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SENTENÇA 

I - Relatório 

A arguida "EDP - Energias de Portugal, S.A.", pessoa colectiva n." 

500697256, matriculada na Conservatória de Registo Comercial de Lisboa sob o n." 

1805, com sede na Praça Marquês de Pombal, n.' 12, em Lisboa, veio impugnar 

judicialmente a decisão da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) 

que a condenou na coima única de € 550.000,00, resultante do cúmulo jurídico das 

seguintes contra-ordenações: 

Nos termos dos art.Os 394.O, n.O 1, al. h), e 338.", n." 1, al. u)  do Código dos 

Valores Mobiliários (CVM), pela violação, a título doloso, do dever de 

divulga~ão imediata de facto relevante consagrado no art." 248.", n." 1 do 

CVM, foi-lhe aplicada a coima parcelar de € 400.000,OO; 

Nos termos dos art.o~400.~, n."1, al. a),388.0,n.02, al. a),388.O1n."1, al.c), e 

402.', n." 1 do CVM e art." 17.", n." 4 do Regime Geral das Contra-Ordenações 

j i ; ; í r ~ J j ;  pela V I A ~ < ~ O ,  a n d u  n~gllige~~ie, do d w e r  de segiedo sobre f ~ s ' s  

relevante até a sua divulgação no sistema de difusão de informação da 

CMVM, consagrado no art." 6.", n." 2 do Regulamento da CMVM 11." 4/2004, 

foi-lhe aplicada uma coima parcelar de € 50.000,OO; 

Nos termos dos art.OS 389.", n." 1 e art." 388.", n." 1 al. a), ambos do CVM, por 

violação dolosa do dever de veracidade da informação divulgada ao público, 

consagrado no art." 7.", n." 1 do CVM, foi-lhe aplicada uma coima parcelar de 

€ 400.000,00. 

A arguida apresentou as suas alegações e conclusões a fls. 667 a 767 e termina 

pedindo que: 
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- O presente processo contra-ordenacional seja declarado nulo, na parte 

respeitante à alegada violação do dever de sigilo, a partir do momento imediatamente 

anterior a prolação da acusação, por falta de alegação de factos que densifiquem o tipo 

subjectivo; 

- Caso assim não se entenda, o presente processo seja declarado nulo, na parte 

respeitante a alegada violação do dever de sigilo, a partir do momento imediatamente 

anterior a prolação da decisão administrativa, na medida em que condena a arguida 

por factos não constantes da acusação; 

- Caso assim não se entenda, seja a arguida absolvida da prática das três contra- 

ordenações por que foi condenada pela autoridade administrativa, por não se 

verificarem os necessários pressupostos legais da sua responsabilidade contra- 

ordenacional. 

A CMVM apresentou alegações. 

O recurso foi admitido. 

A arguida respondeu às alegações. 

Em requerimento apresentado a fls. 1020 a 1022, veio a EDP arguir a nulidade de 

meios de prova em que a autoridade administrativa se sustentou para dar como 

provados factos, em particular os pontos 36. e 37. 

li Civllt fv'l 1*Bsp~iiCieu poi escrito a fls.-1044 a 1066, juntando doi; púicccies 

jurídicos, para sustentar a sua posição de que tais provas são válidas. 

O Ministério Público aderiu a resposta da CMVM, já no início da audiência. 

Realizou-se a audiência de julgamento com observância dos formalismos legais, 

sendo que no seu início, e nos termos do art." 338." do Código de Processo Penal, 

aplicável por força do art." 41.") n." 1 do RGCO, foram julgadas improcedentes as duas 

primeiras nulidades alegadas no requerimento de impugnação judicial, conforme 

melhor consta da respectiva acta, a fls. 1278 a 1281. 

A apreciação da nulidade arguida já na fase judicial do processo foi relegada 

para final, pelos fundamentos que também constam da acta, mas a fls. 1282 e 1283. 

Chegado o momento, importa então começar por apreciar a nulidade invocada. 
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Da Ntrlidczde das Provas - carta da arguida - ref.187, d e  23 d e  A f a s t o  de 2004, a As. 37 e 

carta da nrgzrida ref. 074, de 4 de Abril de 2005, a f l s .  306. 

Já na fase judicial do presente processo contra-ordenacional, a EDP veio alegar 

no requerimento de fls. 1020 a 1022 que a Comissão do Mercado de Valores 

Mobiliários, para fundamentar a imputação da contra-ordenação relativa a violação do 

dever de prestação de informação verdadeira ao mercado, recorreu a provas fornecidas 

pela própria arguida no seguimento de pedidos formulados por aquela ao abrigo das 

prerrogativas legais e no exercício dos seus poderes de supervisão e/ou sem transmitir 

a arguida o seu direito ao silêncio e a não auto-incriminação. 

Para a EDP estão em causa os pontos 36. e 37. dos factos dados como provados 

da decisão administrativa condenatória, que correspondiam aos pontos 44. e 45. da 

acusação deduzida pela Autoridade Administrativa. 

As provas correspondentes são, segundo a recorrente, a carta enviada por si a 

CMVM em 23 de Agosto de 2004 (fls. 37 e ss.), em resposta ao ofício n." 

437/EMIT/DSIF0/2004/11119~, de 4 de Agosto, bem como a carta também por si 

remetida a mesma entidade no dia 4 de Abril de 2005 (fls. 306 e ss.), em resposta ao 

ofício n.O 176/GDAJC/DAJC/2005/4249. 

No entendimento preconizado pela arguida, tais elementos probatórios são 
. . .  . . - .  

. . , .. - . . . . . .- - .rrliicis "oiaj&líi .iJs arr.;js i 2 i ; , O ,  n.051 e 2, aiiIiea cio C.P.i?., é x  7ji 42:" .li,? 1. cio : -'. 

RGCO, e 32.", n.OS 2 e 8, e 18.O, n." 1, da Constituição da República Portuguesa. 

A CMVM veio responder por escrito com os argumentos que melhor constam de 

fls. 1044 a 1066, preconizando a improcedência do requerimento apresentado pela 

arguida. 

O Ministério Público aderiu a resposta da CMVM (uicle acta do julgamento a fls. 

1278). 

Cumpre apreciar e decidir. 

- 

' Efectivamente, o oficio cuja referência termina em "1 11 19" não se dirigia à EDP, mas sim i "Caja de Seguros 
Reunidos" (cf. fls. 36). Trata-se de um mero lapso que constava já da decisão condenatória e que foi retomado no 
reqiierimento da arguida. Com efeito, a carta da EDP, de fls. 37 e seg., respondia ao oficio com a referência 
437/EMIT/DSIFQ/2004/11 116, cuja cópia se encontrajunta aos autos a fls. 33. 
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Desde o início da década de oitenta do século passado, principalmente a partir 

da entrada em vigor do Decreto-Lei n.' 433/82, de 27 de Outubro (RGCO), que o 

Direito Contra-Ordenacional se diferenciou face ao Direito Penal e Processual Penal, 

desenvolvendo autonomia em três planos distintos: o dogmático, o sancionatório e o 

processual. 

Circunscrevendo-nos, agora, ao plano que nos interessa para a apreciação que 

temos em mãos, dir-se-á que o processo contra-ordeiiacional segue uma tramitação 

simplificada, mas não deixa de consignar algumas das garantias constitucionalmente 

consagradas para o processo penal. 

O processo penal é, de resto, o direito subsidiário do processo contra- 

ordenacional, tal como se retira do art." 41.' do RGCO: ((Sempre que o contrário niio resulte 

deste diploma, siio aplicados devidamente adnptados os preceitos reguladores do processo 

criminal >>. 

As exigências que no último par de décadas o desenvolvimento tecnológico, 

económico e social veio impor ao Direito de Mera Ordenação Social, justificam uma 

crescente autonomização deste ramo do Direito. 

Todavia, se este é um desiderato pretendido por muitos, o certo é que o 

legislador não tem dado muitos sinais nesse sentido, mantendo em vigor, no essencial, 

o yrucedi~rieiito ndscid~ i-,d i i-~hi~ de 25 ãrios, 110 qurli, por exemplo em mareria de 

regulação da audiência, ainda se aplicam subsidiariamente as normas do processo de 

transgressões, com referêiicias à não "redução da prova a escrito", quando no processo 

penal na última reforma introduzida já se prevê que a documentação das declarações 

prestadas oralmente em audiência possa ser feita através da gravação magnetofónica 

ou audiovisual2. 

