e  tornar 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 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 circunstancialisn~o fáctico, e m  que o arguido a data se 

encontrava, que têm de ser valoradas as suas declarações a referida publicação 
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jornalística, sendo que, no essencial, o que se pode extrair da mesilia a tal respeito é 

que o arguidoirecorrente 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 iiiformado 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 confirmação 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 comuiiicações realizadas e, ademais, tais comunicações 

ocorreram no estrito cumprimeiito 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 as declarações prestadas ao Diário Económico, certo que se encontrava já 

publicamente encerrada a OPA da SONAE sobre a PT, a aferição da prática do ilicito 

imputado ao arguido terá de ser aquilatada, exclusivamente, através da análise das 

declarações por si prestadas a revista Sábado e a informação/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, ein nosso entender, o tipo subjectivo do 

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

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

aferente", fica prejudicada a apreciação da questão por si suscitada quanto a 

aplicabilidade, a data dos factos, do artigo 174." as OPAs concorrentes. 

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. 
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Desde logo. importa apreciar qual a natureza jurídica da divulgação da 

decisão prevista no artigo 422." do CVM. unia vez que, a tese do arguido apenas 

poderá ter acolhimento se se eiiteiider que a aludida publicidade trata-se, 

efectivamente, de uina sanção que, a data dos factos não se encontrava prevista e, por 

conseguinte, não poderia ser aplicada pela autoridade administrativa. 

A divulgação da decisão coiidenatória 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, cei-to que não 

pode considerar-se que o legislador quis, em preceitos diversos, alcançar o mesmo 

objectivo. 

Com efeito, a rPatio legis do ai-tigo 422 do CVM prende-se com a salvaguarda 

dos interesses iiiforniativos do mercado de valores mobiliários (Independente do 

carácter definitivo da decisão), enquanto ai-tigo 404, n." 1, alinea 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, iioineadanieiite que revogue uma 

decisão condenatória da CMVM, é 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 consubstanciarn 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 iiiiprocede, nesta parte, o 

requerimento de impugnação judicial. 

Inexiste fundamento para a condenação do arguidolrecorrente em custas 

processuais (artigos 92." a 94.", a contrario, do RGIMOS). 

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 Amaral da prática, na 
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V11 - Nesta Relação a Exmn Procurndorn- Geral Adjunta emitiu parecer no 

sentido da "procedêiicia do recurso deveiido revogar-se a decisão que declarou 

procedente o recurso da decisão administrativa, e proferir-se nova decisão que 

condene o arguido pela pratica da contra-ordenação imputada, ou caso isso não se 

entenda determine o reenvio do processo para novo julganieiito da matéria de facto 

em contradição", 

E: não devendo ser admitido o recurso do arguido por falta de ftindainento 

legal. 

V111 - Cumpre decidir. 

1. O âmbito do recurso é deliiiiitado pelas conclusões do recorrente (cf., entre 

outros, os Acs. do STJ de 16.1 1.95, de 3 1.01.96 e de 24.03.99, respectivamente, nos 

BM3 451 O - 279 e 453" - 338, e na CJ (Acs. do STJ). Alio Vil. Toino I. pág. 247, e 

cfr. ainda, arts. 403" e 412". no I ,  do CPP). 

TRIBUNAL DA RELAÇAO DE LISBOA 

forma dolosa. da contra-oi-deiiaçiio prevista e piiilida pelos artigos 173.". 393 .". n." 2. 

alínea e). e 388.". 11." I ,  aliiiea a). do CVM que lhe foi iiriputada. 

(...I 

2. O requerimentos de recurso serão julgados em conferência, atento o 

disposto no art." 419." n." 3 alínea c) do C.P.Pena1, a conlrario. 

3.n Recursos interpostos": 

3.1. Recurso de Miguel Pais do Amaral: 

a) O arguido "interpôs recurso" da decisão que, nos terinos do art0 422' do 

CVM, deterii-iinou a divulgação da decisão da CMVM - cfr. fls. 1268 e 1535. 

b) O arguido "iiiterpôs recurso" da decisão interlocutória considerou 

inexistirein as nulidades invocadas. sendo que tal recurso não foi admitido e, 

posteriormente, após reclamação, a niesma foi indeferida pelo Exmo Vice-presidente 

do Tribunal da Relação de Lisboa. 

3.2. Recurso da CMVM: 

Vem interposto recurso pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários 

(doravaiite CMVM), da decisão do 1" juízo, 1" secção do Tribunal de Pequena 

Ii-istância Criminal de Lisboa. inserta a fls. 1109 e sgs, que concedendo provimento 

ao recurso de impugnação judicial da decisão proferida pela Comissão de Mercado 
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de Valores Mobiliários absolveu o arguido Miguel Maria Pais do Amaial da contra- 

ordenação. p. e p. pelos art0s 174". 393". i ~ "  2 - al. e). e 38S0, n O l  - al. a). do Código 

dos Valores Mobiliários, que lhe vinha imputada a titulo doloso - tal recurso é de 

apreciar - vd. art. 73.' n." I al. c)do RGCORD. 

4. Questões Prévias: 

4.1. Da recorribilidade da decisão que indeferiu a "não publicação da 

decisão da autoridade administrativa": 

Inconformado com a decisão da sentença recorrida, que nos termos do art0 

422" do CVM. indeferiu a questão suscitada sobre a divulgação da decisão da 

CMVM, veio o arguido interpor recurso que foi admitido condicionalmente - cfr. fls. 

1268 e 1535- sem que tal despacho vincule este Tribunal de recurso (vd ai-t." 414." 11." 

3 do C.P.Penal). 

Ve-jamos. 

Nos termos do disposto no artigo 73", 11'1, do Regime Geral das Contra- 

Ordenações e Coimas (RGCOC) pode recorrer-se para a Relação da sentença ou do 

despacho judicial nos termos do artigo 64' quando: 

a) For aplicada ao arguido uma coima superior a € 249.40; 

b) A colidenação do arguido abranger sanções acessórias; 

c) O arguido for absolvido ou o processo for arquivado em casos em que a 

autoridade administrativa teillia aplicado uma coima superior a € 249,40 ou em que 

tal coima tenha sido reclamada pelo Ministério Público; 

d) A iinpugnação judicial fòr rejeitada; 

e) O tribunal decidir através de despacho não obstante o recorrente se ter 

oposto a tal. 

E, nos termos do n." 2 do mesmo artigo, para além dos casos enunciados no 

número aiiterior, poderá a Relação, a requerimento do arguido ou do Ministério 

Público, aceitar o reculAso da sentença quando tal se ufigure manifestamente 

necessário à unelhoria da aplicaçGo do direito ou u pronioção da uniformidade da 

jurisprudência. 

Ora, uma vez que a sentença que impugna lhe foi favorável, já que o arguido 

foi absolvido da pratica da contra-ordenação, não pode, ex vi do art0 401°, nO1, a1 b) 

(a coiitrario) e no 2 do Código de Processo Peilal recorrer da sentença, pois que não 

tem legitiiiiidade nem interesse ein agir. 
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A decisão recorrida não é subsumivel a qualquer das situações que admite o 

recurso nos termos do artigo 73."/1 do RGCORD (a decisão de que recorre, nos 

termos eili que a limita, não coiidenou iieiii absolveu o recorrente. taiiibém não se 

tratando de caso de re.jeição da impugi-iação judicial ou de decisão através de 

despaclio). 

O recorrente alega que o recurso pode, ainda, ser admitido ao abrigo desta 

norma constante do art.' 73.'/2 do RGCORD. 

Nos termos do artigo 73."/2 do RGCORD: 

"Para além dos casos enunciados no nuniero anterior. poderá a relação, a 

requerimento do arguido ou do Ministério Público, aceitar o recurso da sentença 

quando tal se afigure manifestamente necessário a melhoria da aplicação do direito 

ou a pron~oção da uniformidade da j~irisprudêiicia." 

Não se vislumbra como a aceitação do recurso possa ser qualificada como 

manifestamente necessária a melhoria da aplicação do Direi to. 

Acórdão da Relação de Lisboa de 10-12-2003, in Proc. 8956/03-3 ,3" Secção, 

publicada no site \x~v\v.pedlisboa.~t (Recurso para melhoria do direito ou 

uniforniidade de jurisprudência na L.Q.C.O.. Requisitos):. 

I - Ntio pode servir de fundamento ao recurso previsto no n." 2 do artigo 

73." da L.Q.C.O. para melltoria da aplicaçGo do direito uma mera discorfincia do 

arguido ou do M.P. em relação ao decidido .II - A utilização da expressão 

"manifestamente necesshrio " naquele preceito é indicativa de que só pode ltaver 

tal recurso quando se estd perante um erro jurídico grosseiro e bem visivel.111- 

Quando se invoque a necessidade de promover uma uniformidade da 

jurisprudência, tem de se demonstrar a existência de disparidade de julgados, niio 

bastando elencar ns decisões apenas num dos sentidos yossiveis. 

Sobre a questão suscitada ve-ja-se ainda o Acórdão do Tribunal da Relação de 

Évora de 27/05/2008, processo n." 883108- 1, in WM;M .dasi.pt : 

"1. Só é de aceitar o recule.so extraordinário a que alude o n. O 2 do arl. 73." 

do RGCO quando se trate de recurso de sentença e quando na decisão recorrida o 

erro uvulíar de ,fornza categórica e pela dignidade da questão, pelos importantes 

veflexos nzcrteriuis que n solirçc?o desíu conzpor?e parn os por elu visados e 

generalidade que inzyorle na aplicação do direito, seja inexoravelmenteqreciso 

corrigir aquele. 
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O no 2 do rcferidn disposiçno legcrl [o nrfigo 73. O do RGCORD], que o 

recor.r.enle ini~ocou, permite, rio enfnnto, q zie o Trihunnl dn Relírçüo. a rvq uer.irnento 

do ar.gui~lo ou do Minislirio Publico, nceite o r.ecazir.so do senlenç~r quundo fal se 

ufigure rizan~fesfunzenfe necessíir*io O inelhorin da crplicaçüo do direifo ou a 

promoçüo dc~ unzfòrmidade du jurisprudência. 

Cré-se ser evidente que a melhor aplicação do direito não consistirá na 

sindicahilidade de unzu qualquer ~lecisüo que suscile n discor.ddncia do arguido ou 

do Mini.s/ir-io Publico. 

Não díi o legislador. 0utr.a pista para desvendar o seu propósito que não seja 

a ufilizução da expressão "manifestamente necessário", indicativa de que terá de 

invocar-se errónea aplicação do direito bern visível. Não se treata apenas de 

conseguir. uma "rnelhoria" na aplicação do direifo, mas de limitá-lo nos casos de 

isso ser. manifeslamenfe necessár.io. A urn crifér.io de necessidade acrescenta-se uma 

circunstúncia de premência, de uvultanzento do desacerfo. Ou seia, crlém da patente 

apreensibilidade da aplicação defeituosa do direito, crê-se ainda que se deverá 

verificar unz erro juridico grosseiro pura justificar. a necessidcrde a que acorre n 

infervenção do tribunal super.ior. (Neste sentido vcri o accír,dc?o do Tribunal da 

Relação de Guinzarães, de 8.1 1.2004, proferido no Processo 17. O /073/04 - 1, 

acessivel in WWW. dgsi.p f/itrg.). 

Se assini é, podemos concluir que é de aceitar o recureso quando na decisão 

recorrida o erro avulfar de .for.nza categórica e pela dignidade da questão. pelos 

inzporfanfes reJlexos mafer*iais que a solução desta comporfe para os por ela 

visados e gener-ulidade que inzporte nu aplicaqc?o do direito, s<ja inexor.avelnzente 

preciso corrigir aquele. 

A adnzissibilidude de recurso nesfus circunstúncias visa uinda uma maior 

aceifação das decisões judiciais pelos seus desfinulários. que, perante uma 

,fundameníaqão nzais exaustiva, melhor podenz ajuizar da soluqão,juridica adoptada. 

Twtcr-se &clivanienfe de unza .ficuldade excepcional que não deve ser 

alargada a decisões que nclo fenhani incidido sobre o mirilo du causa. 

Ora, no caso enz apreço, a decisão recorrida não conheceu afinal do objecto 

do processo, ou seja de mirito, rnas apenas das questoes prévias suscitadas, no caso, 

as nulidades arguidas em sede de recurso (cf: arí. 368. O do CPP, aplicável ut art. Art. 

41. O do RGC'O). 
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rllim dilisso. nGo .se no.\ c!/i,oí.rrvr que .wjcr n~unjfisiu L I  I Z ~ ~ ' P S S ~ C / L / L ~ ~  de U ~ C I  

melhor* r~plicução do dirziio, poi.s a ~/ecisfio judicid que o ~.ecor-ren/~' pretende 

inzpugnur' mo.sira-se sgficienlemente ,fundun~en/ndcr e nfio eqfer-nzn de vícios ou 

deficiêncius gl.osseil*as e ,  por oulro, nfio se I I Z O S ~ I ~ C I  que CI ,jur~i.~pl~udên~iu esteja 

acentuadanzente,fi.agmentad~i sobre o ussunto e117 ordem a exigir, de,fòr.~~zu nzcrn~fesiu, 

u necessidclde de se pr.»n~oi~er. ( i  unjfbrniidude de ju1gado.s. (...I 

Coiisidei.ando os critérios que a jurisprudência tem avançado para concretizar 

o teor do artigo 73.O12 do RGCORD7, conclui-se que: 

a. a decisão recorrida mostra-se fundamentada; 

b. não enferma de qualquer vicio ou deficiência, iiiuito menos grosseira; 

c. não padece de ei-róiiea aplicação do direito beiii visível. erro que avulte de 

forma categórica e, pela dignidade da questão, pelos importantes reflexos materiais 

que a solução desta comporte para os por ela visados e generalidade que importe na 

aplicação do direito, seja inexoravelmente preciso corrigir; 

d. e nenhum destes vícios é imputado pelo recorrente a decisão recorrida. 

Coino o próprio recorrente admite (artigo 5 da ~iiotivação), o recurso admitido 

nos termos do artigo 73."/2 do RGCORD não serve para siiidicar uma qualquer 

decisão que suscite discordância, nem para conseguir unia nielhoria na aplicação do 

direito - mas é sim limitado aos casos de isso ser mnniJestnmente necessdrio. 

O que, manifestamente, não ocorre no recurso a que ora se responde. 

Não é pois verdade que a inelhoria da aplicação do Direito a que a lei se 

refere compreenda situação como a verificada no deseiivolvimento dos presentes 

autos, nem que se mostre justificada a admissão do recurso, ao iiivés do que o 

recorreiite alega (artigos 13-14 da motivação). 

O que o recorreiite quer é uma decisão do Tribunal ad quem que julge válida 

a tese que defende, e iião unia apreciação iiianifestaniente necessária a nielhoria da 

aplicação do direito, como alega. 

Por outro lado, iião se trata no caso vertente - o que não foi invocado - , em 

que a aceitação do recurso seja manifestamente iiecessária a promoção da 

uniformidade da jurisprudêiicia (S." cláusula do artigo 73O.12 do RGCORD), ou, para 

repetir o critério jurisprudencial, iião se inostra que a jurisprudência esteja 

acentuadamente fragmentada sobre o assunto em ordem a exigir, de forma maiiifesta, 

a necessidade de se promover a uniformidade de julgados - pois que a jurisprudência 

que já se pronunciou sobre a questão é unânime. 

49 
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Ora. sendo assim. e considerarldo. em acréscimo. que a jurisprudência tem 

adoptado (cor110 o próprio preceito imp6e) urna orieritação restritiva quanto ao 

âmbito de aplicação do artigo 73 ."I2 do RGCORD. como v.g. decidiu o Acórdão da 

Relação de Lisboa de 09/07/2003, processo LI." 601 812003-3, in www.dgsi.pt : 

"c...) - FUNDAMENTAÇÃO 

2 - A adnzissibilidcrde do i.ecurso inteleposto esíá, como se disse, dependente 

de se reconhecer que ele é «vnanzfestarneníe necessdr*io à melhoria da aplicação do 

direi10 ou u pr~ovnoçüo du uniformidade da,jur.ispvudéncia». 

(...) 

A possibilidade excepcional de udmissão de um recurso ao abrigo desta 

disposição legal desíina-se, em nosso entender, u permiíir cro írihunul "ad quem" 

apreciar decisões que, pela limiíação impostcr pelas regras que se ex1reaem dos urt. Os 

os 63" e 73" no 1 do Decreto-Lei no 433/82 de 27 de Outubro por não serem decisões 

finais, não estariam, normulmenie, sujeitas a reapreciação por qualquer tribunal 

superior e não a viabilizar o recurso de uma sentença (em que se suscitam questões 

que bem se podem colocar em qualquer outra sentença) que clpenus não admite 

recurso porqzre nZo se verifica nenhuma das situações pr.ei)isius nrrs cinco ulineas do 

no I do artigo 734 nomeadamente porque o valor du concreta coimu aplicada é 

infèrior ao estabelecido na sua ulinea LI). 

De resío, não sendo invocadu qualquer divergência ,jurisprudencial a 

respeito de nenhuma das assinaladas quesíões, a admissão do recurso só se poderia 

justificar se ele.fosse manifi-stamente necessário à melhoria da aplicação do direito, 

o que, no caso, não se verifica uma vez que, por um ludo, a apreciação sobre a 

constiiucionalidc~de da normu uplicadu na decisão não excluiria u udmissibilidude 

de recurso para o Tribunal Constitucional e, por outro, porque a queslão do limite 

absoluto do prazo da prescrição já se tem de se concluir que a aceitação do recurso 

a que ora se responde não se aJgur-a manifestamente necessária a melhoriu da 

aplicacão do direiío ou à promoção da uniformidade dajurisprudénciu. 

Não sendo o recurso udmilido por qualquer dos segmentos normutivos do 

artigo 73. O do RGC'ORD u decisão do Trihuncrl a quo é irrecorrivel. " 

A admitir a qualificação de recurso com o requeriinento que o ai-tigo 74."/2 

do RGCORDI exige (e cujo indeferin~ento equivale a retirada do recurso - cf. o 

ai-tigo 74."/3 do RGCORD) quando a ii-iterposição do recurso se funda no ai-tigo 
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73."/2 do RGCORD. constata-se que. na verdade. não 115 f~iiidarnento para qiialificar 

o presente recurso coii~o necessário a Liiila nielhor aplicação do Direito. 

Pelo exposto, e nos termos das disposições coil.jugadas dos art."s 73." n."s 1 e 

2, 74." n."4 e 41." n." 1 do RGCORD, e art." 420.On.O 1 a1 b). 414.' n." 2, do C.P.Pena1, 

não se admite o recurso iiiterposto pelo arguido. 

Sempre se dirá iio eiitaiito que se subscreve a decisão do Tribunal da I." 

instancia, quando indeferiu a questão suscitada pelo arguido e que se transcreve 

parcialmerite: 

A divulg~q7o da decisiio condenatóriu nüo pode, enz nosso entender e a luz 

do disposto no trriigo 9." do C1odigo Civil, interpretar-se corno sunçüu acessória, a 

senzelhançtr da previsfa nu ulineu d) do 11. " I do ur*tigo-4Od. O do CVM certo que não 

pode considerar-se que o legislador quis, em preceitos diversos, ulcançar o mesmo 

objectivo. 

Com efiíito? u rcrtio legis do nrtigo 122 do C'VM prende-se con? u salvuguardu 

dos interesses informaiivos do nzerccrdo de valores  mobiliário.^ (Independente do 

caracrer definitivo da decislio), enquanto urtigo 404, n. " I ,  alínea d), do C'Vhf prevé 

unza verdadeiru sançüo, que se impõe ao areguido em ,funqüo de unzcl decisão 

definitiva ou transitada em julgado. 

Acvescente-se, inclusivumente, que uma decisão judicial de primeira 

instdnciu ,favorÚvel uo areguido, não transiluda em julgado. nomeudamente que 

revogue uma decisão condenatória da CMVM, é também objecto de divulgação pela 

mesmtr viu, nos ter.n?o.s do n. 2 do urligo 422. do CVM, verdadeiro r<flexo da 

naturezu informa(ii~u da norma. 

A divulgação du decisüo prevista no artigo 422. O do C'VM .sur.ge como efeito 

legal e não em .função de unz juizo de censurabilidade acrescida como sucede 

crquando da aplicação de sanções acessórias, ou seja, sanções que consubstanciam 

urn "mais", fuce à sanção principal. 

Não sendo reconhecida natureza sancionatóriu a previsão do n. O I do artigo 

422." do CVM, não tem lugar a aplicação do principio da não retroactividade da lei 

sancionatória mais desfavorável uo arguido, pelo que improcede, nesta parte, o 

requerimenlo de inzpugnução judicial. 

4.2. Sobre as nulidades iiivocadas pelo arguido e decididas no despacho 

de fls 946 a 956: 

Por despacho de fls. 946 a 956, hi decidido: 
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" Reyz~er.in~enio de ~~r-~gzriqclo de nulidude de prova: 

(...) 

Decidindo: 

(..., 

Deste rnodo, entende-se, em sunzu, yue o5 e.sclurecin~enios presiudos pelo 

ur#guido a CMVM em 16.02.2006 e em 14.03.2006. e uo mercado enz 13.03.2006 - 

certo que não se vislu1n61~~1, em abstraclo, qualyuei. i17zpossibilidade legal de 

valoração, pela uutoridade adrninistratii>n. dos conzunicados por si nzesnza enziiidos 

- tendo ocorrido nu sequéncia de ,fiscalização levado a cabo pela CMVM e no 

exercício dos poderes de supervisão que lhe siio conferidos, e não no âmbiio estrito 

da supervisão sancionatória, não consubstancinnz provas nulas a luz dos artigos 

125. O, 126. " e I 19." do Código Processo Penal, aplicáveis ex vi urtigo 31. do 

RGIMOS, em conjuguqfio conz o disposto no artigo 32. " da C'onstituição da 

República Portuguesa. 

Decisão : 

a) Julga-se improcederzte a arguição de nulidade deduzida " 

Foi julgada iiizprocedente a nulidade arguida pelo recorrente Mig~iel Pais do 

Amaral, consubstaiiciada, ein suma, na alegada nulidade das provas em que se teria 

fundado a decisão condei-iatória proferida pela CMVM, designadaniente no que tange 

a prova dos factos constantes sob os nos 35, 36 e 38 da decisão condenatória. 

Entendeu o despacho da Senhora Juiza a quo que os esclarecimentos 

prestados pelo arguido a CMVM e ao mercado, tendo ocorrido na sequência de 

fiscalização levada a cabo pela CMVM e no exercício dos poderes de supervisão que 

lhe estão legalmente confiados, e não no âmbito estrito da supervisão sancionatória, 

não consubstanciam provas nulas a luz do disposto nos artigos 125". 126" e 119" do 

Código de Processo Penal, em coi-ijugação com o disposto i-io artigo 32" da 

Constituição da República Portuguesa. 

E desta decisão que o arguido pretendia ver apreciadas pelo Tribunal de ' 

recurso, pugnai-ido o arguido que as provas obtidas pela CMVM na sequência dos 

pedidos de informação que endereçou ao arguido, se-iam declaradas nulas, porquanto 

ofensivas da sua integridade moral. 

Ora, o recurso do despacho que indeferiu a existêi-icia de nulidades, não 

admite recurso, sei-ido certo que tal questão ficou definitivamente decidida após 
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despacho do Exiiio.Vice-Presiderite da Relação de Lisboa - vd ai-[." 405." 11." 4 do 

C.P.Pena1. não havendo que nos pronuiiciar sobre o niesino. 

Pese einbora não adiiiitir-[nos o recurso propriamente dito. vamos debruçar- 

nos sobre a questão suscitada dado que. a procederem os arguiiieiitos do recorrente 

tal poderia constituir prova ah.iolulunwn/c. proibidu e poi- isso de conhecimento 

oficioso. 

Não lhe assiste razão, em nosso entender. 

A CMVM foram legali-iieiite confiados iiiipoitantes poderes de riatureza 

pública e adiiiinistrativa de regulação e supervisão do niercado de valores inobiliários, 

competindo-llie o acoinpaiiliamento, vigilância e coiitrolo sobre a actividade e as 

operações dos diversos intervenieiites no mercado. 

Dentro dos poderes de supervisão que lhe estão confiados. compete-lhe 

prevenir e sancionar as ilegalidades (do foro contra-ordenacional) que detecte, sendo 

da sua responsabilidade a iiistrução e processamento das contra-ordenações previstas 

no Código dos Valores Mobiliários (CVM). 

Mas, coino é bom de ver, a actividade da CMVM não se circuiiscreve a unia 

actividade de natureza sancionatória. 

Existe uina clara destrinça entre dois inomentos típicos da actuação da 

CMVM: um primeiro momento, de supervisão ou fiscalização e uin momento 

subsequente e eventual, de natureza sancionatória. 

As iiiforiiiações prestadas pelo recorrelite a CMVM foram-no ein 

cumpriineiito de unia obrigação legal que sobre si iinpeiidia, no âiiibito do poder de 

supervisão ou de fiscalização desta, sem que houvesse ainda qualquer decisão ou 

deliberação no sentido de ser instaurado procedimeiito contra-ordenacional. 

Assim, não se encontrando pendente, a data dos pedidos de esclarecimentos, 

qualquer processo de natureza contra-ordeiiacioiial, não teria qualquer sentido ou 

cabimento legal a instituição do ora recorreiite na qualidade de arguido e a aplicação 

do estatuto processual que lhe inerente. 

Transcreveinos parte do acórdão proferido por este Tribunal da Relação 

seiido o inesnio relator, no Proc." 2140108-9." Secção, relativo ao proc." n." 4907106.3 

TFLSB do 1." Juizo de Pequena Instância Criminal de Lisboa , 2.;' Secção. aplicacel 

no caso vertente mulunlzs mutundis: 

"4.3. Princípio da presunção da iiiocência, direito ao silêncio e direito a não 

auto-iiici-imiiiacão. 

5 3 
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"E, então, necessário e fundameiital esclarecer a natureza destes direitos do 

arguido. o seu coiiteúdo, alcaiice e li~iiites. 

Por sua vez. a lei processual penal coiitéiii iiina liialha deseiivolvida e 

articulada de normas através das quais se assegura acolliimento expresso as mais 

significativas exigências do princípio nem0 ienetur, v. g., o já referido direito ao 

silêncio do arguido, tendo o legislador proibido a sua valoração contra o arguido 

tanto nos casos de silêi~cio total (artigo 343.", 11." 1. do CPP), como silêi~cio parcial 

(artigo 345.". 11." 1); e bem assiin o dever de esclareciinento ou advertência sobre os 

direitos decorrentes daquele princípio (artigos 58.", 11." 2, 6 1 .O. n." 1. al. h); 141 .O, n." 

4, al. a). 343.", n." I) ,  coritrafacticanieiite assegurado pela sanção de proibição de 

valoração prevista no n." 4 do artigo 58.". 

4. Hoje não é pois tanto o reconhecimento legal e constitucioi.ial do princípio 

nenzo tenetuv que suscita dificuldades, quanto a determinação exacta do seu conteúdo 

e, sobretudo, do seu alcaiice - este último directamente relevante para uma correcta 

resolução do conflito patente lios autos. 

De forma a determinar o seu alcance. julgamos ser pressuposto necessário e 

essencial determinar o coiicreto fundamento coiistitucioiial do direito ao silêncio e do 

direito a não auto-incrimiiiação. Há entre a doutrina e a jurisprudência tanto 

germânicas, como portuguesas, alguns desencontros e hesitações quanto a 

identificação da sede jurídico-coi.istitucional da fundamentação do principio nem0 

tenetur e, consequentemente, dos direitos ao silêncio e a não auto-incriminação 

enquanto seus corolários. 

Para uma primeira corrente, que podemos designar como substantiva, o 

fundamento destes direitos estaria enraizado ein alguns direitos fundamentais. Eles 

fundar-se-iam directamente, em suma, na dignidade da pessoa humana proclamada 

no 1." artigo da CRP. Ainda dentro da mesma corrente, outros coi~cebem aqueles 

direitos como reflexo dos direitos a integridade pessoal e ao desenvolvimento da 

personalidade, vertidos nos artigos 25." e 26." da CRP: só quando se reconhece ao 

indivíduo um direito ao silêncio 110 processo penal se Ilie assegura aquela área 

intocável de liberdade liuniana, eni absoluto subtraída a inteivenção do poder 

estadual)) 

Numa segunda perspectiva, que designaremos de processualista, o direito ao 

silêncio e a não auto-ii~crimii~ação teriam a sua fonte juridico-constitucional nas 

garantias processuais reconl~ecidas ao arguido 110 texto co~.istitucional, 
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designadameiitc 110 priiicípio do processo ecl~iitati~lo e no priiicípio da pres~inção de 

iiiocêiicia. consagrados. designadamente. iios artigos 20.". 17." 4. 32.". 11." 2 e 11." 8 da 

CRP. 

ASS~LII, pois, O pri~~cipio nemo tenefui' se ipsur~t ucczrsc1r.e encontra o seu 

fundameiito imediato nas garantias processuais que a Coiistitiiição iiiipõe, no artigo 

32.", cumprindo-se de igual modo a exigência coiistitucioiíal de Lim processo (penal) 

equitativo, prevista no n." 4 do artigo 70." da CRP. E, em sunla. nossa convicção que 

o fundameiito próximo e imediato daquele princípio processual tem uma natureza 

processual ou adjectiva, assumindo somente de forma inediata e mais afastada uma 

natureza constitucional de ordem material ou substantiva. 

5 .  Como já se referiu, lia legislação processual penal o direito ao silêncio do 

arguido mereceu coiisagração expressa iio artigo 61 .O, n." I ,  al. d): o arguido goza, 

em qualquer fase do processo penal, do direito de «não responder a perguntas feitas, 

por qualquer entidade, sobre os factos que lhe forem iinputados e sobre o conteúdo 

das declarações que acerca deles prestar)). 

Este direito é posteriormente reforçado por diversas disposições processuais. 

Assini, nos terinos dos artigos 141 .O, n.' 4; 143.", n." 2; 144.". 11." 1 ; 343.", n." I ,  e 

345.", n." 1, o arguido goza do direito ao silêncio, devendo ser informado, antes de 

qualquer interrogatório, que goza desse direito e devendo ser esclarecido que o seu 

silêncio não pode ser interpretado ern seu desfavor e ainda que. caso se disponha a 

prestar declarações, pode recusar a resposta a alguma ou todas as perguntas sem que 

isso o possa desfavorecer. Mais: coii~o refere Maria João Antuiies, «o 

comportamento processual do arguido que se traduzir iio silêiicio quanto aos factos 

que lhe foram iniputados e quanto ao conteúdo das declarações que acerca deles 

prestar, não responsabiliza criii.iinaliiiente este sujeito processual, teiido para o 

tribunal o sentido de uma verdadeira proibição de valoração de prova: o silêncio não 

pode desfavorecer o arguido, seja total (artigo 343.", n." 1)  ou parcial (artigo 345.", 

n." I) .  Tal significa que o tribunal não o pode valorar contra aquele sujeito 

processual nem no sentido de ele valer como indício ou presunção da 

responsabilidade criminal do arguido, nem como factor de deterininação concreta da 

pena)). 