Paralelamente, agravaram-se as sanções aplicáveis neste ramo do Direito, 

através de um alargamento do leque das sanções acessórias e de um aumento 

considerável dos montantes das coimas - v.g. no caso sub jtidice estão em causa contra- 

i- Veja-se a redacção dada ao art." 364." do Código de Processo Penal pela Lei n." 4812007, de 29.08. 
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ordenações puníveis com coimas máximas de € 2.500.000,OO (dois milhões e quinhentos 

mil euros). 

Por outro lado, <<o legzslador tenz pronirado eqtiilibrar este agravamento sancionatório 

com u m  incremento da componente de garantia do regzme do ilícito de mera ordenaçno social, 

realizando pnra o efeito tlma ayroximaçcio vincada aos instittitos e soltições do direito penal. (...) 

Entre a garantia e a eficácia o legislador tem optado, talvez correctnmente, por privilegiar 

a prinzeira.»3 

Esta componente garantistica é, a nosso ver, indispensável para buscar o 

equilíbrio necessário, sem o qual se violará o n.O 2 do art." 18.' da Constituição da 

República Portuguesa. 

O legislador não pode, por um lado, estatuir sanções altamente gravosas como a 

inibição do exercício de determinadas actividades, nem fixar coimas de valores 

muitíssimo elevados e, por outro lado, não conceder aos visados as garantias de defesa 

adequadas a um sistema fortemente punitivo como já é actualmente o Direito Contra- 

Ordenacional, em especial nas áreas económico-financeiras. 

É certo que as garantias dos arguidos têm como reverso da medaha uma perda 

de eficácia da Administração (da Justiça), mas não pode deixar de ser assim, sob pena 

de nos aproximarmos de sistemas autoritários e .  de nos afastarmos da matriz 

-Zcliiucr.áncu ei-n y ~ ~ e  s;e {uncid a nossa- Lei ~ui . ,&i i ir i . i t2~~-  . : : -. . .. 
. 

~ . .. . . .  . - . . . . . . - . ,-. - . . . , . . 

A solução, como sempre, há-de encontrar-se no equilíbrio entre o poder 

ordenador e sancionatório que o legislador decidiu atribuir à Administração e as 

garantias dos arguidos, cada vez mais próximas das garantias processuais penais, à 

medida que as sanções contra-ordenacionais se assemelham às penas. 

Todavia, em matéria contra-ordenacional regulada no Código dos Valores 

Mobiliários temos registado 110s últimos anos uma inversão legislativa, muito mais 

3 Frederico Lacerda da Costa Pinto, "O ilícito de mera ordenação social e a erosão do principio da subsidiariedade 
da intervenção penal", Direito Penal Económico e Europeuflextos Doutrinários, pp. 209 e seg., citado no Assento 
n." 112003, de 16 de Outubro de 2002, pub. DR I Série-A, de 25-01 -2003. 
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virada para a eficácia dos poderes da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários do 

que para as garantias constitucionais dos arguidos4. 

A CMVM tem poderes de regulação e supervisão do mercado de valores 

mobiliários e de determinadas entidades, que são reconhecidamente poderes de 

Administração Públicas. 

Para além destes, e deixando de lado as suas competêiicias em matéria criminal, 

tem também poderes sancionatórios, cuja natureza é claramente de Administração da 

Justiça, em sentido impróprio, mesmo na fase dita administrativa do processo contra- 

ordenacionalb. 

A sociedade arguida é uma entidade emitente, pelo que, por força do disposto 

na alínea c) do n." 1 do art." 359.' do CVM, está sujeita a supervisão da CMVM. 

Segundo a lei em vigor à data (art." 360.' do CVM), a CMVM podia adoptar, no 

âmbito dos seus poderes de supervisão, os seguintes procedimentos: 

<(a) Acompanhar a actividade das entidades sujeitas à sua supervis io e o f i~ncionamento dos 

mercados de valores mobiliários, dos sistemas de liquidação de valores mobiliários e dos sistemas 

centralizados de valores mobilicírios; 

b) Fiscalizar o curnpriniento da lei e dos regtilamentos; 

c) Aprovar os actos e conceder as autorizações previstas na lei; 
. . r  , . 
G, L,;Liz,~; u b  r t g z s t ~  prebi5ids PLLL LLZ, . - 

4 Interessa aqui retomar o mesmo autor e a mesma obra, na seguinte passagem: ((Mas a opção [pela garantia, em 
detrimento da eficácia] tem custos severos para a harmonia dos sistemas sancionatórios e de pouco servirá entiio 
atribuir esse poder formalmente à Administração se ao mesmo tempo se criam limites que na prática O 

comprometem. Uma Administração ineficaz é, nestas áreas c..) sinónitno de um vazio de poder, que na realidade O 

não é, pois (...) outras forças não legitimadas nem controladas preencherão essas áreas de poder.)) Acontece, 
porém, que um excesso de eficácia tem também custos severos, reconhecidos em traços de prepotência e 
autoritarismo, repugnados por um Estado de Direito democrático, e cujos exemplos históricos são inúmeros. 
5 Logo no primeiro artigo do Titulo VI1 do CVM que trata da Supervisão e da Regulação (art." 352."), estatui-se que 
o Governo pode estabelecer políticas relativas aos mercados de valores mobiliários, exercer os poderes de tutela em 
relação a CMVM e coordenar a supervisão e a regulação relativas a valores mobiliários, quando a competência 
pertença a mais de uma entidade pública; em situações de grave risco para a economia nacional, o Governo pode 
mesmo ordenar a suspensão temporária dos mercados OLI a suspensão da actividade de certas entidades gestoras. 
6 Não nos esqueçamos que o art." 41 .O do RGCO manda aplicar subsidiariamente o processo penal - e não o Código 
do Procedimento Administrativo - a todo o processo contra-ordenacional, e não apenas a partir da impugnação 
judicial da decisão da autoridade administrativa. 
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e)  Instruir os processos e punir as infracções que sejam da sua competência; 

fl Dar ordens e forrnular reconzendações concretas; 

g )  Difundir  informações; 

h) Publicar estudos.)) 

Por força do disposto no art." 361.O, n." 2, do CVM (mantendo-nos na redacção dada 

pelo Decreto-Lei n." 6612004, de 24.03), a fim de exercer os seus poderes de supervisão, a 

CMVM pode: 

«a) Exigir quaisquer elementos e informações e examinar livros, registos e doctinzentos, não 

podendo a s  entidades stlpervisionadas invocar o segredo profissional; 

b) O u v i r  quaisquer pessoas, intzmando-as para o efeito, quando necesslírio; 

c) Determinar que as pessoas responslíveis pelos locazs onde se proceda h instrução de qualquer 

processo ou  a outras diligências coloqtlem h sua disposiçiio as instalações de que os seus agentes 

careçanz para a execuçiTo dessas tarefas, e m  condições adequadas de dignidade e eficiência; 

d)  Requerer hs autoridades policiais a colaboraçiio que se mostre necesslíria ao exercício das stlas 

funções, designadamente nos casos de resistência a esse exercício; 

e) Substituir-se cis entidades gestoras dos mercados de valores mobiliários qtiando estas niio 

adoptenz as nzedidns necesslírias iz regularizaçiio de sittlações anóma2as que ponlmm e m  causa o 

regularfuncionamento do mercado oti os  interesses dos investzdores; 

fi Subsizrt~ir-se 6s entrci~~ues s t yç i . ü ; ; r~ i i ; rd~~~  i iO  ~ ~ L f i ~ p f i t l i ~ ~ c i ~  de ~ ~ e ~ í t ' r c s  ~ic. irljj7fi1~ik111i.>) . - 

A arguida alega que a decisão condenatória proferida pelo Conselho Directivo 

da CMVM se fundou nas provas fornecidas pela própria arguida 110 seguimento de 

pedidos formulados ao abrigo das prerrogativas legais daquela Autoridade no 

exercício dos seus poderes de supervisão e/ou sem transmitir à arguida o seu direito 

ao silêncio e a não auto-incriminação. 

Tais exigências feitas a arguida violam, na sua perspectiva, o direito a presunção 

de inocência, o direito ao silêncio e a sua não auto-incriminação. Ainda segundo a 

arguida, tais provas assim obtidas estão feridas de nulidade, por força do art." 126.", n.OS 

1 e 2,  al. a), do C.P.P. e artaos 32.", n.OS 2 e 8 ,  e 18.", 11." 1 da C.R.P. 
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Vejamos, então, como é que foram obtidas as provas em que se fundou a 

autoridade administrativa para dar como provados os pontos 36. e 37. da Decisão 

Administrativa condenatória. 