Cumulativamente, o CPP impõe, nos artigos 61 .O, n." 1, al. li). 141.O, 11." 4, 

143.", n." 2. e 343.". 1-7." 2, um dever de esclareciiiiento sobre o direito ao silêncio as 

autoridades judiciárias e aos órgãos de polícia criminal perante os quais o arguido é 
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obrigado a comparecer: dever cu-jo desrespeito, c0111 a revisão de 2007. tem como 

co~~sequê~~cia  não apenas a proibição de usar as declarações prestadas contra ela 

(como dispiinha o anterior n." 4 do artigo 58."). inas uina autêntica proibição de 

valoração de prova, nos termos dos actuais números 2 e 5 do artigo 58.". 

6. Acabado de descrever o regime legal do direito ao silêncio do arguido, 

duas perguntas se impõeiii. Perguntas de cu.ja resposta dependerá a correcta solução 

do problema concreto sobre o qual fornos consultados. A primeira relaciona-se com o 

âmbito do direito ao silêncio no quadro do processo penal; a segunda, com o alcance 

com que estes direitos hão-de valer no quadro do direito contraordenacional. 

Do regime legal que acabamos de descrever parece depreender-se que o 

direito ao silêncio do arguido se aplica sempre que ele seja solicitado a prestar 

declarações em interrogatório realizado pelos órgãos de polícia criminal ou por 

autoridades judiciárias, ou em audiência de julgamento perante o juiz de julgamento. 

Coloca-se a questão de saber se este direito também vale perante a prestação de 

informações que lhe sejam solicitadas (fora do quadro de interrogatório) pelas 

autoridades responsaveis por uina investigação criminal; isto é. poderá o arguido 

invocar o direito ao silêncio para recusar o envio de inforinações solicitadas no 

quadro de uma investigação criininal?" (Figueiredo Dias e Cosfu Aizd~~ude,loc.cit) 

No mesmo sentido, diz F~~edereico du COsfu Pinto,in 1oc.cit: 

"70. Ein segundo lugar, o entendimento acolhido pelo Tribunal adultera o 

regime legal do direito ao silêncio, previsto no art. 61.", n." 1 al. d) do CPP. Não se 

nega que em processo de contra-ordenação (ou seja, após a imputação da infracção) 

pode existir uin direito ao silêncio por parte do arguido, pois esse estatuto formal 

atribuído pelo art. 50." do RGCORDS perinite invocar o regime do art. 61." do CPP 

e o conteúdo da al. d) do seu 11." I .  A ser assiin, o dever de colaboração pode cessar 

na exacta medida - e apenas nessa - em que se reconheça que a omissão de resposta 

corresponde a um direito ao silêncio. O seu conteúdo legal não é, no entanto, aquele 

que o Tribuiial afirma. 

71. O direito ao silêncio abrange apenas e só o direito a não responder a 

perguntas ou prestar declarações sobre os factos que lhe são imputados e não abrange 

o direito a recusar a entrega de elementos que estejam em seu poder. Ora, o Tribunal 

tratou todas as diligências realizadas ao abrigo do art. 361.O, n." 2, al. a) do CdVM 

como matéria de prova e, por isso mesino, declarou que tais elementos constituíam 

provas proibidas. Mas, assim seiido, não estanios perante meras declarações do 
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arguido. luas sim perante diligências de prova. E quanto a estas não cabe invocar o 

direito ao silêiicio. 

72. Coiiio tive já oportuliidade de sustentar noutro local, "quando está já em 

curso um processo de contra-ordenação, deve entender-se, ein miiilia opiiiião, que 

cessa parcialmente o dever de colaboração do arguido relativaiiiente aos factos que o 

possam responsabilizar. passando a ter direito ao silêncio (isto é, a não prestar 

declarações sobre os factos que o podem responsabilizar). por aplicação subsidiária 

das regras do processo peiial (art. 41°, nO1 do Decreto Lei no 433/82, de 27 de 

Outubro - Regiiiie Geral das Contra-ordenações e Coimas - e art. 61°, no 1 al. c) do 

Código de Processo Peiial - CPP). O direito ao silêncio não impede, obviamente, a 

colaboração voluiitária do arguido que poderá ter, ponderadas as circu~istâncias do 

caso, um hipotético valor atenuante da sua responsabilidade, nos termos gerais (ai-t. 

405"). Nem obsta a que a CMVM continue a recolha de prova usando os poderes 

legais de que dispõe para o efeito. Finalmente, deve ainda notar-se que o direito ao 

silêncio, lios estritos limites expostos, não se pode transforniar na criação de 

obstáculos a actuação da CMVM que traiisceiidain o seu co~iteiido e função, pois 

comportamentos dessa natureza acabam poder gerar responsabilidade criminal a 

título de desobediência qualificada (cfr. arts 38 1 O do CdVM de 1999 e art. 348' do 

Código Peiial). Por exeinplo, o arguido tein o direito ao silêi-icio relativamente a 

factos que o podeni responsabilizar, mas já não pode ocultar ou dissipar factos ou 

elementos relativos a outras pessoas ou relativamente a entidade colectiva a que 

pertence, sob pena de incorrer ein crime de desobediência". 

73. É este o exacto conteúdo e alcance do direito ao silêncio, tal corno está 

configurado na nossa lei, e que se deve aplicar em qualquer processo sancionatório 

de direito público: permite que o arguido não preste declarações quando inquirido no 

âmbito de um processo de contra-ordenação, ou seja, que não responda a perguntas 

que lhe são dirigidas, mas 1150 se aplica fora do processo e não permite que o arguido 

frustre a execução de diligências de prova com a recusa de entrega de elenientos. Na 

verdade, ao contrário do que sugere a sentença lia pag. 15, o visado ou o arguido não 

passam a ter o direito de não responder a uni pedido de eiivio de elementos. Por duas 

razões fuiidamentais: se não é arguido não tem tal direito, teiu uin dever de colaborar 

e de entregar os elementos solicitados; se é arguido iiuin processo de contra- 

ordeiiação e o acto da autoridade de supervisão for visto c01110 uma diligêiicia de 

obtenção de prova, como efectivamente foi, então esse regiiiie e a natureza da 
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diligência colocain o visado numa situação de si~.jeição por força do art. 61 .O, n.' 3: al. 

d) CPP. Solução que é corroborada expressamente pelo art. 60." do CPP. ao ressalvar 

que o recoizhecin~ento do acervo de direito e deveres ao arguido não prejudica a 

efectivação de diligências probatórias. A própria ressalva contida neste preceito e o 

âmbito do dever descrito no art. 61 . O ,  n." 3, al. d) do CPP demonstram que no direito 

ao silêncio não pode estar outra coisa que não seja a possibilidade de numa 

inquirição não responder as perguntas que lhe são formuladas. Só assim os três 

preceitos do CPP têm conteúdo útil sem entrarem em contradição. 

74. Mais ainda: é que uma entidade si~~jeita a supervisão da CMVM por actuar 

profissionalinente no mercado de valores mobiliários não está perante uin processo 

sancionatorio na mesma posição que UIII cidadão coi~stituido arguido num processo 

criminal. Este não tem ein regra um dever de colaboração com a entidade que conduz 

o processo, enquanto o profissional do mercado tem um dever de colaboração com a 

autoridade de supervisão que, como se referiu, é contrapartida do privilegio de 

acesso ao mercado. Por isso mesmo se afirmou que o direito ao silêncio existe apenas 

na exacta medida em que permite alguém não prestar declarações para não ser 

obrigado a exteriorizar uma declaração de culpabilidade. 

80. Ora, aplicar o direito ao silêncio na fase de supervisão restringe sem 

base legal o dever de informar a autoridade de supervisão e de lhe fornecer os 

elementos solicitados (art. 361.", n." 2, al. a) do CdVM) e, além disso, limita o 

alcance de normas de sanção expressas (art. 389.", n." 2, al. c) do CdVM). Uma 

limitação desta natureza e com este alcance só pode ser feita com base em lei 

expressa e não pela aplicação. de legitimidade mais do que diividosa, de conceitos do 

processo penal aos poderes de supervisão e ao processo de contra-ordenação. 

81 (...) a reconhecer-se um direito ao silêncio do arguido em processo de 

contra-ordenação, ele não pode constituir um obstáculo ao exercício das 

prerrogativas do art. 36 1 .O, 11." 2, al. a) do CdVM. Isto porque o regime do processo 

penal não pode ser aplicado para adulterar o regime legal da supervisão e do 

processo de contra-ordenação, porque a tal se opõe a autonomia do regime jurídico 

da supervisão consagrado no Código dos Valores Mobiliários; porque tal colide com 

os arts. 4 1 .O, 11." 1, primeira parte, 48.", 11." 1 e 3 e 54.", 11." L do RGCords; porque o 

direito ao silêncio não permite recusar a entrega de elementos fundada em lei 

expressa (como resulta expressamente dos ai-ts. 60." e 61 .O. 11." 3, al. d) do CPP); e, 

tinalmente, porque tal entendimei~to viola o prii~cípio da legalidade (art. 2.' e 43." do 
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RGCords). traduzindo-se liuma criação judicial de Direito. de surpresa e contra 

1egeii.i. que restringe noriiias legais de conduta e iiornias de saiição criadas pelo 

legislador e impede unia orientação da autoridade administrativa pelo conteúdo da lei 

expressa." 

4.4. O momento da constituição de arguido no processo contra-ordenacional. 

"Por fini. somos ainda questionados sobre o nioinento de constituição de 

arguido no processo contra-ordenacional. Concretamente, a questão colocada é a de 

saber se a CMVM, para poder integrar os elementos recolhidos pela super visão 

como meios de prova num processo de contra-ordenação, tem, em primeiro lugar, 

que constituir, na fase de supervisão, a entidade supervisionada coino arguida e só 

depois solicitar tais elementos. 

De tudo quanto se expôs facilmente se concluirá que discordamos de uin 

entendimento que deteri-iline a constituição de arguido i10 domíi~io da supervisão por 

forma a que este pudesse fazer valer o seu direito ao silêncio. pois este foi um dos 

domínios em que a lei quis expressamente prever a sua restrição. 

A nossa discordâiicia apoia-se nos seguintes argumentos: 

a) Não há nenhuina regra específica que inipoiil~a a constituição de arguido 

no â~nbito de uma supervisão, nein poderia Iiaver, dada a sua natureza de vigilância e 

fiscalização das obrigações legais dos supervisionados que, nos termos da lei, estão 

obrigados a colaborar com a entidade que os regula. 

b) Admitir nesta fase prévia a constituição de arguido para que ele pudesse 

invocar o direito ao silêncio seria, por outro lado. negar a supervisão. fazendo valer 

de forma absoluta aquele direito e anularido as f~liições que ao Estado cabe cumprir, 

ein clara violação do princípio da proporcionalidade constitucionalineiite exigido; 

c) Por fim, a constituição de arguido naqueles termos não tem fundamento 

legal, de acordo coiii as regras processuais estabelecidas. Torna-se, pois, necessária 

ainda uma palavra sobre o regime da constituição de arguido 110 âmbito contra- 

ordenacional. 

2. O processo contra-ordenacional não tem a estrutura faseada que se 

reconhece ao processo penal, dividido em inquérito, instrução (enquanto fase 

facultativa) e julganiento, correspoiidendo o domíiiio de cada uina delas a entidades 

judiciarias distintas: respectivanieiite, Ministério Público, Juiz de Instrução e Juiz de 

Julgaineiito. 
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Diferentemente. o processo administrativo de carácter sancionatorio referente 

as contra-ordenações é, neste sentido, uno e comandado por uma única entidade: em 

regra. um ente administrativo. lnicia-se oficiosamente, lios termos do artigo 54." do 

RGCO. mediante participação das autoridades policiais ou fiscalizadoras ou ainda 

mediante denúncia particular, competindo a autoridade administrativa proceder a sua 

investigação e instrução e por tiin aplicar uma coiina. A mesma autoridade - o ente 

administrativo - cabe investigar, iilstruir e aplicar a coima, sendo caso disso. Todavia, 

dado o seu carácter saiicionatorio e em obediência ao principio da legalidade, o 

legislador contra-ordenacional reinete, nos ter i~~os do artigo 41 .O do RGCO e com as 

necessárias adaptações, para os preceitos regiiladores do processo criminal. 

Com efeito, nas disposições processuais contra-ordenacionais do CdVM nada 

se diz sobre a constituição de arguido. Somos por isso remetidos para o RGCO que 

apenas refere, segundo o disposto no artigo 50.", que não é permitida a aplicação de 

uma coima ou de uma sanção acessória sem antes se ter assegurado ao arguido a 

possibilidade de, num prazo razoável, se pronunciar sobre a contra-ordeilação que lhe 

é imputada e sobre a sanção ou sanções em que iilcorre. A iilterpretação deste artigo 

pressupõe a con~unicação ao arguido dos factos de que é acusado. Ora, a 

comunicação desta acusação há-de iiiiplicar a correspectiva coilstitiiição de arguido. 

Neste sentido se deve interpretar também o artigo 57.", 11." 1, do CPP, aplicável com 

as necessárias adaptações: nos termos deste preceito, assume a qualidade de arguido 

aquele contra quem for deduzida acusação ou requerida instrução num processo 

penal. 

Assim, transposta esta noima para o domínio contra-ordenacional, ela tem de 

significar que a dedução de uma acusação deve ser notificada ao acusado, impondo- 

se nesse momento a sua coilstituição como arguido. Deste modo, carece não só de 

sentido material mas, sobretudo, de fiiiidamento legal o entendimento segundo o qual 

a constituição de arguido deve ocorrer na fase de supervisão, por forma a que os 

elementos recolhidos na supervisão possam ser usados". (Figueiredo Dias e Costa 

Andrade, 1oc.cit). 

6. Sobre a nulidade das provas para a decisão da CMVM. 

"A regulação do mercado de valores mobiliários, concretizada num regime de 

supervisão das entidades admitidas ao mercado, impôs-se e justifica-se como forma 

de prevenção dos novos riscos a que investidores, empresas e mesmo os sistemas 

económicos se encontram su-jeitos. 
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As entidades reguladoras. e. neste contexto, a CMVM. têm por finalidade 

garantir a idoneidade dos agentes económicos e. por esta via, assegurar a 

regularidade do seus coinportainentos por forliia a promover unia adequada 

informação do mercado e dos investidores, acautelar a integridade do mercado e 

prover pela justiça e equidade nas relações que nele se estabelecem, reforçando a 

confiança dos investidores. 

Para a prossecução destes fins, cabe a CMVM a supervisão deste mercado, 

isto é, genericait~ente, esercer o controlo, a vigilância, o acompanhamento, a 

fiscalização e a prevenção e repressão das actividades realizadas pelos a, oentes 

supervisionados. 

A CMVM é uma pessoa colectiva de direito publico, dotada de autonomia 

administrativa e financeira e entre as atribuições que o seu Estatuto lhe imputa 

compreende-se o exercício das funções de supervisão nos termos do CdVM, que, por 

sua vez, lhe impõe o exercício desta mesma função no artigo 353.". 

A supervisão exercida pela CMVM está sujeita aos "princípios" previstos no 

artigo 358." do CdVM, entre os quais se conta a prevenção e repressão das actuações 

contrárias a lei ou a regulamento (al. e)). Como meio de coricretizar esta finalidade, o 

artigo 360." do mesmo diploma prevê, entre os procedimentos de supervisão, a 

instrução dos processos e a punição das infracções que sejam da sua competência (al. 

e)). Seiido, nos termos do artigo 408." deste Código, o processainento das contra- 

ordenações e a aplicação da respectiva coima e das sanções acessórias da 

competência do Conselho Directivo da CMVM. 

Este regime é faciliilente justificável e compreensível a partir da natureza das 

sanções em causa, uma vez que se trata de direito sancionatorio de natureza 

administrativa, destinado a prevenir e reprimir coildutas axiologicamente neutras que 

adquirem o seu desvalor ético-social a partir da própria proibição legal e que têm por 

função assegurar a estabilidade e regular funcionamento dos sectores económicos e 

sociais." ( Figueiredo Dias e Costa Andrade,"conclusões". 1oc.cit.) 

"Os elemeritos recoll~idos pela CMVM junto de entidade sujeita a sua 

supervisão ou enviados a CMVM por entidade sujeita a sua supervisão em resposta a 

solicitações da CMVM, ao abrigo dos ai-tigos 361.", 11.' 2, al. a), 360." e 359.", n." 3 

do CdVM, podem e devein ser integrados e utilizados como prova em processo de 

contra-ordenação da coiiipetêiicia da CMVM." (Frederico Costa 

Piiito,co~iclusões,loc.cit) 
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"Assim, iiâo teni razão a sentença do Juizo de Pequena Iiistância Criminal de 

Lisboa quando entende que a siipesvisâo da CMVM e o processamento de contra- 

ordenações pela CMVM são coisas diferentes, não se integrando o último na 

primeira: o regime legal da supervisão compreende 110 seu âmbito a instrução e o 

processamento das contra-ordenações previstas neste diploma (artigos 358.", a1 e), 

360.", al. e) e 408.", n." I ) ,  sendo que a sua exclusão coi-respoiide a uma 

interpretação contrária a lei; por outro lado, para que possa ser efectivada, a 

supervisão tem de abranger a possibilidade de estes ilícitos administrativos serem 

sancionados pela entidade reguladora (cf. 364.", al. b), do CdVM). 

O regime legal de supervisão admite que a CMVM possa solicitar as 

entidades supervisionadas informações, ainda que estas informações se destinem a 

instruir uni processo contra-ordeiiacional, nos termos do artigo 361 . O .  Deste modo, 

não há assento legal, iio CdVM, para se afirmar, como parece ser o entendimelito do 

Juizo de Pequena Instância Criminal de Lisboa, a inaplicabilidade do disposto na 

alínea a) do n." 2 do artigo 361 .O em sede de processamento de contra-ordenações. 

As disposições processuais relativas a prova adniissível em processo penal, 

prevista nos artigos 125." e 126." do CPP, valem por via do artigo 41 .O do RGCO no 

âmbito do processo contra-ordenacional. Assim sendo, também no processo contra- 

ordenacional estão proibidos os métodos de prova previstos no artigo 126." daquele 

Código, disposição fundamentada co~istitucional~nente no n." 8 do artigo 32." da 

CRP. 

Discordamos ainda de um entendimento que determine a constituição de 

arguido 110 domínio da supervisão como condição para que este possa fazer valer o 

seu direito ao silêncio, pois este foi justamente uni dos domínios em que a lei quis 

expressamente prever a sua restrição. 

Tendo em conta que o processo adniiiiistrativo de carácter sancionatório, 

diferentemente do processo penal, é uno e comandado por unia única entidade que, 

em regra, tem natureza administrativa e a queiii cabe investigar, instruir e aplicar a 

coima, sendo caso disso. Nos termos dos artigos 41." do RGCO, 57." e 58." do CPP 

impõe-se como regra a constituição de arguido aquando da notificação da acusação 

por parte da CMVM. 

Deste modo, carece não só de sentido material, mas sobretudo de fun- 

damento legal o enteiidimento segundo o qual a coiistituição de arguido deve ocorrer 

na fase de supervisão, por forma a que os elementos recolhidos na supervisão possam 
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ser usados como elementos probatórios nuiii processo contsa-ordenaciond." 

(Figueirzdo Diu.5 e COsru Andrvlde, loc c;/.). 

"O direito do arguido ao silêncio não tein de ser comu~iicado pela CMVM as 

entidades sujeitas a sua supervisão para permitir uma decisão dos visados 110 sentido 

de não fornecer os elementos requeridos. O direito do arguido ao silêncio inclui 

apenas a possibilidade de este não prestar declarações quando inquirido. O direito do 

arguido ao silêncio não permite que o inesmo obste a diligências de obtenção da 

prova, como resulta claramente do dever de sujeição previsto nos arts 60." e 61 .O, li." 

3, al. d) do CPP . 

Os deveres legais das entidades sujeitas a supervisão de colaborarem com a 

CMVM e de prestarem informação verdadeira e completa (ao mercado e a autoridade 

de supervisão) não podem ser limitados ou excluídos pela existência genérica de uni 

direito do arguido ao silêncio e a não auto-incriminação, ao ponto de não se informar 

ou de se poder prestar informações falsas. O direito ao silêncio do arguido apenas 

legitima que o mesino não preste declarações sobre os factos quando inquirido sobre 

os niesnios. 

O principio da presunção de inocêiicia dos arguidos e o principio in dubio pro 

reo não constituem uin obstáculo legal a obtenção e uso destes elementos como meio 

de prova nos processos de coritra-ordenação da con~petência da CMVM . 

Quando a CMVM obtéin elementos exercendo os seus poderes legais de 

supervisão junto de entidades que têm um o dever de colaboração enquanto 

profissionais do mercado, sem que estes possam opor o segredo profissional por 

determinação da lei, não estamos perante provas ilegais ou proibidas. Tal facto não 

constitui uni "nieio enganoso de obtenção da prova" iiem violação de segredo 

bancário. As exigências legais para determinar o efeito a distância das provas 

proibidas (ai-t. 122.", n." 1 do CPP), os limites a esse efeito reconhecidos pela lei, 

pela doutrina e pelo Tribunal Constitucioiial e o dever legal de aproveitamento de 

actos processuais (art. 122.". n." 3 do CPP) impõeiii que se aproveite a prova 

autónoma e não dependente da prova proibida. Uma prova proibida que afecte 

integralmente um processo tem de ser declarada no inicio da audiência (art. 338.O do 

CPP) e não no final da mesma, depois de o arguido ter sido confrontado com os 

factos e se ter produzido prova autóiioma em relação aquela cuja legalidade foi 

questionada" (F~vderico du Costu Pinío,loc cil.). 
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"Entre os métodos proibidos de prova. o artigo 126.". 11." 2. al. a) iriclui os 

meios enganosos de obtenção da prova. que a referida sentença considera. da nossa 

perspectiva erradaiziente, terem sido usados pela CMVM na instrução do processo 

contra-ordenacional. 

O conceito legal de meio enganoso de prova assenta ein dois pressupostos: 

e111 prinieiro lugar, é necessário que o agente investigador através dos factos ou actos 

concludentes crie no arguido uma convicção errónea e, em segundo lugar, que esse 

erro ou engano seja a causa da prestação de prova por parte do arguido. Deste modo, 

uma actuação que cumpra o disposto quanto ao modo de obter elen~entos probatórios 

não preenclie o primeiro daqueles pressupostos, ainda que o arguido desconheça ou 

interprete erradamente esse regime legal. 

Ou seja, o regime legal de supervisão previsto no Código de Valores 

Mobiliários permite e prevê que a CMVM possa exigir as entidades su,jeita a sua 

supervisão elementos e informações que considere necessários a prossecução das 

atribuições que a lei lhe atribui, designadamente, tendo em vista prevenir ou reprimir 

actuações contrarias a lei ou regulamento: artigos 358.", n." I ,  al. a); 359."; 360.0, n." 

1, al. e). Quadro legal, este, que era, ou devia ser, do conhecimeiito da arguida. 

A CMVM não fez uso de meios enganosos por duas razões: o método usado 

pela CMVM corresponde a u11.i meio de obtenção de prova admitido e previsto pelo 

próprio CdVM; não se verifica, no caso concreto, o engano pressuposto pelo artigo 

126.", n." 2, al. a), do CPP, pois a arguida não incorre em qualquer erro 

juridicamente relevante criado pela CMVM, que em nada pei-turbou o esclarecimento 

e a liberdade de decisão de vontade da arguida. 

7. Utilização dos elementos recolhidos na supervisão. 

O Tribunal recorrido entende que a CMVM só pode pedir inforiliações no 

âmbito da supervisão, com o sentido estrito que o Tribunal recorrido lhe atribui, i.é., 

sem incluir o processamento de contra-ordenações. 

Mas, se dessa supervisão resultam indícios de infracção, iiomeadameiite se os 

docume~ltos recolhidos na supervisão provam a prática de infracções. esperar-se-ia 

então que pudessem esses elementos ser utilizados para instruir o processo 

sancionatório. 

Com efeito. mesmo tendo o Tribunal julgado ii~admissível que a CMVM 

solicitasse informações a entidade supervisioiiada depois da supervisão, na sequência 

da qual foram apurados os indícios de contra-ordenações (tese que o Tribunal parecia 
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disposto a ensaiar - cf. o 8." 5 de fls. 8 da senteiiqa, eiii que se lê "(...) sendo certo 

que a niaior parte dos pedidos forani feitos depois de o Conselho Directivo da 

CMVM ter deliberado, em 2 1 /0812003. apurar a responsabilidade coi-itraordenacional 

da referida sociedade." e o 2." 9 de fls. 14 da sentença, em que se lê "( ...) ao solicitar 

elementos e iiiformações. num inoniento em que já estava, desde 21/08/2003, 

decidido o objectivo de apurar a respoi~sabilidade contraordenacional da arguida (...), 

a autoridade administrativa invocou normas de supervisão (...) -, mas a que não deu 

depois eco),surge como verdadeira surpresa que também não permita a utilização no 

processo de contra-ordenação de elen~entos recolhidos na supervisão. i.e., antes de 

qualquer análise da CMVM, i.e., manifestamente antes de existir qualquer indício de 

contra-ordena~ão. 

O Tribunal a quo diz que os elementos recolhidos pela CMVM em sede de 

supervisão não podem ser usados em processo de contra-ordenação, porque isso 

constituiria instrução do processo fora dos autos de contra-ordenação, o que é ilegal 

(1 .O $ de fls. 1 O e 6." 5 de fls. 12 da sentei1c;a). 

Ora o artigo 54." n.Ol do RGCO dispõe que o processo iniciar-se-á 

oficiosamente, mediante participação das autoridades policiais ou fiscalizadoras ou 

ainda mediante denúncia particular. 

O artigo 48.On.O 3 do RGCO dispõe que "As autoridades policiais e agentes de 

fiscalização remeterão imediatamente as autoridades administrativas as provas 

recolliidas." 

Ora, no caso, a autoridade fiscalizadora é a própria CMVM, como já supra se 

referiu: 

- No âmbito das suas atribuições de supeivisão, a CMVM (...) acompanha a 

actividade das entidades sujeitas a sua supeivisão (artigo 360.On.Ol alínea a) do 

CdVM); e fá-lo de modo contíiiuo. ainda que não exista qualquer suspeita de 

irregularidade (artigo 362." do CdVM); 

- "No ânibito das suas atribuições de supervisão, a CMVM pode adoptar, 

alem de outros previstos na lei, os seguintes procedimentos: (...) Fiscalizar o 

cumprimento da lei e dos regulan~entos;" (artigo 360." n." 1 alínea b) do CdVM); 

- "No exercício de poderes de fiscalização, a CMVM: a) Efectua as 

inspecções que entenda necessárias as entidades sujeitas a sua supervisiio; b) Realiza 

inquéritos para averiguação de iilfracções de qualquer natureza coi~ietidas no ânibito 

do mercado de instruinentos financeiros ou que afectem o seu normal tùncionainento; 
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cj Executa as diligências necessárias ao cumpriiilento dos princípios referidos no 

ai-tigo 358.' [cuja al. e] dispõe "A supervisão desenvolvida pela CMVM obedece aos 

seguintes princípios: (...) prevenção e repressão das actuações contrárias a lei ou a 

regulainento], rioineadainente perante as operações descritas no artigo 3 11 .O." (artigo 

364,"n.Ol do CdVM). 

A CMVM é, portanto, simultaneamente o agente de fiscalização e a 

autoridade administrativa (competente) referidos no artigo 48.On.O 3 do RGCO. 

A CMVM, em função do exercício dos seus poderes de supervisão, que 

incluem a fiscalização, obtém conhecimento próprio de contra-ordenações. 

E, no exercício desses poderes de supervisão/fiscalização, recolhe 

docuinentos e outros elementos. 

Repare-se que a tese do Tribunal tomaria inútil o próprio artigo 48.On.O 3 do 

RGCO, pois este manda remeter a participação e as provas. 

Ora, se o Tribunal não admite a prova antes da coiistituição de arguido pela 

entidade competente para o processo de contra-ordenação, o artigo 48."ii.O3 do 

RGCO teria de ser dado como não escrito e valer como impondo a (mera) denúncia, 

mas não a reiuessa das provas. 

Com efeito, aplicando a tese do Tribunal a situação em que a entidade 

competente para a fiscalização é uina, e a competente para o processamento das 

contra-ordenações (identificadas no âmbito da fiscalização) é outra, então o resultado 

e o de que a autoridade de fiscalização não pode remeter as provas que reuniu a 

entidade coilípetente para processar as contra-ordenações. 

Acresce que esta tese do Tribunal recorrido contraria frontalmente a 

finalidade do conjunto normativo ora sob análise, já que a concentração das 

competências de fiscalização e de contra-ordenação na niesma eiitidade foi a vontade 

do legislador como o foi a ligação entre o exercício da supervisão/fiscalização do 

cumprin~ento das normas, por uiil lado, e a punição de incuinprin~entos detectados, 

por outro. 

Ora ,é por isso que o legislador: 

"- atribui a CMVM a competência de supervisão contínua (artigos 360.0/l/a e 

362." do CdVM) das entidades que supervisiona (elei~cadas no ai-tigo 359."/1 do 

CdVM); 
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- atribui tambeiii a CMVM a coinpetência para fiscalizar o cuiííprimeiito das 

normas a que essas entidades se encoiítraní su.jeitas (aifigos 360.0/l/b e 364." do 

CdVM): 

- atribui ainda à CMVM coinpetência para punir as iiífracçòes que detecte 

(artigo 360."/l/e e 408." e ss. do CdVM): e 

- qualifica a fiscalização e o processameiito de contra-ordenaçòes como 

procedimentos de supervisão (artigo 360."/1 /b e e )  do CdVM). 

O legislador faz esta ligação porque quer que a CMVM iise, para efeitos de 

punição, os eleinentos que i-ecolhe no âmbito de outros procedimentos de supervisão. 

nomeadamente na supervisão contínua e na fiscalização. 

E os direitos dos arguidos ern processo de contra-ordenação têm de ser lidos 

no coiitexto deste sistema iiormativo. 

Aliás. a ligação entre a supervisão, a fiscalização e a punição de infracções 

não constitui sequer especialidade do mercado de valores 1iiobiIiários, antes sendo 

comum v.g. aos demais reguladores do sector fiiiaiíceiro, como o Banco de Poi-tugal 

e o Iiistituto de Seguros de Portugal. 

E cremos que o que se tem de reconlíecer é que, pela persistêiicia com que o 

tem feito, o legislador parece mesnio pretender que o processamento de contra- 

ordenações integre a actividade de supervisão dos reguladores. 

Pelo que as provas recolhidas pela CMVM, agente de fiscalização, no 

exercício dos seus poderes de fiscalização, podem (mais - têm de, atento o princípio 

da oficiosidade fixado no artigo 54."ii."l do RGCO) ser utilizadas também pela 

CMVM. no processamento das coiitra-ordenações para que é competente. 

A decisão recorrida viola o artigo 54." n." 1 do RGCO, que dispõe que o 

processo iniciar-se-á oficiosainente. mediante participação das autoridades policiais 

ou fiscalizadoras ou ainda mediante deiiiincia particiilar." (das alegações da CMVM). 

E ainda , c01110 Frc.der.ico Cosla Pinro refere no seu parecere: 

"92. A utilização ein processo contra-ordenacional dos elemeiitos obtidos lia 

supervisão esta expressamente prevista na lei. Os elemeiitos obtidos ao abrigo do art. 