- No dia 4 de Agosto de 2004, o Departamento de Supervisão de Informação 

Financeira e de Operações da CMVM remeteu a EDP, através do ofício com a referêi-icia 

437/EMIT/DSIFO/2004/ 11116, o "Pedido de esclarecimentos" que consta de fls. 33, 

invocando o disposto nos art.OS 359.", n." 1, al. c) e 361.") n." 2, al. n) do CVM. 

- A sociedade arguida respondeu através da comunicação que consta de fls. 37 a 

40 destes autos. 

- No dia 22 de Março de 2005, o Departamento de Assuntos Jurídicos e 

Contencioso da CMVM remeteu a EDP, através do ofício com a referência 

176/GDAJC/DAJC/2005/4249, uma "Solicitação de esclarecimentos", para ser 

respondida no prazo de três dias úteis, que consta de fls. 298 a 301. Não invoca base 

legal para tal pedido, mas formula perguntas coiicretas sobre a matéria de facto que 

poderia, e veio, a fundamentar a aplicação de coimas. 

- A sociedade arguida respondeu através da comunicação que consta de fls. 316 

a 319 destes autos. 

, . 
~E;II!C~ è ~ i i  culika â íünduilíei,tação relati~u A=iliaisri.;, .:{:i -Ia:ts -d%-íiii- cür;12- 

provada nos pontos 36. e 37. da decisão condenatória da autoridade administrativa, 

conclui-se que esta se baseou, tanzbénz, rnns nio excltrsivamente, nos elementos fornecidos 

pela própria arguida. 

A EDP prestou por escrito os esclarecimentos pedidos7, sempre ao abrigo dos 

deveres que lhe cabem enquanto entidade supervisionada (embora no segundo pedido 

a CMVM não invoque base legal, não poderia deixar de ser, na perspectiva da entidade 

emitente, ao abrigo dos poderes de supervisão) e antes de o Conselho Directivo da 

CMVM ter deliberado, ein 07-07-2005 (fls. 353), apurar a respoi-isabilidade contra- 

7 Esclarecimentos esses que a autoridade administrativa transformou em "facto provado", mas que, na realidade, 
como veremos mais a frente, não são factos, são meios de prova. 
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ordenacional da referida sociedade, instaurando processo contra-ordenacional contra a 

mesma. 

A CMVM, "no exercício da stipervisio", ao abrigo do disposto nos art.OS 359.O, n." 1, 

al. b), e 361.O, n." 1 e n." 2 al. a) do CVTVI, pode exigir quaisquer elementos e informações 

as entidades supervisionadas. 

Por seu turno, e enquanto entidade emitente, a EDP tem o dever de responder a 

exigências da entidade supervisora, sob pena de, se o não fizer, cometer o crime de 

desobediêiicia qualificada (art.0~ 381.0, n.' 1, do CVM e 348.", n.Os 1 e 2, do Código Penal) 

ou as contra-ordenações graves ou muito graves previstas nos art.OS 389.", n.O 3, al. c), e 

399.", n.OS 1 e 2, ambos do CVM, consoante as situações. 

Não se trata, pois, de uma faculdade de colaboração, mas sim de um dever de 

colaboração; o que bem se compreende. 

Contudo, a questão crucial colocada pela arguida no seu requerimento não é 

essa. 

A questio está em saber se os elementos obrigatoriamente fornecidos no âmbito 

da actividade supervisora podem ser utilizados contra a arguida - num processo de 

contra-ordenação. 

Principalmente em matérias como esta em que a supervisão e a aplicação de 
a. duii~ia; sszii cxi~caiicidcl'it~: liLts:ila ' c i - ~ ~ d c l ~ l ~ ,  5u~ t ; i  algum&- ca:,,Fusiia eiiti'c estes dcis . - 

poderes, que são distintos. 

A própria lei, embora separe a supervisão e a matéria contra-ordenacional em 

Títulos distintos do Código dos Valores Mobiliários (o VI1 e o VIII), parece confundir 

esses poderes em normas como a da alínea e) do 1 i . O  1 do arteo 360." ou a da alínea b) do 

n.' 1 do art.' 364." (aqui cl-iamando-lhes poderes dej?scalizaçiio). 

Porém, estes dois poderes, como vimos, têm naturezas bem distintas. Enquanto 

um tem uma natureza claramente administrativa, o outro, ao englobar a ii-istrução dum 

processo de contra-ordenação e a aplicação duma coima, assume uma parte do poder 

jurisdicional, de administração da justiça, pelo menos em sentido impróprio. 
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A confusão entre estes dois poderes não é saudável para o sistema, por isso a 

linha divisória deveria ser claramente marcada. Repare-se no seguinte exemplo: se 

durante a instrução do presente processo contra-ordenacional a arguida pretendesse 

recorrer de uma decisão da CMVM (uma das que lhe ordenava a entrega de 

documentos) deveria fazê-lo para o TPIC de Lisboa, nos termos do art." 417." do CVM, 

porém se a arguida não souber que já é suspeita num processo contra-ordenacional, 

não poderia dirigir o seu recurso para este Tribunal. 

Para sabermos então se os elementos obrigatoriamente fornecidos no âmbito da 

actividade supervisora podem ser utilizados contra a arguida num processo de contra- 

ordenação, interessa determinar se neste processo vigora ou não o princípio da 

presunção de inocências, e com que dimensão, para de seguida se apurar se com aquele 

modo de actuação por parte da CMVM houve ou não a violação daquele princípio 

constitucional. 

Em primeiro lugar, a jurisprudência tem admitido pacificamente a aplicação do 

princípio da presunção de inocência ao processo de contra-ordenação - vide, por 

exemplo, o Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, de 06-12-2006, in www.dgsi.pt/jstj, e o 

Acórdão da Relação do Porto, de 14-06-2006, in www.dgsi.pt/jtrp. Trata-se de um princípio 
. - 

8 Yide Augusto Silva Dias e Vânia Costa Ramos, "O Direito a não auto-inculpação (nemo tenetur se 
ipsurn accusare) no processo penal e contra-ordenacional português", Coirnbra Editora, 2009, p. 15: ( d o  
que respeita aos fundamentos constitucionais do principio [do nemo tenetzir] podem distinguir-se dois, segundo 
uma divisão oriunda da doutrina gertnánica: zim fiindamento material ozi substantivo e ~ r m  fiindamento processual. 
Na doutrina portuguesa prevalece a corrente que atribzii ao nemo tenetzir natzireza processztal. Dentro desta, 
podem distinguir-se várias nuances, configurando a maioria dos autores o direito ao silêncio como projecçõo cia 
estrutura acusatória do processo [penal] e das garantias de defesa. Outros relacionam aqziele direito cotn aspectos 
particzilares destas garantias, tais como a presunção da inocbncia, e ozitros ainda, sem afastar as garantias de 
defesa, recondzcem-no ao principio do processo eqziitativo. Etnbora preconize zim fiindamento processzial para o 
netno tenetur, a dozitrina portuguesa não deixa de referir que o principio protege igualmente, de forma mediata, a 
dignidade da pessoa e direitos fundamentais com ela relacionados comos os direitos a integridade pessoal e ò 
privacidade. 
Na jzirisprudéncia, merece destaque a posição do TC [Tribunal Constitiicional] plasmada desde logo no Acórdão 
n. O 695195 (. . .). Parece indiscutivel pie para o TC o direito ao siléncio é zima componente das garantias de defesri 
asseguradas no n. O I do art.' 32. O da CRP, clyo objectivo tiltimo é a protecção da posiçõo do arguido corno syeito 
do processo." 
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fundamental num Estado de direito democrático, pelo que não se vê como não o 

aplicar a um ramo de direito sancionatório. 

O princípio da presunção de inocência está consagrado no art." 32.O, n." 2, da 

Constituição da República Portuguesa, no art." 11." da Declaração Ui-iiversal dos 

Direitos do Homem e no art." 6.O, n." 2, da Convenção Europeia para a Protecção dos 

Direitos e Liberdades Fundamentais, também conhecida pela designação de 

Convenção Europeia dos Direitos do Homem. 

A dimensão primeira deste princípio é no plano probatório. Dele decorre a 

inexistência de um ónus da prova da ii-iocência por parte do arguido, o qual não é um 

mero objecto ou meio de prova. 

Corolário deste, é o princípio ir1 dtrbio pro reo. 