361.". n."2 al. a), bem corno o relatórios de iiispecção e os elemeiítos obtidos em 

diligências de fiscalização (art. 364.", n." 1, ai. a) e c) do CdVM), correspondem a 

actos que visam dar cumprimento aos priiicipios do art. 358." do CdVM. onde se 

inclui a repressão das actuações contrárias a lei ou a regulamento. E para o efeito a 

CMVM não só aconipaiiha e fiscaliza a actividade dos agentes iio mercado de 
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valores iiiobiliários (art. 360.'. 11.~1, al. a) e b) do CdVM), coino instrui os processos 

e pune as infracções da sua coinpetência, nos termos e por força da al. e) do inesnio 

artigo 360.". n." I .  O11 se-ia. o uso de tais elementos ein processo de contra-ordenação 

está legitimado pela própria lei que. nesta matéria, iieiii deixa qualquer margem para 

interpretações divergentes. O Código dos Valores Mobiliários não só o permite corno, 

quando tal poderia suscitar dúvidas, afirma expressamente que a existência de 

poderes específicos, como nas averiguações preliniinares de crimes contra o mercado, 

não pre-judica o exercício de poderes de supervisão (art. 383.O. 11." 3 do CdVM). O 

próprio Regime Geral das Contra-ordenações confirma esta possibilidade ao dispor 

que as entidades fiscalizadoras remeterão imediatameiite as autoridades 

administrativas coinpetentes a participação e as provas recolhidas (ai?. 48.O, 11." 3). 

93. E não podia, aliás, ser de outro modo. quer pelas características do 

modelo de supervisão que o legislador adoptou, quer por confronto sistemático e 

lógico com soluções alternativas. É que a CMVM tem competências de supervisão e 

competências sancionatórias exclusivas sobre as entidades sujeitas a sua supervisão, 

pelo que se não puder exercer umas ou outras em aiticulação cria-se um vazio 

contrário a decisão do legislador. E tal vazio é tanto mais absurdo quanto nada na lei 

periiiite obstar ao uso de tais elementos como prova. A proibição do uso seria niesmo 

algo de iníquo e contraditório, porque acabaria por criar uma zona franca de 

responsabilidade: qualquer eleiiieiito entregue a supervisão que viesse mais tarde a 

ser relacionado com uma infracção não poderia ser usado corno prova. Como não há 

processo saiicionatório sem prova, as coinpetências contra-ordenacionais das 

autoridades de supervisão ficariam inutilizadas através duma espécie de imunidade 

antecipada conseguida na fase de supervisão. Ou seja, o cumprimento da lei (ria fase 

de supervisão) acabaria por impedir o cumprimento da lei (na fase sancionatória). 

Nenhum sistema jurídico racional subsistiria com uma antinomia desta natureza." 

8. Dever de colaboração das entidades supervisionadas 

Finalmente, o Tribunal recorrido vem dizer que a entidade supervisionada 

tem direito a iião respoiider aos pedidos de esclarecinientos ou elenientos que a 

CMVM lhe dirija no âmbito de uin processo de contra-ordeilação (cf. os 3." e 8." 8s 

de fls. 12 e o 1 .O § de fls. 14 da sentença). 

Como o Tribunal recorrido bem refere (cf. fls. 6 a 8 da sentença), as provas 

integradas iio processo de contra-ordeilação a margem identificado foram entregues a 

CMVM pela arguida. 

6 8 
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Foi a arguida quem prestou todos os elemeiitos a CMVM.A arguida nunca 

recusou a prestação de qualquer eleniento. 

Para esta condiita terá coiitribuido o facto de, nos termos do artigo 359." n.9 

do CdVM, estar sujeita a uni dever de colaboração coni a CMVM (como o Tribunal 

recorrido refere no 2." $ de ils. 9 da sentença, mas invocando outra base legal). 

A CMVM não concorda com a analise do Tribunal a quo, lios termos da qual 

a não resposta aos pedidos da CMVM determinaria a aplicação dos artigos 38 1 ."n."l 

e 399.On.O~ 1 e 2 do CdVM e 348." do Código Penal (cf. o último $ de fls. 8, o 1." 9 
de fls. 9, o 6." 5 de tls. 12 e o 3.' $ de fls. 14 da sentença). 

É que não se vislumbra que os ofícios que constam dos autos e são referidos 

lia sentença (fls. 6 a 8), ein que a CMVM solicita informação seiii a iiidicação de 

qualquer consequência para a não prestação da mesma, possam ser subsuniidos aos 

conceitos de ordein (que é uni acto adi~iiiiistrativo, que tem de ser precedido do 

procedimento próprio) ou de mandado legitimo, que constituem pressuposto típico 

exigido por aquelas normas. 

Com efeito. a ordein é uni acto adniiiiistrativo, pelo que tem de respeitar o 

CPA, i10 caso (i) a competência exclusiva do Conselho Directivo da CMVM (cf. o 

artigo 9." do Estatuto da CMVM), (ii) a audiência prévia do interessado (artigos 

100." e ss. do CPA) e (iii) o dever de fundamentação (artigo 123." do CPA). 

A CMVM não emitiu, i10 caso, qualquer ordem ou mandado legitimo, 

limitando-se, sim, a solicitar a colaboração do supervisionado. 

Daí que a CMVM não invoque as normas referidas na sentença (como o 

Tribunal reconhece - cf. o 6." 5 de fls. 12) -, nem, em rigor, qualquer consequêiicia 

para a não resposta aos seus pedidos. 

Assiiii, a decisão do Tribunal a quo viola, no entender da CMVM, o correcto 

entendimento dos artigos 381 .O e 399." do CdVM e 348." do Código Penal. 

Sobre a sujeição da entidade supervisionada a este dever de colaboração, há 

desde logo que salientar que está estatuido sem a limitação que o Tribunal recorrido 

lhe introduz. 

Pelo que entendemos que a interpretação do Tribunal a quo viola o correcto 

entendimento do artigo 359.On.O; do CdVM. 

Acresce que o artigo 7,"n.O 1 do CdVM dispõe que a iiiforinação prestada a 

CMVM teiii de ser completa, verdadeira, actual, clara, objectiva e licita. 
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Coin efeito, só informação que cumpra estes requisitos de qualidade pode 

servir ao exercício da supervisão pela CMVM. 

Ora, o Tribuiial a quo, ao entender licito que as entidades supervisionadas não 

respondam aos pedidos de inforniação da CMVM, em noine de um direito ao 

silêncio, está implicitamente a recoiiliecer a licitude da prestação de informação 

incompleta, ou inesrno inverídica, à CMVM. 

Sempre que lhe convier, a entidade pode violar o artigo 7."1i.~ I do CdVM. 

Pelo que entendemos que a iiiterpretação do Tribunal recorrido viola também 

esta norma. 

A CNVM, conhecendo factos que coiistitueni contra-ordenação e a respectiva 

prova no exercício da sua actividade de supervisão, é obrigada a promover o 

processo de contra-ordenação (art0s 43" e 54" no I do RGCORD), sob pena mesmo 

de cometer o crime de denegação de justiça p. e p. pelo art0 369" no 1 do Código 

Penal. 

Os destiriatários dessa supervisão sabem qual pode ser o destino desses 

elementos. uma vez que estão a ser entregues a autoridade de supervisão para todos 

os efeitos legais. 

Donde decorre que a solicitação de elementos ao abrigo do disposto no ai-to 

361" n02 alínea a) do Código dos de Valores Mobiliários não e nem pode ser 

considerada enganosa, porquanto os supervisionados A ser aceite a tese do Tribunal 

"a quo", conduziria ao resultado, totalmente inaceitável, segundo o qual as entidades 

sujeitas a supervisão da CNVM conseguiriam obter uma espécie de "imunidade" ou 

de "aninistia" imprópria. por acto seu, pois bastar-lhes-ia enviar a mesma 

docunieiitos e prova de factos que coiistituem contra-ordenação ao abrigo da norma 

de supervisão para terem a garantia de que tais elementos não seriam usados contra si 

em sede de processo contra-ordenacional. 

Segundo esta interpretação legal, a nosso ver errónea, feita pelo Tribunal 

recorrido, a própria lei dispoiiibilizaria aos visados uni moiiiento específico pelo qual 

podiam inutilizar a prova e dessa tòrina obstar ao apuraniento da verdade material. 

Acresce que a decisão recorrida contraria e por esse motivo viola o principio 

constitucional constante do art0 101" da nossa Lei Fundamental, que dispõe que "o 

sistema financeiro é estruturado por lei, de modo a garantir a formação, a captação e 

a segurança das poupanças, bem como a aplicação dos meios financeiros necessários 

ao dese~ivolvi~iie~ito econó~iiico e social". 
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Daqui se deve iiiferir. para alei11 do mais. o dever de colaboraçtio com a 

CNVM previsto no art0 359' no 1 do Código dos Valores Mobiliários e que o 

processamento das contra-ordenações seja considerado um procedimento de 

supervisão, no âmbito do qual a CNVM pode solicitar infornlações as entidades que 

supervisiona, não podendo estas opor segredo profissional, nos teriilos do disposto 

nos art0s 304" no 4, 35S0, 360' no  1 ,  361 no 2, todos do Código dos Valores 

Mobiliários, e art0 4" 11" I do Estatuto da CMVM. 

O Tribuiial recorrido violou ainda as normas contidas nos art0s 48", 50" e 5 1 O 

da Directiva no 2004/39/CE, que regulam a designação das autoridades competentes, 

os poderes a conferir as autoridades competentes e as sanções administrativas. 

Conio refere Fvederico Costa Pinto, loc-ci t: 

"53. (. . .) é possível concluir que a lei portuguesa é clara e iiiequívoca quanto 

a consagração de deveres de colaboração das entidades supervisio~iadas (art. 359.O, 

n." 3 do CdVM), a que ao exercício de poderes de autoridade consagrados no art. 

361.0, 11." 2, al. a) estas entidades iião podem opor o segredo profissional e que esse 

regime de "transparência absoluta" é contrapartida do privilégio de acesso 

profissional ao mercado, com paralelo noutros ordenamentos jurídicos. O facto de 

existir em abstracto tutela sancionatória para garantir este repiiiie de transparência 

absoluta e a efectividade dos poderes da autoridade de supervisão em nada colide 

com a concreta posição juridica dos visados ao ponto de coiivei-ter os elementos 

fornecidos nuiiia prova proibida. O que significa que. tarnbéin neste ponto. não 

podem merecer concordância as soluções e os fundamentos invocados na sentença 

em causa (pag. 9 e 1 2) ." 

É também nossa convicção que a actuação da CMVM observa o quadro legal 

e constitucional vigente em niatéria de direitos do arguido, designadaniente, do 

direito ao silêncio e a não auto-incriminação, enquanto expoentes ináximos do 

principio nenzo tenelur se ipsum accusare. 

O direito ao silêncio e o direito a não auto-incriniinação têm unia matriz 

constitucioiial processualista, assente no processo equitativo previsto no n." 4 do 

artigo 20.' da CRP e nas garantias processuais reconhecidas ao arguido pelo artigo 

32." do texto constitucional. 

Conclui-se ainda que o regiiiie legal do direito ao silêiicio, assim como a sua 

vigência alargada e a possibilidade da sua restrição legal valem também no processo 

contra-ordenacional, de acordo com o disposto no n." 10, do artigo 32." da CRP. 

Rua do Arsenal, Letra G - I1  00438 LISBOA - Telef. 21 322 29 00 - Fax: I SECRETARIA JUDICIAL - 21 322 29 92 
REP. ADMINISTRATIVA - 21 347 98 44 



TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE LISBOA 
O regime previsto no CdVM corresponde justanieiite a uma restrição 

legalmente prevista e constit~icioiialmente admitida do direito ao silêncio e do direito 

a auto-incriniinação, enquanto expressões do princípio nemum (enelur se ipsum 

accusave. Esta restrição respeita os dois requisitos que consideráinos necessários a 

sua integridade constitucional." ( Figueiredo Dias e Manuel Andrade,loc.cit.). 

Não existe qualquer nulidade na forma de obtenção da prova efectuada pela 

CMVM, pelo que e pelo exposto, será concedido provimento ao recurso interposto 

pela CMVM, revogando-se a decisão recorrida, considerando-se válida a prova por 

inexistência de qualquer nulidade." 

Assim, nada há a censurar a decisão do tribunal u quo por ter entendido que 

os esclarecimentos prestados pelo arguido. ocorridos na sequência de fiscalização 

levada a cabo pela CMVM e no exercício dos seus poderes de supervisão, e não no 

âmbito estrito da supervisão sancionatória, não consubstanciam provas nulas. 

%Sobre o recurso da CMVM da "sentença absolutória" 

A Con?issfio do Mercudo de Valores Mobiliúrios (CMVM), da decisão do 1 .O 

Juizo, 1" secção do Tribunal de Pequena Instância Criminal de Lisboa que, 

concedendo provimento ao recurso de impugnação judicial da decisão proferida pela 

Comissão de Mercado de Valores Mobiliários absolveu o arguido Miguel Maria Pais 

do Amaral da contia-ordenação, p. e p. pelos art0s 174", 393", 11" 2 - al. e), e 388", 

nOl - al. a), do Código dos Valores Mobiliários, que lhe vinha imputada a titulo 

doloso. 

O Tribunal a quo absolveu o arguido da prática da contra-ordenação que lhe 

fora imputada, por ter entendido que este não se encontrava sujeito ao dever de 

segredo sobre a preparação de oferta pública de aquisição, em virtude dos meros 

contactos preliiniiiares de que tinha sido objecto não constituírein, ainda, a 

maiiifestação externa da sua parte de uma vontade séria e inequívoca do desenrolar 

de um processo tendente a ulterior toinada de decisão de lançar ou não uma OPA e 

que, a data em que foi prestada a entrevista a revista "Sábado", o arguido não poderia 

ser considerado como potencial oferente. 

Com esta decisão não se conforinou a CMVM que interpôs o presente recurso, 

coiicluiiido, em síntese, que: 

- Os factos dados conio provados lia senteiiça recorrida (nomeadamente 

aqueles constantes dos factos provados sob os iiuiiieros 2, 4, 5 ,  11, 12, 13 e 14) 

ditavam que a sentença tivesse coiideiiado o arguido; 
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- A sentença recoi.rida, ao ter absolvido o argiiido. ii~corre~i eni erro de direito. 

interpretando de iuodo iiicorrecto o disposto no artigo 174' do CVM, 

desigiiadamente no que concerne aos segiiieiitos "preparação de oferta" e "oferente", 

e conduz a resultados inadrnissiveis; 

- Do coiifronto dos artigos 174" e 175". no I .  do CVM resulta que o legislador 

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

decisão de lançai~iento e a publicação do anúncio preliminar e que tal dever de 

segredo abrange todos aqueles que se perfilhein como eventuais ou potenciais 

oferentes, aqueles que executem actos preparatórios de unia oferta; 

- O artigo 174" do CVM é norma de salvaguarda dos interesses dos 

investidores . 

- Sendo a possibilidade de lançamento de OPA um facto susceptível de influir 

na formação das decisões daqueles. porque o interesse coinprador gerará, tipicamente, 

alteração do preço dos valores mobiliários visados, o legislador pretende garantir que 

o mercado de valores mobiliários não é perturbado por iiiforniação relativa a 

possibilidades incertas de OPA's; 

- Deverá ser qualificado como preparação de oferta todo e qualquer acto 

externo que tenha a finalidade de facilitar a conduta visada, isto é. o lançamento da 

oferta; 

-O âmbito de aplicação do artigo 174" do CVM tem de abranger 

contactos/mai~ifestações exteriores que tenham por objecto a análise de hip6tese de 

lançaniento de OPA, pois coiistituem actos que visam facilitar eventual futura OPA; 

- E nesta situação que se encontrava o arguido quando deu a entrevista a 

revista "Sábado", uma vez que fora destinatário de contactos para averiguar o seu 

interesse em reunir para discutir a possibilidade de estudar uma OPA coiicoil-ente a 

da SONAE sobre a PT, no sentido de participar, com outi-os investidores, numa 

eveiitual OPA concorrente; 

- Tais contactos são preparação da oferta e revelam a existência de uma 

vontade séria e inequívoca do desenrolar de um processo tendente a ulterior tomada 

de decisão de lançar ou não uma OPA; 

- Pela mesma ordem de razões o arguido terá de ser considerado, aquela data, 

oferente lios terinos e para os efeitos do artigo 174" do CVM: os actos de preparação 

em questão destinavam-se a facilitar a eveiitual futura i~iterveiição do arguido, numa 

eventual futura OPA sobre a PT, naquela qualidade: 
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- Ao dar a entrevista a "Sábado". referilido-se aos coiitactos (e ao seu sentido) 

de que fora destinatário, o arguido violou o dever de segredo a que, por estar em 

causa preparação de oferta e por o arguido se posicionar como oferei~te. estava 

sujeito; 

- Aceitar a ii~terpretação do artigo 174" do CVM contida na decisão recorrida 

implica a total frustração do objectivo do legislador; 

- Os factos julgados provados preenclieii~ todos os elen~entos típicos da 

contra-ordenação em causa nos autos; 

- Os factos julgados como não provados encontram-se em contradição 

insanável com aqueles dados como provados 14". 5" e 12"; 

- O dever de segredo coiisagrado no artigo 174" do CVM era, a data dos 

factos, e continua a ser aplicável a toda e qualquer OPA, concorrente ou não. 

Decidindo. 

A questão controvertida reconduz-se, essencialnieiite, a uma questão de 

direito, a saber, se a conduta ii~iputada ao arguido e dada coiiio provada na sentença 

recorrida coiisubstancia a prática da contra-ordenação coiisistente na violação do 

dever de segredo sobre a preparação de oferta pública de aquisição. 

"Assim, haverá que apurar qual a correcta interpretação do tipo contra- 

ordenacional previsto no artigo 174" do CVM e, designadamente, o que deverá ser 

entendido por "preparação de oferta" e "o ferente" . 
Nos termos do disposto no artigo 174" do CVM "o ofereilte, a sociedade 

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

Ihes prestem serviços a titulo periiianente ou ocasional devem guardar segredo sobre 

a preparação da ofei-ta até a publicação do anúncio preliminar." 

Constitui contra-ordenação muito grave a violação deste dever de segredo 

sobre a preparação de oferta pública de aquisição - cfr. os ai-tigos 393", no 2, alinea 

e), e 38S0, ilO1, alinea a), do CVM. 

Coilforme resulta da seilteilça ora sob ceiisura, a norma contida i10 artigo 174" 

do CVM constitui uma ilorma de salvaguarda dos interesses dos iilvestidores e 

também do mercado, protegendo ambos de situações em que informação relativa a 

possibilidades incertas de OPA's gera alteração do preço dos valores mobiliários 

visados. 

Ora, sendo este o âmbito de protecção da norma, e sob pena de o mesmo 

deixar de ter qualquer aplicação prática, ter-se-á de entender que todo e qualquer acto 

74 

I SECRETARIA JUDICIAL - 21 322 29 92 Rua do Arsenal. Letra G - 1100-038 LISBOA - Telef. 21 322 29 00 - Fax: REP, ADMINISTRATIVA - 21 347 98 44 



TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE LISBOA 

de preparação da oferta ate a decisão de lançai~ieiito e à piiblicação do anúncio 

preliminar estará abrangido pelo dever de segredo. assim como o estará toda e 

qualquer pessoa oii entidade que se perfilliein corno eventuais ou potenciais oferentes 

e executem actos preparatórios de uma oferta. 

Assim, ao ter declarado na entrevista que concedeii a revista "Sábado" ter 

sido contactado por investidores estraiigeiros, lia qualidade de "parceiro local" e de 

"investidor", outra concliisão não poderá ser retirada que não a seguinte: o arguido 

estava já, a data da entrevista, erivolvido em processo de preparação de eventual 

OPA concorrente a PT (pese embora em fase einbrionária de coiitactos prelimiilares), 

posicioiiando-se. caso se viesse a concretizar a operação. como oferente. 

Não se aceita a posição da sentença recorrida quando conclui que "os meros 

contactos preliminares de que o arguido foi objecto - note-se que o mesmo havia 

sido contactado por investidores para averiguar apenas do seu interesse eni reunir 

para discutir unia eventualidade -não constitui, ainda, a n-ianifestação externa, pelo 

arguido, de uma vontade séria e inequívoca do desenrolar de uin processo tendente a 

ulterior tomada de decisão de lançar ou não uma OPA". 

O que está em causa é saber se os contactos preliiniilares estabelecidos pelo 

arguido se consideram ou não integrados no âmbito de previsão da norma do ai-tigo 

174" do CVM, o que implicaria, em caso negativo, e como be11.i refere a CMVM, "a 

total frustração do ob-lectivo do legislador coiii si consagração da norma deveral, pois 

quem fica de fora do âmbito da norma devera1 110s termos em que o Tribunal a quo a 

interpreta pode dizer o qiie quiser sobre a preparação de OPA". 

Tais contactos preliminares têm de ser integrados no âmbito de protecção do 

artigo 174" do CVM, porquanto coiisubstanciam o primeiro acto integrado na cadeia 

de actos que envolverá uin processo de niontagem/organização de uma OPA, ainda 

que esta não se venha a concretizar. 

A tutela dos interesses dos iiivestidores e do mercado apenas será acautelada 

com o eiitendimeilto de que todo e qualquer acto integrado em processo conduceiite a 

eventual concretização de uma OPA se encontra su-jeito a iiin dever de segredo, 

desde os contactos iniciais ou prelimiiiares entre as partes eiivolvidas até a eventual e 

hipotética concretização da operação. 

E não se diga que tal enteiidimento conduz "a uni tal alargamento do espectro 

normativo que levaria a que qualquer indivíduo, seni qualquer possibilidade 

miniinainente real - do ponto de vista logístico e finaiiceii-o - de vir a apresentar-se 
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como ofereilte. illas que exteriorizasse uma tal eventualidade estivesse já vinculado 

ao dever de segredo". 

E que nunca se poderá considerar o arguido con~o "iiidividuo, sem qualquer 

possibilidade i~~iniinaineilte real - do poi~to de vista logistico e finai~ceiro - de vir a 

apresentar-se c01110 ofereilte". 

Considerando a publican~ente reconhecida posição do arguido no ui~iverso 

empresarial português, é evidente que as declarações por si prestadas a revista 

Sábado no que concerne a uma eventual OPA concorrente sobre a PT - de que havia 

sido coiltactado por investidores estrangeiros na qualidade de parceiro local e 

iilvestidor em evei~tual OPA -. seriani, c01110 foram, susceptíveis de provocar 

alterações no preço dos valores mobiliários visados." (da resposta do M.P. na 1." 

instância). 

A questão sub judice encontra-se explanada de forma exaustiva e lapidar nas 

alegações de recurso da CMVM, coi.i.i as quais coi.icordan~os, e que por isso 

transcrevemos: 

". Sujeição do arguido ao dever de segredo. 

.A. Os factos provados ila sei~tei~ça recorrida ditain a $ecisão coi.idei.iatÓria 

. Dispõe o artigo 174." do CdVM 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 anuiicio preliinii~ar." 

Nos termos do artigo 393."/2/e do CdVM, "Constitui contra-ordenação inuito 

grave a violação de qualquer dos seguiiltes deveres: e) De segredo sobre a preparação 

de oferta pública de aquisição;". 

1. Imputação objectiva 

São, pois, pressupostos típicos da coiitra-ordenação pela qual a CMVM 

condei~ou, na fase ad~~~iiiistrativa do presente processo, o arguido, os seguiiltes: 

a. violação de segredo; 

b. sobre preparação de oferta; 

c. não publicação do anui.icio preliminar da oferta; 

d. quem viola o segredo ser oferente. sociedade visada, ou accioiiista, titular 

de órgão social ou prestador de serviços a titulo permanente ou ocasional do oferente 

ou da sociedade visada. 

Rua do Arsenal, Letra G - H00438 LISBOA - Telef. 21 322 29 00 - ~ a u :  ( SECRETARIA JUDICIAL - 21 322 29 92 
REP. ADMINISTRATIVA - 21 347 98 44 



TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE LISBOA 
Ora. os factos julgados provados pelo Tribciiial a quo (p. 6-1 1 da seiitença 

recorrida) preeiicliem os pressupostos típicos da contra-orde~iaçâo. nos seguintes 

teriiios: 

Para o preeiicliiiiiento dos pressupostos ( I )  violação de segredo (ii) sobre 

preparação de oferta, cf. os factos provados 2.". 4.". 5.". 13." e 14." (os sublinhados 

são nossos): 

Ern 14 e 16/02/2006, na sequência de notícias divulgadas na coniunicaçâo 

social em 14/02/2006, a CMVlLZ solicitou ao arguido que, com a maior urgência, 

prestasse a esta Comissão informação detalhada sobre o conteúdo das coiiversações 

inantidas pelo arguido sobre o lançamento, futuro, de uma oferta pública de 

aquisição (OPA) sobre a Portugal Telecom, SGPS, S.A.. e ideiitificação das 

entidades - designadamente os fiiiidos de investinieiito - envolvidas ein tais 

alegadas conversações. 

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

anterior, o arguido comunicou a CMVM que: 

1 .  "( ...) fiii efectivamente contactado, ein nome pessoal. e não na qualidade de 

administrador de uina sociedade cotada, no sentido de pai-ticipar, coin outros 

investidores, nciina eveiitual OPA concorrente ao capital social da sociedade (..) PT. 

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

intenção deste giupo em se envolver numa eventual OPA a PT. " 

3. "Os contactos preliminares acinia referidos em 1.  inais não visaram do que 

apurar uin 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 toinar piiblica qualquer informação." 

4. "Finalineiite, cabe reafirmar que na condução da minha actividade 

profissioi~al e empresarial procuro, em todos os inomentos, cuii-iprir rigorosamente as 

obrigações legais, pelo que não é minha intenção divulgar publicameiite informações 

e detalhes sobre eventuais negociações, caso venhani de facto a existir, sobre uma 

eventual OPA, não obstante a pressão dos órgãos de comunicação social ". 

5." Ein 23/02/2006, foi publicada, lia revista Sábado, uma entrevista 

biográfica coiii o ora arguido, donde consta, aléin do mais e sob a ii~enção de "PT: 

"Decido até ao fim do mês", seguinte: 

Foi sitrpreet~dido pelo OPA dc/ Sonne .~obrc u PT? 
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Nüo. e~nboru tenho sido zrn7cr opercrqlio in/eressc~n/c. e L I U ~ U C ~ O J U  ~ 7 0 1 .  CLIUSLI  du 

golden shure e do5 es/n/u/os Òlindcrdo~. O Governo /e171 unzn opor.izrnidc1~1~ de ouro 

pura ~e esquecer des/us bulelus dos golden shure e do5 cenlros de deci.tüo nacional. 

Prevê zrnzu contru-OPA ? 

Depende du leiíuru que .te fizer- do vulor cicr PT. C'orn /odus as re.r/rições do 

Governo, o prohlenzu do Telefbnicu ... Serli que u PT vule nzuis do que 9,5 euros por 

ucção .? 

Foi con/nc/ado por invc.s/idor.es e.tírungeir-os:? 

U~nu  operuçc70 de uqui~içclo de 100% da PT custn en/re 10 LI 12 biliões de 

euros. Mesmo que se utilize muita divida, nunca nzenos de 4 Òiliões. Em Poriugal 

não exisie e5se capiiul. O Governo nüo perrnitirú que LI Tel~fóniccr ou a Frunce 

Téliconz conzprem a PT. A al~ernaiivcr süo grupos de .fundos internacionais 

associados a equipas portuguesas. Eu e a Mediu Capital somos os únicos q ue tém 

experiência enz Portugal com 'privaie banking' internacional. O meu sQcio está 

sedeado em Nova Iorque. conhece muito bem cinco ou seis grandes .fundos, e é 

nuiural que lenhum esiu operuqüo no sezr rudcir e que procurenz unz pcrrceiro local. 

Não nego ler. sido coniuc/crdo, nzcrs uindcr nüo íomei uma decisüo. 

O que é que 0.fu.z hesilcrr? 

Não sei se se justifica pagar um preço mais alto. E monlar unza ofèrta destas 

envolve unz trabalho a ternpo inreiro de urna equipa de 10 a 15 pessoas, mais 

advogados, consul/or~es e bancos de inves/inzen/o, durante dois meses. Não sei se a 

melhor utilização para o meu lenzpo é dedicá-lo a uma hipótese. 

Pode ganhar muito dinheiro. 

Se a análise que se fker ao negÓcio.for essa, será a razão pela qual eslarei 

disposto a sacr-ificar dois meses da minhn vida. 

Gos/ar.ia de ser adnzinistrador? 

Não lenho anzhição de ser. adnzinislrcrdor de unza grande enlpresa. Vejo-me 

como investidor. Henrique Granadeiro seria u n ~  bom administrador:? 

Não faço comenlúrios. 

Quem k que gosíaria de ver nesse cargo? 

Não quero ,fular. sobre is.ro. 

Quando vai tornar uma decisão? 

Tomarei a decisão até ao.firn do més. " 
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" A enli-ei~islo referitio e111 j.'. I ~ Z I ~ I ~ C L I L / ~ I  M L I  i.ei'i.\/~ S~il?t~(I'o, foi I . ~ L I / ~ Z L I ~ ~ I  e111 

i~írius .\essÕe.\ I O ~ U J  e111 ~ ~ I I L I  L I M I ~ I . ~ O I .  u L O I I I U ~ ~ C L I ~ W ~  L ~ L I  C'A/lb7hI c10 ~~i*gtlido de 

I J / 0 2 ~ 2 0 0 6 ,  

" A dutu do entr-evi~ío. o uiogui~io upenus huviu sido contactado 

telefonicamente por investidores estrangeivos que o abovdnrnm no sentido de 

ui~eriguar. o seu interesse em reunir. pur-u discutir c1 possihilidcide de es/udar. urnu 

CIPA concor*i-en/e à. dtr SONHE sob1.e LI PT; ". 

Destes factos provados resulta que: 

a. Eni data anterior a 14/02/2006 o arguido fora contactado telefoiiicameiite 

por iiivestidores estrangeiros que o abordaram no sentido de averiguar o seu interesse 

em reunir para discutir a possibilidade de estudar unia OPA concorrente a da 

SONAE sobre a PT. 

b. Em data anterior a 14/02/2006 o arguido deu uma entrevista a Revista 

Sábado, na qual, 110 contexto da OPA da Sonae sobre a PT (preliminarniente 

anunciada em 06/02/2006 - cf. o facto provado 1 .O), 

Perguritado sobre se "Foi contactado por investidores estrarigeiros?", 

imediatarneiite a seguir a ter sido pergiiiitado sobre se "Prevê uina contra-OPA?", 

disse que a alternativa eram grupos de fuiidos internacioiiais associados a equipas 

portuguesas, que ele e a Media Capital (empresa cotada que administrava) eram os 

únicos que tinham experiêi~cia ein Portugal coni 'private banking' internacional, que 

o seu sócio estava sedeado em Nova lorque e que coizliecia ii~uito bem cinco ou seis 

grandes fundos, e que era natural que tivessem esta operação no seu radar e que 

procurassem um parceiro local. 

Mais admitiu que tinha sido coiitactado. acrescentando que ainda não tornara 

uma decisão. 