Como salienta Rui Patríciog, ((...decorre do princípio da prestrnçio de inocência do 

argt~ido qtre este niio é tLm rrzero objecto o t ~  meio de prova, nzas s i m  tLm livre contrnditor do 

act~sador, com arrnns igiinis izs dele, devendo pisar-se que dnqtli decorre - e em  lignção com o 

princípio da preservaçiio da dignidade pessoal - que a utilização do argt~zdo como meio de provn 

é sempre limitada pelo integral respeito pela sun decisiio de vontade; otr seja, o argzrzdo, enz 

matéria de provn, não pode ser obrigado n colabolaar conz o Tribz~nal ,  nlérn de que n strn confiss2ia 

(por si, jcí zrm acto espontEineo de colabornçio) se acha rodeada de especiais cz~idados.)~ 

0 f~?cfo !!e r? ~1g1licl2 qpr ?:ma p p s ~ ~ i a  col~riiva não a impede de be1-iefici.i. da . 

aplicação deste princípio ao processo contra-ordenacioi-ial. 

Quando o art." 12.", n." 2, da C.R.P., estatui que uma pessoa colectiva goza dos 

direitos e está sujeita aos deveres compatíveis com a sua nattrreza, está a referir-se a 

direitos dos quais ela nunca poderia ser titular dada a sua natureza de pessoa n i o  física. 

Não se coi-icebe por que razão uma pessoa colectiva, só por o sei, estaria obrigada a 

provar a sua inocência e a colaborar com a autoridade administrativa no sentido de 

apurar factos que a incriminassem. 

9 N a  sua obra "O principio da presunçao de inocência do arguido na fase do julgamento no actual processo penal 
português (Alguns problemas e esboço para uma reforma do processo penal português)", AAFDL, Lisboa, 2000, 
pág. 94. 
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Nos termos do art." 18.O, n.' 1, da C.R.P., os preceitos constitucionais que dizem 

respeito a direitos são directamente aplicáveis. 

Logo, o princípio da presunção da inocência, sendo um direito dos arguidos em 

processo contra-ordenacional, é directamente aplicável e vincula qualquer entidade 

pública, mormente a CMVM quando exerce o seu poder de instruir o processo e decidir 

em matéria de contra-ordenações. 

Por conseguinte, a CMVM iião podia ter utilizado como prova para 

fundamentar a sua decisão condenatória, elementos fornecidos pela própria arguida no 

âmbito do  cumprimento de um dever enquanto supervisionada e sob a cominação 

legalmente prevista (embora não expressamente invocada) de que, se o não fizesse, 

incorreria na prática de um crime de desobediência ou em contra-ordenações graves ou 

muito graves também previstas no Código dos Valores Mobiliários. 

Nestes processos, esta questão assume ainda maior relevância, porquanto é 

inequívoco que a prova produzida durante a fase administrativa do processo, pode ser 

utilizada na decisão judicial proferida em recurso - art." 416.O, na0 4, do CVM. 

Portanto, não fazia sentido que os arguidos apenas tivessem direito ao silêncio e 

à não auto-inculpação apenas a partir do momento em que entravam na sala de 

audiências: é que, se na perspectiva da CMVIvI, os arguidos não têm direito ao silêncio 

e A não _ aiito-inculpaçoo perzn te -ela porciue é - a entidade s-upl-rvisora, iá perante o 

Tribunal, que não é entidade supervisora, os arguidos poderiam ficar calados e não 

fornecer elementos que os pudessem prejudicar. Porém, de nada lhes serviria, pois já 

tinham sido obrigados a contribuir para a sua condenação durante (ou mesmo antes) a 

fase administrativa do processo. 

Ora, se o princípio da presunção de inocência é aplicável a todo o processo 

contra-ordei-iacional, também terão de ser aplicáveis os meios processuais que 

permitem a obtenção dos resultados que tal princípio visa assegurarlo. Mormente, 

'O (ul presunção de inocência do arguido c..) é um direito do arguido - e, por conseguinte (como todos os direifos), 
ifm comando, dirigido ao legislador ordinário, impondo-lhe que legisle no sentido de que não saia diminuido, 
directa ou indirectamente, o princípio da presunção de inocência do argziido ... » Rui Patricio, Idem, pág. 95. 
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deverão ser aplicáveis as proibições de prova previstas no art." 126.' do Código de 

Processo Penal. 

Nos termos do n." 1 deste artigo, as provas obtidas mediante coacção ou ofensa 

da integridade moral das pessoas são iiulas. 

Sendo que o n." 2 especifica que serão ofensivas da integridade moral das 

pessoas, as provas obtidas mediante perturbação da liberdade da vontade ou de 

decisão através, designadamente, da utilização de meios enganosos. 

O Prof. Costa Andrade, depois de reconhecer que a matéria dos mezos enganosos 

nos transporta para um domínio indefinido e inseguro, tenta esclarecer que ((...por 

princípio, apenas deverio ter-se como proibidos os meios enganosos 'szisceptíveis de colocar o 

arguido nzima sittiaçio de coacçio idêntica ii dos demais1 métodos proibidos de prova. Este 

devercí ser, pelo menos, o critério privilegiado para a equacionaçio e stiperaçio dos casos mazs 

dtividosos. 

(...)a dou trina e a jurisprtidência propendem hoje, de forma praticanzen te paci@x, para 

fazer valer a distinçio entre o erro por ncçio e por ornissio. 

Por u m  lado, entende-se que 'sio, sem excepçio, proibidas tanto a falsa informaçio sobre 

questões de direito como a conztinicaçiio consciente de factos qtie n i o  correspondelrz ii verciade oti 

a stia deturpaçio. (. . .) 
- ... - . . I;;; 21:.;., !,;L.,, _i .o..,., -b; , , :L -.. r272 divelsc er!z cnsc de onzzss io . .~~~ ,  ::nst? d-c~?.il.:n c .,YS 7%:~ . 

hipóteses de existência de tinz dever jzirídzco de agir, de inforrnar e de esclarecer, poderio ocorrer 

casos de nzeios enganosos a tratar como métodos proibzdos de prova.))l1 

O mesmo Autor dá como exemplos de erros de direito fraudulentamente 

induzidos, os casos em que o arguido ((responde a perguntas da autoridade jtidicibria 

erroneamente convencido de qzie estcí a ser interrogado conzo testernunlza, de qzie estcí a obrigado 

a responder e a falar n verdade, de qtie o silêncio sercí valorado colno prova da sua ctilpabilidade.» 

No caso dos autos, os elementos fornecidos pela própria arguida, foram obtidos 

sem que lhe tivesse sido transmitido pela CMVM que tinlia o direito ao silêncio e a não 

I I "Sobre proibiçóes de prova em processo penal", Coirnbra Editora, 1992, pp. 236 e 237. 
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auto-inculpação, desde  logo, porque a própria C M V M  en tende  q u e  n o  âmbi to  deste 

processo a arguida não t e m  esses direitos. 

C o m  mui ta  pertinência para o caso e m  apreço, atente-se n o  q u e  nos  d i z  o Prof. 

A u g u s t o  Silva Diasl*: «De salientar que a entrega voltintária de elementos por parte das 

pessoas visadas terá como conseqtiência a adnzissibilidade da sua titilização como prova em 

processo contra-ordenacional ozr mesmo penal. Isso exige, conttido, qtie seja comtinicado aos 

visados qtie têm o direito de recusar a colnboraçiio, sempre que da mesma decorra a revelaçiio de 

factos auto-incriminatórios, sob pena de os elementos probatórios fornecidos níio poderem ser 

valorados.» E acrescenta13: <<V. o art.' 58.O, n.O 5 do CPP, aplicável stibsidiariamente nos 

termos do art." 407." do C V M ,  art." 19.' da LdC e art." 41.", n." 1, do RGIMOS. Tal 

conzz~nicaçio poderá ter unza fórmula semelhante Iiqtiela conhecida por Miranda Warning no 

direito norte-americano (. . .), por exemplo: "Fica por este meio notificado, nos termos dos 

artigos.. ., que deve fornecer os seguintes elementos: . . ., sob pena de puniçiio a título de . . . A 

obrignçtio de entrega cessa se da mesma decorrer a revelaçíio de qunlqtier facto passível da 

puniçiio como crinze ou contra-orde~zaçiío, devendo, neste caso, ser requerida a coizstituiçíio de 

arguido, qtie dará lugar à instauraçiio c10 competente procedimelzto. Fica ainda infornzado de 

qtie, procedendo Ii entrega dos elementos solicitados, poderio estes ser utilizados contra si enz 

processo de natureza cont.ra-orclenacion~~l oti penal.,, 
.: -. -. i. ..- , . Cri;;. 2 Ch<vp? .:-tZ.n r-':;:< :;i:lzl.z::~~.- ;ri,.-.r~itP1~,:~;t, c ~ i : l n i r o l l  &..acglli-&..~ a.Sreit0 .. 

I 1  

q u e  t inha d e  se recusar a colaborar n o s  termos acima expostos.  

O u  seja, a arguida foi  levada a pensar q u e  o s  estava a fornecer estritamente para 

o e fe i to  d a  supervisão, o único para o qual, e fect ivamente ,  t inha esse dever,  s e m  saber 

q u e  o s  m e s m o s  poderiam vir  a ser, e foram, uti l izados para e fe i tos  d e  instrução d o  

processo contra-ordenacional. 

Para tentar divisar a razão d e  ser deste compor tamento  por parte d a  autoridade 

administrativa, importa  atentar t a m b é m  n o  seguinte: 

12 Augusto Silva Dias e Vânia Costa Ramos, "O Direito a não auto-inculpação (nemo tenetur se ipsum 
accusare) no processo penal e contra-ordenacional português", Coimbra Editora, 2009, p. 77. 
13 Ver nota 135, na inesnia pigina da obra citada. 
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A data em que o processo foi instruído, o Código dos Valores Mobiliários, nas 

normas relativas ao processamento das contra-ordenações, i-ião concedia a CMVM o 

poder de solicitar a entrega de quaisquer documentos ou outros objectos relevantes 

para a investigação, os quais poderiam, no entanto e já então, ser apreendidos. 

Só com a entrada em vigor do Decreto-Lei n." 52/2006, de 15 de Março, que 

introduziu essa pequena mas importante alteração ao n." 2 do art." 408." do CVM, é que 

passou a estar previsto esse poder de solicitaçãol4. 

Diga-se, no ei-itanto, que esta alteração posterior não pode convalidar a prova 

obtida neste processo, porque esta norma, na parte em que se refere à solicitação, se for 

interpretada em conjugação com as normas que prevêem cominações criminais ou 

contra-ordenacionais para o incumprimento das ordens dadas pela CMVM, e sem 

respeito pela necessária elucidaqão do visado/arguido do  direito que lhe assiste de não 

responder a solicitação, não pode deixar de se considerar que colide com o 

constitucionalmente consagrado direito do arguido se presumir inocente até uma 

decisão final e definitiva ou trai-isitada em julgado. 

O raciocínio conclusivo a fazer é, então, o seguinte: a utilização destes meios 

enganosos, através dos quais se obteve a prova junto da arguida, perturbou a liberdade 
. . .. .. - ..... . ...- , . . - I ~ ~  .-L- c, e" ,c q..!.lc ,..:- ucqwesei'ta~tcs d.ncidirem, pelo .q~te: 5Z9 gfeg-:+:q~ &- i.p;ltr<rridacic .-_n~a! dns. .. .. ...... 

e- ' . .  . 

pessoas, sendo, por isso, nulas as provas coi-isubstanciadas nas respostas dadas pela 

arguida a fls. 37 a 40 e 306 a 310, em resposta aos ofícios da CMVM de fls. 33 e 298 a 

301, respectivamente. 

A tal conclusão chegamos, não só por aplicação d o  disposto no art." 126.", n." 1 e 

n." 2, al. a) do C.P.P., por força do art." 41.", n." 1 do RGCO, e dos art.Os 32.", n." 2, e 18.", 

n." 1 da C.R.P., mas também por aplicação do  art." 32.", n." 8 da C.R.P. 

14 No n." 2 do art." 408." CVM, onde se dizia <ui CMYMpode proceder a apreensão de...)), passou a constar (4 
CMVMpode solicitar a entrega 011 proceder ci api-eensão de...)). 

15 
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Nos termos do art." 122." do C.P.P., ex vi do art." 41.", n." 1, do RGCO, as 

nulidades tornam inválido o acto em que se verificam, bem como os que dele 

dependerem e aquelas puderem afectar. 

De acordo com o entendimento dominante, na esteira da chamada teoria dos 

frutos da árvore envenenada, a invalidade referida poder-se-ia projectar a distância 

abrangendo as outras provas posteriores, mas que se referem aos mesmos factos. 

Contudo, devemos ressalvar as provas seczlndárias pois as mesmas poderiam ser obtidas 

através de um comportamento lícito alternativo. 

Deste modo, as únicas provas nulas e que, portanto, não poderão ser. valoradas 

são as duas respostas da arguida, a primeira a fls. 37 a 40 e a segunda a fls. 306 a 310. 

Adiante-se, ainda, que mesmo os factos (depois de expurgadas as referências aos 

meios de prova) constantes dos pontos 36. e 37. podem vir a ser considerados provados 

com base noutros meios de prova validamente produzida. Certo é que a presente 

senteilça não levará em linha de conta aqueles dois elementos probatórios. 

Por tudo quanto ficou exposto, nos termos do art." 126.", n." 1 e n." 2, al. a) do 

C.P.P., aplicável por força do art." 41.", n.' 1 do RGCO, e dos art.OS 32.", n.OS 2 e 8, e 18.", 

n." 1 da C.R.P., declaro nulas, não podendo ser valoradas, .. ~. as . provas - consubstanciadas 
- ., . .;. .. . . . . n ~ . c ?  rc.cr..-.c . . . . .. . - .,..L. -- . . . . . .. 2,,,-fx. .+--..=r-i.:zni.l:z-2 -- :r-!scridndq. . - - - c7.d~i.niçtga,ti~_~a.. e .q i~e .  constam d.o .  a ~ . r t n e , ~ ~ ~ ~ s ~  r::., 

37 a 40 e 306 a 310. 
*** 

Não há outras nulidades de conhecimento oficioso ou que, havendo sido 

alegadas, não tenham ainda sido apreciadas, tal como também não há questões prévias, 

incidentais ou de outra natureza que obstem à apreciação do mérito do presente 

processo. 
* 
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I1 - Fundamentação 

De Facto 

FACTOS PROVADOS 

Da Decisiio da Autoridade Adrnznistratrva 

1. A arguida é uma entidade emitente; 

2. A data dos factos, a arguida tinha acções admitidas a negociação no mercado de 

cotações oficiais da Eurolzst by Euronext Lzsbon; 

3. No dia 29 de Julho de 2004, entre as 09h30m e as 10h30m, o conselho de 

administração da arguida deliberou: 

- Aprovar o reforço para 95,7% da posição accionista da arguida na 

Hidroeléctrica de1 Cantábrico, S.A. (Hidrocantábrico), mediante a 

aquisição de acções representativas de 56,2% do capital social daquela 

sociedade; 

- Delegar em quaisquer dois administradores membros da Comissão 

Executiva os poderes necessários para, em represeiitação da arguida, 

procederem a negociação dos termos finais dos contratos de aquisição e à 

i.espn::jy: :s:.ir: !?;:. - . * .  ..% - . - -  

4. A execução dos referidos acordos levou a que a arguida aumentasse a sua 

posição accionista de 39,5% para 95,7 % do capital social daquela empresa; 

5. O preço global a pagar pela arguida por esta transacção era de € 1.195.000.000; 

6. A aquisição referida seria financiada através do aumento do seu capital social de 

€ 3.000.000.000 para € 3.656.537.715, sendo o aumento no montante de 

€656.537.715, reservado aos accionistas da arguida, realizado mediante a 

emissão de 656.537.715 novas acções ordinárias, escriturais e nominativas, com o 

valor nominal de € 1,00 cada, oferecidas a subscrição ao preço de € 1/84 cada, o 

que proporcionou um encaixe financeiro de € 1.200.000.000; 
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7. A arguida assegurou que um conjunto de instituições financeiras terá assumido 

o compromisso de subscrever todas as acções que eventualmente não sejam 

subscritas pelos seus accionistas; 

8. O modo de financiamento da referida aquisição foi decidido pela Assembleia de 

Accionistas da arguida, realizada no dia 7 de Outubro de 2004, sob proposta do 

órgão de administração; 

9. A aquisição da participação social acima referida implicou o pagamento às 

entidades alienantes de um montante global de € 1.194.502.993, bem como 

alterações no balanço consolidado da arguida na medida em que o seu activo 

aumenta, bem como um reforço dos seus capitais próprios, por via do aumento 

de capital social de aproximadamente 22%; 

10. Face ao total do activo consolidado a 30 de Jwiho de 2004, o investimento feito 

com a aquisição da participação social referida representou cerca de 6,36% do 

mesmo, constituindo assim um esforço financeiro relevante para o Grupo 

Arguida; 

11. A aquisição implicou igualmente alterações significativas ao nível do relato por 

segmentos do Grupo Arguida, na medida em que as participações do Grupo 

EDP no mercado espanhol, que antes desta aquisição representavam 11,93% do 

- - . _ _ -  -rr"l-~m-\o d e  ?i~ghcios, 7,890/, d o  activo-corrwte .e. 9,59O/i dns r;?itaic .,nrí.nrinr L A 

ceteris pnribt~s, tendem a aumentar; 

12. Às 16h15m a arguida enviou à CMVM, por correio electrói~ico, um comunicado 

de factos relevantes, segundo o qual "A EDP conclt~zzl hoje um conltrnto de acordos 

com n Energie Bnden-Wiirttemberg AG (EnBW), a Cnjn de Alzorros de Astzírins 

(Cnjnstz~r) e Cnjn de Seguros Reunidos, Compania de Seguros e Reasegtrl-os, S.A. 