Mais disse que se via como investidor. 

c. Em 16/02/2006 o arguido admitiu perante a CMVM a existência de 

contactos no sentido de participar, com outros investidores. nuina eveiztual OPA 

concorrente ao capital social da sociedade PT, tendo os contactos visado apurar um 

eventual interesse de negócio e existência de urna possível orientação estratégica, e a 

divulgação da existência de coritactos ao joriialista. 

Estes factos integram os pressupostos de violação de segredo sobre 

preparação de oferta por oferente, ao invés do que decidiu o Tribunal n quo. conio 

coi~i tiiais detalhe se expõe infra. 
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I'ara o preencliiiiiento do pressupos~o ( i i i )  não publicação do anúncio 

preliminar da oferta. cf. o facto provado 1 1 .O: "1Vão toi publicado, ate 21/03/2006, 

qualquer aniiiicio preliminar de oferta publica de aquisição da Portugal Telecon~, 

SGPS, S.A. pelo arguido (fls. 50)." 

Para o preenchimento do pressuposto (iv) quem viola o segredo ser oferente, 

sociedade visada, ou accioiiista, titular de órgão social ou prestador de serviços a 

título permanente ou ocasioiial do oferente ou da sociedade visada, cf. os factos 

provados 4.", 5." e 14." supra transcritos, dos quais resulta, como já se referiu, que o 

arguido: 

a. Fora contactado por investidores estraiigeiros que o abordaram no sentido 

de averiguar o seu interesse em reuiiir para discutir a possibilidade de estudar uma 

OPA concorrente a da SONAE sobre a PT; 

b. Declarou perante a CMVM que fora contactado, em nome pessoal, no 

sentido de participar, com outros iiivestidores, numa eveiitual OPA concorrente ao 

capital social da sociedade PT, tendo os contactos visado apurar um eventual 

interesse de negócio e existência de uiua possível orieiitação estratégica: 

c. Declarou a Revista Sábado que se via c01110 investidor; 

Ou seja, que o arguido, na eventual futura OPA sobre a PT de cujos 

contactos preliiniiiares falou na entrevista a Revista Sábado, se posicionaria como 

ofereiite (i.e., corno sujeito que dirige ao piiblico a oferta de aquisição de acções). 

2. Imputação da conduta e subjectiva 

Nos termos do facto provado 12.", "O arguido quis conceder a entrevista 

referida em 5.", conliecendo o respectivo teor.", ou se-ia: 

O facto que a CMVM entende qualificável corno contra-ordenação - dar a 

entrevista a Revista Sábado com o conteúdo descrito - foi praticado pelo arguido. 

O arguido conhecia o facto que praticava - dar a entrevista com o conteúdo 

descrito - e quis praticá-lo: estão, pois, provados os factos que permitem a 

afirmação do dolo do arguido lia prática da infracção (cf. o artigo 14." do Código 

Penal, ex vi do artigo 32." do Regime Geral de Contra-Ordenações [aprovado pelo 

Decreto-Lei 11." 433/82, de 27 de Outubro, doravaiite RGCORD]). 

3. Ilicitude e culpa 

N ã o  foi julgado provado qualquer  facto justificativo ou  desculpante 

(sublii~liado iiosso). 

Rua do Arsenal. Letra G - 1100-038 LISBOA - Telef. 21 322 29 00 - Fax: ( SECRETARIA JUDICIAL - 21 322 29 92 
REP. ADMINISTRATIVA - 21 347 98 44 



TRIBUNAL DA RELAÇAO DE LISBOA 
Sobre as alegações do arguido. na iriipugiiação judicial da decisão da CMVM. 

no sentido de que terá agido sem dolo/seiii culpa. e a referência ao Parecer Genérico 

da CMVM de 2 1 /O312006 que teve taiiibéni por ob.jecto o artigo 174." do CdVM (cf. 

a al. g) da p. 2 da decisão recorrida. e111 que se cita a alegação do arguido, e o facto 

provado 15."), o julgaiiieiito da iiiatéria de facto permitir a qualificação da conduta 

como culposa. 

O motivo pelo qual a senteiiça recorrida é absolutoria reside numa questão de 

Direito. que é a interpretação que o Tribunal a quo fez dos conceitos, usados no 

artigo 174." do CdVM, de prepuruqüo du ofertu e de ofereiite. 

Com efeito, decidiu o Tribunal a quo, sobre esta questão. o seguinte (p. 18 da 

sentença recorrida - os subliiiliados são iiossos): 

"A questão controvertida, nos preseiites autos, é precisamente a da definição, 

para efeitos de eiiquadramento típico, de actos preparatórios da oferta, certo que 

apenas considerando que o arguido/recorrente se encoiitrava ein 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, mutcrtis rnufnndis a posição assuniida pelo TRL, 

no acórdão, aliás citado na decisão administrativa e proferido no âmbito do processo 

1 i . O  10.6971003, einboia incidente sobre conceito de inforniação "precisa" no contexto 

de abuso de informação privilegiada. 

Deste niodo, crê-se que o preenchimento do conceito de "preparação" de 

oferta não exige a "conclusão, formal ou informal, de iiegociações, designadamente 

quanto ao preço de transacção, pois, se assim fosse, na maioria. se iião, na totalidade 

dos casos, a finalidade prosseguida pela norma (..) seria frustrada" (Ac. do TRL , cit.). 

Será eiitão qualificável coiiio acto de preparação os actos externos que 

tenham a finalidade de facilitar o lançamento da oferta. 

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

qualquer acto, indepeiideiiteinente da fase do processo pré-decisorio em que se 

encontre. 

Tal entendimento conduziria, inevitavelmente, a uin tal alargameiito do 

espectro norniativo que levaria a que qualquer indivíduo, sem qualquer possibilidade 

iiiiiiiiiianieiite real - do ponto de vista logístico e fiiiaiiceiro - de vir a apresentar-se 

como o ofereiite mas que exteriorizasse uina tal eventualidade estivesse já vinculado 

ao dever de segredo. 

Rua do Arsenal. Letra G - 1100-038 LISBOA - Telef. 21 322 29 00 - SECRETARIA JUDICIAL - 21 322 29 92 
IREP. ADMINISTRATIVA - 21 347 98 44 



TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE LISBOA 

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

Os actos de preparação, sujeitos ao dever de segredo, serão, entiio, aqueles 

que, ainda que preinaturos, coi-istituain a inanifestação externa de uii-ia vontade séria 

e inequívoca do desenrolar de uili processo tendente a ulterior tomada de decisão de 

lançar ou não uma OPA. 

Tomada tal decisão, seguir-se-ão os actos de execução, já abrangidos pelo 

artigo 175. O do CVM, designadamente a publicação do anúncio preliminar." 

Depois de proceder a esta interpretação do norinativo, (...) com os 

fundamentos que a seguir se expõem. o Tribunal a quo, aplicando-a a factualidade 

suh judice, entendeu que (p. 19-20 da sentença recorrida - os sublinhados são 

nossos): 

"( ...) aquando da realização da entrevista (...), o arguido apenas havia sido 

contactado telefonicamente por ii-ivestidores 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 (...) 

que "Os contactos preliininares (...) mais não visaram do que apurar um eventual 

interesse de negócio e existéncia de uma possível orientação estratégica. (...)" (artigo 

4. O dos factos provados). 

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

preparação sujeitos ao dever de segredo, para ekitos de preenchimento objectivo do 

tipo de ilícito imputado ao arguido, entende-se que os meros contactos preliminares 

de que o arguido foi objecto - note-se que o mesmo havia sido contactado por 

investidores para averiguar apenas do seu interesse em reunir ara discutir urna 

eventualidade - não constitui, ainda, a inanifestação externa, pelo arguido, de unia 

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 circunstancialisi~~o 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 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 
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a ii~forn~açãolqiiadro lactico em quc se ei1contrava aq~iando da pi-es~acão de tais 

declarações. 

E. quanto a estas. a luz cio entendiinento que se adoptou quanto ao conceito 

de actos preparatórios, não pode coiisiderar-se que o arguido/recorrente era, a data, 

um potencial oferente e que, conlo tal, se encontrava su.ieito ao dever de segredo a 

que alude o artigo 174." do CVM. 

Não se deinoiistrarido preeilchido, ei1.i ilosso ei~tender. o tipo subjectivo do 

ilícito coiitra-ordeiiacioilal iii~putado ao arguido, pelo que se inipõe a sua absolvição. 

Tendo-se concluído que o argiiido i~ão assuiiiia a qualidade de "potencial 

oferente" 

Ora, 

(i) "( ...) o citado artigo 174." não pode, naturalinei~te, deixar de ser 

interpretado sisteniaticaniente, coilj ligando-se com os demais ilorinativos que regem 

as ofertas públicas de aquisição com vista, desde logo, a coiicreta determinação do 

conceito legal de oferente e de preparação da oferta, para efeitos de preenchimento 

do tipo objectivo de ilícito imputado ao arguido." - sentença recorrida, 4." $ da p. 17. 

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

confronto c0111 O artigo 174. O, o qual estatui que logo qiie tonie a decisão de 

lançamento de oferta pública de aquisição, o ofereiite deve enviar anúiicio prelin~inar 

à CMVM, a sociedade visada e as entidades gestoras dos iiiercados regulan~entados 

em que os valores inobiliários que são objecto da oferta ou que integrem a 

contrapartida a propor este+jaa adiliitidos a negociação, procedendo de imediato a 

respectiva publicação." - sentença recorrida, 5." da p. 17. 

"Do confronto dos citados norinativos, 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 

preliniii~ai., que são conconiitantes." - sentença recorrida, 6." 5 da p. 17 (o sublinhado 

é nosso). 

"Da interpretação sistenlática dos artigos 174." e 175. O. 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 aiiúiicio preliniinar as entidades referidas iio 

artigo 175.", então o dever de segredo previsto no artigo 174." visará todos aqueles, 

além do mais e no que ora releva, se perfilhem como eventuais ou potenciais 

8 3 
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ofereiites, ou se-ia. aqueles qiie eueciiteni actos preparatórios de lima oferta." - 

sentença recorrida. 2." $ da 13. I 8 (os subl inllados são nossos). 

(ii) "Trata-se, einineiiteineiite de norma de salvaguardas dos interesses dos 

investidores já qiie sendo a possibilidade de lançaiiieiito de OPA uni facto 

susceptível de influir na formação das decisões daqueles, o conlieciinento do 

interesse coinprador gerará, tipicaiiiente, iiina alterações do preço dos valores 

mobiliários objecto desse interesse." - sentença recorrida, penúltimo 4 da p. 17. 

"Pretende-se, em suma e atento o circunstancialismo enunciado, garantir que 

a inforinação não é divulgada ao mercado até ao rnonleiito em que o oferente fixa as 

condições da oferta pública que virá a lançar, cristalizando e concretizando a oferta." 

- sentença recorrida, iiltiino S; da p. 17. 

O legislador pretende, pois, garantir que o mercado de valores níobiliários 

não é pei-turbado por informação relativa a possibilidades ainda não concretizadas de 

OPAs. 

Não fosse assiiii, e o mercado (i.e.. os investidores. suas decisões de 

investimento e as cotações dos valores inobiliários) seria influenciado por 

informação sobre OPAs ((incertas)). 

No sentido de que a informação relativa a preparação de OPA é susceptível 

de influenciar o preço no mercado dos valores mobiliários visados, tenha-se presente 

que a utilização de informação relativa a preparação de oferta pode consubstanciar 

crime de abuso de infòrinação privilegiada, se preenchidos os pressupostos 

consagrados no artigo 378." do CdVM. 

E que, note-se bem, quem sabe que é possivel que se venha a colocar a 

hipótese de uma OPA sobre uma sociedade cotada está em clara vantagem, 

emergente de assimetria inforinativa, relativaineiite a quein não sabe - tem 

conheciiiieiíto da possibilidade de o preço dos valores mobiliários ein questão vir a 

variar por força do cenário de OPA. 

E para que a informação assim seja qualificada não são necessárias certezas, 

bastando o conheciníento de níeras intenções. 

Também no Acórdão do Tribuiíal da Relação de Lisboa de 23/1012007 (5.a 

Secção, processo 11." 41 25106.5, dispoiíivel em www.crnvm.pt) : 

"c..) conceito de informução privilegiada, renteter a sua existéncia para o 

rnomenlo ,final dum negcicio ou durnn oper.uçiio, purAu o seu preço ou. como .faz a 
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senlenqa r~ecorr~ i~ i~~ .  ~x/r.n u cer,/erc~ do I L I ~ Ç L I I I I ~ ~ I U   LI uper~~çdo  o ~ I M I  cer4/o pveço, é 

fi-irs/r.cr~. /o~los os objeciii~os dcl lei. 

(. ..) Por. i . s ~ o  o conceilo de iulfor.m[rçGo precis~r tem ~ l e  .ser, repor./udo ( 1  outros 

r*eulidudes concr.etus qzre corr.e.sponden1 c/ ,firses dc~ evolução do negócoio ou  LI 

Concretamente: 

A inforinação privilegiada que os arguidos dispuiiliam e usarain (...) é cada 

um e o coiijuiito de factos eiii que se traduziu o processo de montagem da OPA, 

incluindo (1) os contactos, (2) as propostas, (3) as ideias. (4) as reuniões ( 5 )  os 

preços conversados e (6) os momentos de coiicretização das operações. 

É nestes factos que reside a informação privilegiada relevante para os 

presentes autos (...). 

E nestes factos, que têm a ver com a preparação da OPA, a luz do ai$. 174.' 

do CdVM, que reside a informação privilegiada. 

Ou seja, a iiiformação privilegiada aqui relevante e a preparação da OPA 

(...I." 
O Tribunal inclui assim expressaniente os contactos lios factos que têm a ver 

com a preparação da OPA, a luz do art. 174.' do CdVM. 

Ora, esta analise dos eleiiientos sisteniático e teleológico da interpretação da 

norma, a que o próprio Tribunal a quo procedeu, nos inesinos exactos termos da 

análise da CMVM, na decisão condenatória e lias alegações que remeteu nos termos 

do artigo 416.' do CdVM2, dita, a nosso ver resultados absolutan~ente iiiversos aos 

que o Tribunal a quo da mesma retirou - como naquelas peças a CMVM teve já 

oportunidade de defendera. 

Coin efeito, atenta a ratio da norina e a sua iiltegração sisteniática: 

Em relação a preparação da oferta. impõe-se qualificar como tal todo e 

qualquer acto externo que tenha a finalidade de facilitar a coriduta visada, i.e., o 

lançamento da oferta. 

Esta densificação do conceito encontra apoio na teorização do conceito de 

preparação no âmbito do Direito Penais, a propósito da distinção entre actos 

preparatórios e actos de execução (sendo os últimos puníveis e os primeiros não, 

salvo disposição legal ein contrario, nos termos dos artigos 21 .O a 23.' do Código 

Penal). 
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E legitiiiio este apelo aos desenvolviiiientos do Direito Peiial sobre o iter 

criii~iiiis. iião só por se tratar da área do Direito ein que se mostra mais desenvolvida 

a doutrinação sobre o tema, como pela hoinologia dos objectos de analise - em 

ambos os casos se trata de actos destinados a facilitar a prática de outros actos, 

fiitiiros. A «iinportação» apenas tem, pois. vantagens para oferecer. 

Que iiecessariainente precede os actos de execução, v.g. (i) a publicação do 

anúncio preliminar (artigo 175."/1 do CdVM). ( i i )  o requerimento do registo a 

CMVM (artigo 175."/2/b do CdVM). e (iii) o lançamento da oferta (artigo 175."/2/a 

do CdVM). 

Aliás, é isto que o próprio Tribiiiial a quo afirma (6." 8 da p. 18 da sentença 

recorrida): "Será então qiialificável como acto de preparação os actos externos que 

tenham a finalidade de facilitar o lançamento da ofei-ta." 