(Críser), tendentes à nqzlisiçio de unzn pnrticipnçzo adicional de 56,2 % no cnpztnl social 

da Hidroeléctricn de1 Cnn tábrico, S.A. (Hidrocantábrico), ctijn exect~çCo levou a que a 

EDP atlnzentasse a sua posição nccionista de 39,5 % para 95,7% do capital social daqtrela 

empresa. "; 
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13. Tal comunicado foi divulgado através do sistema de difusão de informação da 

CMVM no dia 29 de Julho de 2004, as 16h18m; 

14. A análise da negociação na sessão de bolsa da Eu~onext de dia 29 de Julho de 

2004 revela que se registou uma descida acentuada do preço das acções, tendo 

atingido o mínimo da sessão, € 2/31, as 14h23m1 e o máximo da sessão as 

13h19m; 

15. A sessão encerrou com uma oscilação negativa de 1,27% face a sessão anterior, 

tendo sido o valor do fecho € 2/34; 

16.46,8% do volume transaccionado durante a sessão de 29 de Julho de 2004 

decorreu no período de uma hora após a divulgação da noticia pela primeira vez 

pela Bloornberg, as 13h31mI e 71% durante o período entre essa divulgação na 

Bloomberg e a divulgação no sistema de difusão de informação da CMVM; 

1 7 . 0  efeito desta informação influenciou durante algum tempo o volume de 

transacções, o que sucedeu no dia 29 de Julho de 2004 até ao final da sessão 

(atingindo o maior volume de transacções de 2004) e no dia 30 de Julho uma vez 

que 67,5% do volume transaccionado foi realizado até as 12:00 horas; 

18. Assim, a quantidade média negociada após as 131121m é muito superior a 

realizada na primeira parte da sessão da bolsa - cerca de mais 344,85%; 

19. P trqnc?r:in ? i ~ c \ ~ . n i i l  d~ q?!a?tjdaCdp~ p3ra 0,s dias 29 e 30 de Julho de 2004 6 

explicada em grande parte pela realização de grandes negócios concentrados em 

pequenos períodos de tempo. No período de uma hora após a divulgação do 

facto pela primeira vez na Bloomberg, 61,8% das quantidades transaccionadas são 

da responsabilidade de grandes negócios. Após a divulgação do facto na 

Bloomberg e antes de este ter sido divulgado no sistema de difusão de 

informação da CMVM realizaram-se 81,7% dos grandes negócios deste dia; 

20. O maior volume de acções transaccionado durante o ano de 2004 verificou-se no 

dia 29 de Jull-io de 2004: 40.020.579 acções; 

21. Durai-ite a manhã do dia 29 de Julho de 2004 a rendibilidade da EDP não se 

afastou sig-iificativan-iente do esperado, tendo um comportamento consistente 
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com o comportamento nos dias anteriores. Durante a tarde deste dia as acções 

da arguida exibiram um comportamento mais volátil, destacando-se, em termos 

de rendibilidades residuais negativas significativas do ponto de vista estatístico 

as que ocorreram as 14:00h, as 16h30m e também na abertura do dia 30 de Julho 

de 2004; 

22. A noticia divulgada pela Bloomberg as 13h47m, a noticia divulgada pela Reuters 

as 14h21m e a divulgação do facto através do sistema de difusão de informação 

da CMVM as 16h18m1 todas do dia 29 de Julho de 2004, ii-ifluenciaram a 

rendibilidade anormal das acções EDP, contribuindo para que ela fosse 

negativa; 

23. O valor estimado para as perdas dos investidores oscila entre um mínimo de 

€728.311 e um máximo de € 1.240.413; 

24. A divulgação através das agências noticiosas Bloomberg e Reuters antes da 

divulgação através do Sistema de Difusão de Informação da CMVM, gerou uma 

diferei-iciação entre os investidores que actuavam 110 mercado, pois privilegiou 

quem tinha acesso a informação privada em detrimento de quem não tinha, 

mais concretamente privilegiou os grandes investidores (isto é, os grandes lotes) 

face aos pequenos investidores; 
C ,. .. . ...,... .... 25. 3 "ziiiis ~ ~ ~ ~ ó ~ : . - , - - "  ALL . . 1 .2 ;I: -,.,.,-L . ,-, 9 S.Lk- .!- jz-,L.t '..--,I-. ,,. ,c -2994 - l - c ~ , + ~ ~ ~ ~ s . ~ . -  i - c x ~ :  l!ss . G-syc~no - . : , 

1 

prepara-se para rednzir a stiiz posiçcio na EDP através de tinz aurnento de capital por 

incorporaçlio das posições accionistas qtie a empresa ainda não deténz na 

Hidrocantríbrico. (...) Tendo e m  conta o acordo da opção de venda da EnBW, os 60% qtie 

a EDP ainda ncio detém na operadora espanhola, estão avaliados e m  perto de 1,2 mil 

milhões de eetiros, valor qtie servircí de referência para o atimento de capital."; 

26. O "Jornal de Negócios" de dia 9 de Junho de 2004 noticiou o seguinte: «A EDP 

considera a Hidrocantríbrico tinz activo estratégico e v ê  com todo o interesse a szia 

integraçlio, mas defende qtie ela faz sentido a partir do fcincionamento em pleno do 

mercado ibérico de electricidade (Mibel), oti seja, só e m  2005 oti mesrno 2006 (...). No 

entanto, a deciscio n i o  depende da EDP, mas sim dos accionistas que poderão ozi nlio 
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vender. Ainda assim, a empresa portziguesa tem de estar preparada para analisar a 

compra da pnrticipaçiio dos accionistas da Cantcíbrico, em particular da EnBW, quando e 

no caso da empresa alemii manifestar essa intençiio, o que, até agora 1160 acontecezl."; 

27. A data, 09-06-2004, Pedro Pires João era o responsável da EDP para as relações 

com os investidores; 

28. Em Setembro de 2003, a EnBW manifestou à EDP o seu eventual interesse em 

desinvestir da Hidrocantábrico, em termos e condições que teriam de ser 

discutidos em momento oportuno; 

29. No dia 8 de Março de 2004 ocorreu um encontro entre o Eng. João Talone, o Dr. 

Rui Horta e Costa, em representação da EDP, e o Prof. Dr. Utz Claassen e o Dr. 

Pierre Lederer, em representação da EnBW, do qual resultou um valor 

indicativo para a participação da EnBW. 

Da Irnpupnação - Jzidicial 

30. No dia 29 de Julho de 2004 foram celebrados entre a EDP, a EnBW, a Cajastur e a 

Cáser vários acordos, destacando-se os seguintes: 

- " Share Purchase Agreemen t", entre a EDP e a EnBW; 

- "Contrato de Cnnje de Valores y Comp~venta de Acciones", entre EDP, 

C;:j:~::~:l Tf~;?!:r; 

- " Addendtlrn to the Shareholders Agreement dated 4t" December, 2002 ", 
entre EDP, EnBW, Cajastur e Cáser; 

- "Aczlerdo de Accionistas", entre EDP, Cajastur e Cáser; para além do 

- " Undenuritting Agreement", entre a EDP e um conjunto de instituições 

financeiras. 

31. A execução dos referidos contratos, após a verificação de um conjunto de 

condições suspei~sivas a que a eficácia dos mesmos havia ficado subordinada, 

permitiu à arguida assumir, em Dezembro de 2004, o controlo da 

Hidrocantábrico, no que à data representou o maior investimento privado de 

sempre de uma sociedade portuguesa no estrangeiro; 
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32. A EDP nunca concebeu a possibilidade de adquirir isoladamente a participação 

social de qualquer dos demais accionistas de referência da Hidrocantábri~~, já 

que, face a situação societária desta e ao complexo acordo parassocial existente 

entre todos os seus accionistas, essa aquisição estava contratualmente vedada 

até 1 de Janeiro de 2005 e o investimento necessário não se traduziria num 

correspondente e proporcional aumento do poder de intervenção na empresa; 

33. Nos termos do acordo parassocial então vigente, a EDP, a EnBW, a Cajastur e a 

Cáser acordaram reciprocamente em não comprar ou vender acções da 

Hidrocantábrico até ao dia 1 de Janeiro de 2005, de modo que uma eventual 

operação implicaria necessariamente o acordo entre todas as partes envolvidas 

no sentido de revogar aquele contrato; 

34. Para a EDP era importante negociar uma alteração profunda ao acordo 

parassocial no sentido de o acomodar à nova situação accionista em que a 

arguida se tornaria largamente maioritária, sob pena de o enorme investimento 

realizado não se traduzir num controlo efectivo da sociedade a adquirir; 

35. Esta operação teria de passar sempre por um acordo com os restantes accionistas 

e por uma complexa operação de financiamento que, do ponto de vista da 

arguida, não poderia pôr em causa a solidez do seu balanço, nem prejudicar a 
A .  

. , .nctzcgo de ri.sco (;-Ltj.;;z) CIitzc;j ;,ti:jt>.)7,i<iiz p 2 ~ i ~ s . . s ~ ~ ; ~ ; ~ ; . , ~ . T ; f ~ y ~ - z ~ ~ ' ~ : ~ ~ i ~ .  : .  .. . .:,. . .. = .. .. 
O 
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36. Um financiamento deste montante, para ser compatível com os objectivos de 

solidez financeira pretendidos, teria de passar por um aumento de capital com o 

compromisso da subscrição firme por parte de um conjunto de instituições 

financeiras, o que, dada a situação jurídica da arguida, configurava um processo 

de reprivatização que, por sua vez, teria de passar necessariamente pela 

aprovação de um Decreto-Lei pelo Governo e por um conjunto de trâmites e 

procedimentos não dependentes da EDP; 

37. O facto divulgado pelas agências Bloomberg (as 13h31m e 13h47m, de 29-07-2004) 

e R e t ~ f e r s  (às 14h21m, 141123m e 14h26m do mesmo dia) foi a conclusão do 
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negócio entre EDP, EnBW, Cajastur, CAser e Bancos Financiadores que 

permitiria à EDP passar a controlar 95,7% do capital social da Hidrocantábrico; 

38. Um dos contratos absolutamente decisivos para que a operação se concretizasse, 

o único entre todas as partes envolvidas, o "Addendum to tlze Sharelzolders 

Agreement dated 4'11 December, 2001 ", não foi aprovado na reunião do Conselho de 

Administração em causa, precisamente porque a respectiva negociação só foi 

finalizada posteriormente entre todas as partes, na manhã e no princípio da 

tarde do dia 29 de Julho de 2004; 

39. Nesse sentido, no dia 28 de Julho de 2004, às 20h10m, as partes ainda trocavam 

e-mails com propostas de redacção para o "Addendtlm to the Shnreholders 

Agreement dated 4'" December, 2001" que, aliás, não vieram a ser consagradas; 

40. Este contrato era essencial na medida em que por força do "Shnreholders 

Agreement dnted 4'11 December, 2001" celebrado entre EDP, EnBW, Cajastur e 

Cáser, as partes não podiam realizar a transacção projectada, desde logo, porque 

se tinham obrigado a não comprar ou vender acções da Hidrocantábrico até 1 de 

Janeiro de 2005, bem como a não aumentar a sua participação acima dos 49%; 

41. Assim, o "Addendzini to t i ie Shareholders Agreemen t dated 4'11 Decernber, 2001" 

permitiu, com o acordo de todos, proceder à revogação do anterior acordo 
. . 

-.e- -- ,.-L . ;-?:3e?wiAd 7,) 3 reg~:I?r 9 sih~ar;Fic tranri.tória que se zr~o.cri.:r rn?: ? -"'!ebry?s.. 

dos contratos e a efectiva transmissão das acções; 

42. Só durante a manhã e princípio da tarde do dia 29 de Julho, primeiro momento 

ao longo de todo o período de negociações em que as  partes estiveram todas 

reunidas numa mesma sala, é que esse contrato decisivo foi negociado com 

sucesso; 

43. Um dos contratos cuja minuta tinha sido previamente aprovada lia reuiiião do 

Conselho de Administração veio mesmo a sofrer alterações que tiveram até de 

ser mai-iuscritas no documento que veio a ser efectivameiite assinado por volta 

das 16:00 horas, plasmando o acordo final entre as partes; 
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44. Na cláusula 14.1.2.2. do "Contrato de Canje de Valores I/ Comprnventn de Acciones" 

entre EDP, Cajastur e Cáser, teve de ser eliminada uma das consequências que 

estava prevista para o incumprimento da Cáser; 

45. Durante o período prolongado de complexas negociações que decorreu até ao 

dia 29 de Julho de 2004, a Cáser não interveio directamente nas conversações 

entre as partes, sendo comercialmente representada pela Cajastur, com quem 

tem um relacionamento muito próximo; 

46. A Cáser só surgiu por si própria no processo negocial precisamente no dia 29 de 

Julho de 2004, a primeira vez em que todas as partes envolvidas estiveram 

reunidas numa mesma sala; 

47. Durante as negociações finais, o representante da Cáser levantou dificuldades 

de última hora relacionadas com a futura situação societária na Hidrocantábrico, 

dificuldades que tiveram de ser ultrapassadas durante o princípio da tarde do 

dia 29 de Julho, mediante negociação entre todas as partes envolvidas, 

especialmente entre a Cajastur e a Cáser; 

48. Só por volta das 16:00 horas é que a Cáser acabou por dar o seu acordo final ao 

teor das minutas contratuais em negociação, iniciando-se imediatamei-ite o 

processo de recolha de assinaturas dos contratos e os mecanismos tendentes a 
. GC;?'-W>' .,,,.,c- ç.,,,.~ [??,i.::; r& ;C,;::< :I c?&v>?iq; - .- ., 

49. A arguida enviou o comunicado de facto relevante para a CMVM às 16h15m1 

imediatamente após ter concluído com sucesso a negociação dos vários acordos 

em causa, e só as 16h45m, no âmbito da conferência de imprensa convocada 

para a apresentação dos resultados semestrais, divulgou o facto relevante ao 

público em geral; 

50. Durante o dia 29 de Jull-io de 2004 a arguida foi mantendo a CMVM 

permanentemente informada acerca das vicissitudes do  processo negocial e do 

procedimento por si seguido; 

51. Logo a seguir a reunião do Conselho de Administração da EDP, representantes 

desta reuniram-se com representantes da CMVM dando conta da circunstância 
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de o acordo com a EnBW, Cajastur e Cáser e demais partes envolvidas estar 

próximo, embora ainda não completamente seguro; 

52. Logo nessa reunião, que teve lugar por volta das 13:00horas, a arguida 

disponibilizou o próprio projecto de facto relevante aos responsáveis da CMVM 

que seria divulgado imediatamente assim que o acordo final estivesse 

confirmado, antes de qualquer outra divulgação pública por parte da EDP, o 

que na altura não suscitou qualquer reacção negativa por parte da CMVM e foi 

cumprido por parte da arguida; 

53. A operação em causa foi conduzida exclusivamente pelo Gabinete de Análise de 

Negócios (GAN), um pequeno departamento especializado neste tipo de 

operações, cujos membros são profissionais habituados a uma cultura de 

confidencialidade, normalmente oriundos da banca de investimento; 

54. O GAN é completamente autónomo da restante estrutura da EDP do ponto de 

vista da circulação da informação, pelo que outros colaboradores da empresa 

não têm acesso à informação gerida por este; 

55. Existia uma lista constantemente actualizada com as pessoas com acesso à 

informação em causa; 

56. Usavam-se nomes de código para identificar a operação em causa e para 

. ..?"vi w.ar -3s .?artes P ~ v o ] . v ; . ~ ~ E ,  5 ~ n . d ~  nu S...-: . f i ~ ! ~ ~ i . : : n ~  : . ?~fny .m.~~.cq ,~  PS+P~T:-S~.  . , ... , 
. " 'V  1 -1 . , . . .  

protegidos contra acessos não autorizados; 