Assiin sendo, o âmbito de aplicação do artigo 174." do CdVM tem de 

abranger, pois, qualquer diligêiicia, acto ou iniciativa realizada que seja um passo no 

sentido de vir a lançar a oferta, teiilia-se já decidido ou não esse lançaineiito. 

Com efeito, tainbéiii 110 Direito Penal não é necessario que, 110s actos 

preparatórios (artigo 21." do Código Penal), o agente tenha tomado a decisão de 

praticar o crime. Os actos preparatórios são sempre uma fase muito prematura do iter 

criminis. 

Se o legislador usou o conceito preparação da ofei-ta no artigo 174." do 

CdVM, é exactamente porque quis que a protecção normativa deste segredo fosse 

prematura. 

E entre estes têm de se incluir quaisquer contactos que tenham por objecto a 

análise de hipótese de lançamento de OPA, pois são já actos que visam facilitar a 

eventual futura OPA - e isto independenteinente de essa OPA vir a ter ou não lugar. 

Tratar-se-á de um estádio ainda muito inicial, prematuro, do iter tendente ao 

lançameiito da oferta, mas já parte desse iter . já que estavam em causa contactos no 

sentido de averiguar o seu interesse em reunir para discutir a possibilidade de estudar 

uma OPA (cf. o facto provado 14.") para os retirar do âmbito da preparação da oferta: 

eram contactos para averiguar uni interesse ern reunir para discutir uma possibilidade 

de estudar. 

E sublinhe-se que já não estão ein causa apenas actos iião externos, p. ex. 

meras inteilções não manifestadas. Existe contacto, existe já maiiifestação exterior. 
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É riesta situação que se encontrava o arguido qiiaiido deii a eritrevista a 

Revista Sábado: o arguido fora destiiiatário de coiitactos. ainda que preliniiiiares. 

para averiguar o seu interesse eni reunir para discutir a possibilidade de estudar uma 

OPA concorrente a da SONAE sobre a PT, no seiitido de participar, com outros 

investidores, nuiiia eventual OPA concorreiite. que visaraili apurar uin eventual 

interesse de negócio e existêiicia de unia possível orieiitação estratégica, para 

averiguar do seu interesse em reunir para discutir essa eventualidade. 

Estes contactos são preparação da oferta. 

E note-se que. mesmo de acordo coin o critério do Tribunal a quo, este assim 

devia ter considerado: o Tribunal entende que "Os actos de preparação. sujeitos ao 

dever de segredo, serão. então. aqueles que. ainda que preinaturos, coiistituam a 

manifestação externa de unia vontade seria e inequívoca do desenrolar de um 

processo teiideiite à ulterior tomada de decisão de lançar ou não uma OPA." 

(penúltimo 5 da p. 1 8 da sentença recorrida - o sublinhado é tiosso); 

Também segundo o Tribunal, o arguido fora contactado sobre o interesse em 

reunir para discutir a possibilidade de estudar unia OPA coiicorreiite a da Sonae 

sobre a PT (facto provado 14."); 

O arguido não tornara ainda decisão, mas declarou a Revista Sábado que 

decidiria até ao filial do iiiês (facto provado 5.") ;  

Tudo isto mostrando, ao invés do que o Tribunal u quo decidiu (cf. o último 5 
da p. 19 e o I." 5 da p. 20 da sentença recorrida), a existêiicia de uma vontade seria e 

inequivoca do desenrolar de 11111 processo tendente a ulterior tomada de decisão de 

lançar ou nào uma OPA - e exactamelite isto que se passava: o arguido estava em 

processo de reflexão para decisão sobre o iiiipulso inicial de uni processo que 

culminaria numa decisão de lançar ou iião OPA. 

Pela mesina exacta ordem de razões, também o arguido tem de ser 

considerado, aquela data, oferente. nos termos e para os efeitos do artigo 174.' do 

CdVM. 

Essa qualificação resulta dos factos provados aiites citados: o arguido 

a. fora contactado por investidores estrangeiros que o abordaram no sentido 

de averiguar o seu interesse em reunir para discutir a possibilidade de estudar urna 

OPA coiicorreiite a da SONAE sobre a PT: 

b. declarou perante a CMVM que fora coiitactado, eiii iiorne pessoal, no 

sentido de participar, com outros investidores, numa eveiitual OPA concorreiite ao 
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capital social da sociedade PT. tendo os contactos visado apurar iim eventual 

interesse de negócio e existência de uma possivel orientação estratégica 

c. disse a Revista Sabado que era natural que os f~indos internacioi-iais, 

alternativa para unia operação de aquisição da PT, procurasseiii i i i i i  parceiro local. e 

que ele e a Media Capital eram os iinicos coni experiência eiii Portugal, ou seja. 

teriam condições para se posicionar corno poteilciais parceiros locais; 

d. disse a Revista Sábado que se via coino investidor; 

ou seja, o arguido, na eveiitual futura OPA sobre a PT, posicionar-se-ia como 

oferente. 

Note-se que a circcinstância de o arguido não ter possibilidade de vir a 

apresentar-se como oferente único sobre a PT (iião constante dos factos provados) 

não impedia. de niodo alguin. que participasse, coin outros sc~~jeitos. nessa qualidade, 

numa eventual futura OPA - era alias nesse sentido que estava a ser contactado: 

para agir ein conjunto coni outros, e iião só. 

Os actos de preparação ein questão destinavam-se, pois, a facilitar a eventual 

futura intervenção do arguido. numa eventual fiitiira OPA sobre a PT, na qualidade 

de oferente. 

Para efeitos do artigo 174," do CdVM, o conceito oferente não é usado 

a. na acepção de quein j i  decidiu lançar a OPA, ou até já praticou actos no 

processo de registo da ofei-ta, mas ainda não a laiiçou; 

(co~iio ocorre, v.g.. 110s artigos 1 15."Il/a, c, e e g. e 3, 1 18."11 a 3, 1 19."12, 

175.", 176."/l/a e f, l77."/2, 180."11, 182."/1 e 5, todos do CdVM) 

ou 

b. na acepção de quein já lançou a OPA, 

(como ocorre. v.g.. nos artigos 128.", 129."11, 131."12, 133.'12. 183.'12, 

184."/1, todos do CdVM) ou mesmo 

c. na acepção de quem no passado laiiçou OPA, 

(como ocoi-re, v.g., nos ai-tigos 27."12, 1 86.", todos do CdVM) 

(todos estes normativos mostrando que o CdVM usa o conceito de oferente 

coni signifícados distintos, o que bem mostra que tal conceito não prescinde de 

Todas estas referências iiorniativas consideram a redacção do CdVM em 

vigor a data dos factos - no caso das normas citadas, a redacção originária, 

aprovada pelo Decreto-Lei n." 486199, de 13 de Novembro. 
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Iiiterpretação. consoante a norma qiie o utilize e as respectivas iiitegraçâo 

sisteiiiatica e ratio) mas siri1 o de queiii é possível que veiiha a. nuiiia evetit~ial fiit~ira 

OPA. apresentar-se como oferente. 

E a própria lei que. nesta norma. qualifica como oferente pessoa que ainda 

iiein sequer decidiu lançar a oferta. 

Com efeito, nomina-o como ofereiite mas ao niesino tenipo reconliece que 

está apenas a preparar a oferta, por definição não a lanyou ainda. 

Ora, ao dar a entrevista que deli a Revista Sábado, referindo-se aos contactos 

(e ao seu sentido) de que fora destinatário. o arguido violou o dever de segredo a que, 

por estar eni causa preparação de oferta e por o arguido se posicioiiar, nos tennos e 

para os efeitos do artigo 174." do CdVM, conio oferente, estava sujeito. 

Que, aliás, cliega a ser contraditória iios próprios termos: 

a. ao ideiitificar a ratio do dever (p. 17) e afirmar que "Será então qualificável 

como acto de preparação os actos externos que tenliain a finalidade de facilitar o 

lançamento da oferta." (p. 18). e, a seguir, todavia, 

b. concluir que "( ...) não pode (...) ser considerado aclo preparatório todo e 

qualquer acto. independenteiiiente da fase do processo pré-decisório em que se 

encontre. (. ..)", sob pena de "( ...) urn tal alargainento do espectro iioriiiativo que 

levaria a que qualquer indivíduo, 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.", o 

que não seria "( ...) a intenção do legislador." 

É que foi esta, exactamente, a intenção do legislador. e a interpretação do 

Tribunal a quo inviabiliza por conipleto a sua co~isecução. 

Acrescente-se ainda que a divulgação de iiiforinação falsa. incompleta, 

tendenciosa ou exagerada pode constituir a coiitra-ordenação niuito grave p. e p. no 

artigo 389."/1 do CdVM, por prestação de iiiforinação sem qualidade, e mesmo o 

crime de manipulação de mercado p. e p. iio artigo 379." do CdVM. 

Ora, ao admitir-se que pode falar, no iiiercado, sobre actuações para eventuais 

lançamentos de OPAs futuras, queni ainda não tenha certezas quanto a essas 

actuações, é admitir, então, condutas que pode111 ser assiiii qualificadas. 

C01110 se deinoristrou, os factos provados na sentença recorrida bastam para o 

preenchimento de todas as categorias da infracção, em relação a contra-ordenação 

iiiiputada ao arguido." 
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Acresce que o Tribunal a quo jiilgou como não provados os seguintes factos 

(p. 12 da sentença recorrida): 

"1 .O O arguido detinha informação relativa a preparação de oferta. 

2." O arguido prestou inforriiações que permitiram que a comunicação social 

noticiasse ii~forniação relativa a preparação da oferta. 

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

Tais factos encontram-se ein contradição com os factos que descreveu como 

provados a seguir descritos: 

a. o arguido fora destiiiatário de contactos relativos a hipótese de OPA, com o 

conteúdo descrito no facto provado 14."; 

b. o arguido deu a Revista Sábado a entrevista descrita i10 facto provado 5." 

(facto provado 1 2."); 

c. o arguido quis conceder a entrevista referida e conhecia o seu teor (facto 

provado 12."); 

Em rigor, o Tribunal a quo não podia ter levado a matéria de facto não 

provada os supra descritos factos não provados. No entanto, tal iião obsta a que os 

factos provados preencham a previsão da contra-ordenação que Ilie foi imputada, já 

que os factos não provados são isso mesriio e não são prova de facto negativo. 

Consideram-se, assim, como não escritos os factos não provados acima 

apontados, por se encontrarem em contradição com os factos provados sendo 

meramente co~iclusivos. 

Tambein se pode considerar como faz a CMVM que "atento o conteúdo dos 

factos provados 14.", 5." e 12.", os factos não provados tornam-se qualificações 

jurídicas daqueles factos provados, em conformidade com a interpretação que vimos 

que o Tribunal a quo fez do artigo 174." do CdVM, e não verdadeiros factos. 

Tratando-se de matéria de Direito, não pode constar dos factos não provados; 

a tais factos não provados, por serem niateria de Direito, não pode ser reconhecida a 

eficácia de impedir, em face da sentença recorrida, a afirmação de que a contra- 

ordenação foi praticada - o que e viabilizado, corno se viu, pelos factos julgados 

provados." 

Assim, conclui-se que os factos dados como provados na sentença recorrida 

preenchem os elementos tipicos - objectivos e subjectivos - da contra-ordenação p. e 

p. pelos artigos 174", 393", no 2, aliiiea e), e 388", nOl,  alínea a), do CVM e que, em 

consequência. ao ter decidido pela absolvição do arguido, pese embora provados tais 
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factos. a sei~teiiça recorrida se encontra ei~feriiiada do vicio de contradição insanável 

entre a fundan~entação e a decisão. 

Sobre a aplicação do artigo 174." do CdVM. a data dos factos. em relação a 

oferta concorre~~te. 

COLIIO referido na sentença recorrida (al. a) da p. 3 e 2." $ da p. 17), o arguido 

discute a não aplicação do dever contido no artigo 174." do CdVM as ofertas 

concorrentes porquanto, no seu entender, apenas com a introdução do 11." 2 do artigo 

185.", a que procedeu o Decreto-Lei 11. " 21912006, se estendeu este dever, 

anteriormente aplicável apenas as ofertas públicas de aquisição, às ofertas 

concorreiites (cf: o requerimeiito apresentado aos autos pelo arguido em 2411 112008, 

a fls. 822-833 dos autos). 

O Tribunal a quo não chegou a apreciar esta questão, tendo-a entendido 

prejudicada, uma vez que coiicluiu pela inaplicabilidade do artigo 174. " do CdVM 

ao arguido com os fundamentos antes expostos (2." 5 da p. 4, 2." e 3." 5s da p. 17 e 

último 9 da p. 20 da sentença recorrida). 

Mas as alegações do arguido sobre esta questão fazem tábua rasa da lei 

expressa e dos elementos sisteinático e teleológico da interpretação, não encontrando 

pois qualquer apoio nas regras da hermenêutica jurídica, já que o dever de segredo 

consagrado no artigo 174." do CdVM era, a data dos factos, como continua a ser, 

aplicável a toda e qualquer OPA, concorrente ou não. 

Acrescente-se ainda que o arguido não sabia se, quando viesse a lançar OPA 

sobre a PT, esta seria concorrente - a oferta preliminarmente anunciada pela PT 

poderia entretanto, v.g., ser retirada ou terminar, caso em que OPA do arguido já 

nem sequer seria uma OPA concorrente (cf. a delimitação 110 artigo 185."/1 do 

CdVM). 

E, óbviamente, o arguido. i10 momento em que viola o segredo, não pode 

antecipar que vicissitudes sofrerá a OPA que já estava preliininarinente anunciada. 

Pelo que o dever de segredo corisagrado no artigo 174." do CdVM vale em 

relação a toda e qualquer preparação de oferta, incluindo as ofertas concorrentes, 

designadamente porque, enquanto se prepara urna oferta, não se pode saber se, 

quando chegar o momento da sua execução, ela será ou não concorrente - a 

exclusão preconizada pelo arguido teria pois nulo âmbito de aplicação." 

Não existem antecedentes contra-ordenacionais, sendo facto notório a muito 

elevada condição económica e social do arguido. 
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Pelo exposto. procede o recurso da CMVM, revogando-se a sentença 

recorrida na parte ein que absolveu o arguido. pelo que se condena este, Migz~el 

Maria de Sa Pois do Anzur.nl, na decisão do Conselho Directivo da Con~issão de 

Mercado de Valores Mobiliários (doravante CMVM), pela qual lhe foi aplicada uma 

coima de € 75.000,00 (setenta e cinco mil euros), ao abrigo do disposto nos artigos 

393.", n." 2, alínea e), e 388.", n." 1. alínea a), do Código dos Valores Mobiliários 

(doravante CVM), parcialmente suspensa na sua execução, quanto ao pagamento do 

montante de € 50.000,OO (cinquenta inil euros) da coima aplicada, pelo prazo de dois 

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

Das custas 

Uina vez que o arguido decaíu i10 recurso interposto pela CMVM, é 

responsável pelo pagamento da taxa de justiça - art." 5 13" 11" 1 do C.P.P. 

De acordo com o disposto no art." 87" no 1 alínea b) do Código das Custas 

Judiciais a taxa de justiça varia entre 1 e 15 UC's. 

Tendo em conta a complexidade do processo, julga-se adequado fixar essa 

taxa em 12 UC's . 

IX - Termos em que se decide : 

1. Não admitem os recursos interpostos pelo arguido Miguel Pais do 

Amaral. 

2. Julgam válida a prova produzida, bem como a decisão de publicação 

da autoridade administrativa. 

3. Conceder provimento ao recurso formulado pela CMVM e em 

consequência válida a condenação constante da decisão administrativa. 

4. Custas pelo recorrente Miguel Pais do Amaral, sendo de 12 (doze) 

UC's a taxa de justiça. 

(Acórdão elaborado e revisto pelo relator- vd. art." 94 O n.' 2 do C.P.Penal) 

Lisboa, 16 de Dezembro de 2009 
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