57. No "Shnreholders Agreement dlztecl 41'1 December, 2001", o acordo parassocial 

relativo à Hidrocantábrico vigente entre a EDP, EnBW, Cajastur e Cáser até à 

concretização da operação em causa e que, portanto, vinculava as partes no 

período em que as negociações se desenrolaram, continha uma cláusula de 

confidencialidade, a 19.a, que abrangia todas as partes envolvidas em qualquer 

transacção que tivesse por objecto acções da Hidrocantábrico. 
* 
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FACTOS NÃO PROVADOS 

i.) Até 29 de Julho de 2004 não eram publicamente conhecidas as intenções de a 

arguida adquirir 56,2% do capital social da Hidrocantábrico, tendo mesmo 

tal facto sido expressamente negado pela arguida no dia 9 de Junho de 2004, 

em noticia publicada no "Jornal de Negócios", bem como perante a CMVM, 

na sequência de esclarecimentos por esta solicitados; 

ii.) Na reunião de 29-07-2004 tida entre representantes da EDP e da CMVM, 

aqueles transmitiram a estes a deliberação tomada nessa manhã pelo 

Conselho de Administração da sociedade arguida; 

iii.) Nesse momento (reunião de 29-07-2004), a CMVM tomou conhecimento de 

que o Conselho de Administração da EDP havia tomado a referida 

deliberação e nem por isso referiu qualquer necessidade de proceder a 

divulgação imediata ao público; 

iv.) No dia 09-06-2004 o Jornal de Negócios tenha noticiado "as declarações de 

Pedro Pires João, o director das relações com o mercado da arguida" 
* 

MUTIVA~ÃO DA DECISÃO SOBRE A MATÉRIA DE FACTO 

Para formar a sua convicção sobre os factos provados e não provados este 

Tribunal valorou de forma crítica, conjugada e global toda a prova validamente 

produzida, segundo as regras da experiência e a luz do princípio da livre apreciação. 

Todavia, antes de fixar tais factos houve necessidade de expurgar as 

circunstâncias e afirmações de facto que surgem repetidas nos diversos articulados ou 

que contêm em si juízos ou apreciações de natureza valorativa ou conclusiva, ou sem 

interesse directo na apreciação da causa. 

Assim, o facto 8. da Decisão Administrativa (doravante DA) passou para a 

presente sentença com a mesma numeração, mas sem as repetições, nem a 

consideração sobre factos anteriormente referidos, ou seja, dizer que "o fado em causa 
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ocorre na esfera jurídica de actividade da arguida" não é enunciar um facto, mas sim 

apreciá-lo (ou apreciar um conjunto de factos) do ponto de vista jurídico. 

Os "factos" 10., 11. e 12. da DA são também considerações feitas sobre os factos 

mencionados em pontos anteriores da mesma peça processual. 

O facto 13. da DA foi conjugado com o facto 14. da mesma decisão, resultando 

no facto provado n.O 9. 

Os factos 17. e 18. da DA (sustentados pelos prinfs de fls. 17 a 25) mantiveram-se 

na presente decisão, mas para complemei-itar o facto alegado na Impugnação Judicial 

sob o art." 26.O, aditando-lhe as horas das i-ioticias da Bloomberg e da Reufers. Tal opção 

prende-se com a circunstância de a autoridade administrativa ter utilizado a expressão 

ambígua "facto em questão", quando em causa no presente processo está precisamente 

a questão de saber qual é o facto em quesfio (passe a repetição). 

O facto 21. da DA corresponde ao facto 14. da presente sentença, mas expurgado 

da conclusão que continha. 

Os "factos" 23. e 24. da DA são também puramente conclusivos. 

Os poi-itos 36., 37. e 38. da DA são apresentados como meios de prova (aliás, 

prova já declarada nula), porém, os dois primeiros referem, embora indirectamente, 

factos que se mantiveram na presente sentença, dada a relevância que assumem face a 
1 "TP? das possív-:r ? n l - - r X n ~  - A ' s - .  ' '-i .. !,?;C, . .. 3 J :.: :,c - ,  5-.;: w;;.,:. . i  ~ i f í . . j ~ ~ ~ : : ~ ~ - ~ ~ ; f i  de :cicfii 

ficado provados através de outros elementos probatórios. 

Os pontos 39., 40. e 41. da DA correspondem a claras conclusões tiradas pela 

Autoridade Administrativa, pelo que foram retirados do elenco dos factos provados e 

não provados. 

Entrando agora na enunciação e no exame crítico das provas que serviram para 

formar a nossa convicção, vamos enumerar de seguida os factos, por referência ao 

número que lhe foi atribuído nesta sentença e a respectiva prova documental. 

Os pontos 1. e 2. ficaram provados pela análise da cópia do Boletim de Cotações, 

a fls. 53. 
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O ponto 3. decorre da leitura da Acta n.O 1412004 respeitante a reunião 

extraordinária do Consellio de Administração da EDP, então designada "EDP - 
Electricidade de Portugal, S.A.", que ocorreu no dia 29-07-2004, entre as 09h30m e as 

10h30m - fls. 238 a 241. 

Os pontos 4. a 7. ficaram provados com base na cópia da comunicação de Facto 

Relevante feita pela EDP a CMVM no dia 29-07-2004 - fls. 28 a 30 -, bem como, no que 

concerne ao ponto 6., o respectivo anúncio do lançamento da oferta pública de 

subscrição - fls. 54 e 55. 

O ponto 8. ficou provado com base na análise da cópia da Acta n." 212004 da 

Assembleia-geral realizada no dia 7 de Outubro de 2004 - fls. 76 a 89. 

Os pontos 9. e 10. resultaram provados com fundamento no Parecer Técnico da 

DSIFO de fls. 49 a 52. 

Para prova do ponto 11. estribámo-nos na cópia do anexo relativo a actividade 

do grupo EDP por segmentos de negócio, que consta dos autos a fls. 44. 

Os factos constantes dos poiitos 12. e 13. ficam provados pela análise do próprio 

comunicado de factos relevantes (fls. 28 a 30), bem como do prinf com a relação das 

comunicações de factos relevantes no Sistema de Difusão de Informação da CMVM de 

fls. 26 e 27 e cópia do e - m i l  de eiivio da versão portuguesa do mencionado 
- +  & .  . . ' : 
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Já no que tange aos factos constantes dos pontos 14. a 24. foram considerados 

provados pela análise do Parecer Técnico do DSIFO, fls. 49 a 52 e do Parecer Técnico do 

Gabinete de Estudos da CMVM, intitulado "Análise do impacto do atraso na 

divulgação de um facto relevante nos preços e quantidades transaccionadas de acções 

da EDP" que se encontra junto aos autos de fls. 266 a 297. 

Os factos 25. e 26. respeitam a excertos de noticias publicadas nos dias 8 e 9 de 

Junho de 2004 no "Diário Económico" e no "Jornal de Negócios", respectivamente, 

cujas cópias estão a fls. 14 e 15, e foram reconhecidos pelas testemunhas que 

depuseram em audiência, depois de lhes terem sido exibidos. 
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O facto 27. foi confirmado pelo próprio Pedro Pires João, o qual depôs como 

testemunha na audiência de julgamento. 

Os pontos 28. e 29. contêm factos retirados, como já vimos, dos pontos 36. e 37. 

da DA, e foram considerados assentes pela prova testemunhal consubstanciada no 

depoimento isento e sincero de Rui Miguel de Oliveira Horta e Costa, que foi 

administrador da sociedade arguida entre 2000 e 2006 e teve particular intervenção em 

muitos dos factos relacionados com o reforço da participação da EDP na 

Hidrocantábrico. 

Aliás, importa realçar que as testemunhas que depuseram em audiência de 

julgamento fizeram-no, em geral, de forma que consideramos isenta, segura e sincera, 

de tal modo que podemos reputar de credíveis os seus depoimentos. 

É certo que a fidedignidade dos seus depoimentos, por se reportarem a factos 

que ocorreram entre 2003 e 2004, não pode deixar de estar, por vezes, afectada pelo 

inexorável efeito que o tempo tem sobre a memória das pessoas, mas sempre que assim 

foi, as testemunhas deixaram claro que a pouca segurança ou incerteza da resposta se 

devia ao tempo decorrido, o que tomámos como uma justificação aceitável. 

Foi precisamente o que aconteceu no que concerne ao facto de, na reunião tida 

entre representantes da EDP e da CMVM por volta das 13:OO horas do dia 29-07-2004, 
. . 
- - I  . . ' - : r . .  - I 
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sociedade arguida nessa manhã, entre as 09h30m e as 10h30m. 

Com efeito, os dois intervenientes dessa reunião que foram inquiridos em 

audiência (Rui Horta e Costa, à data administrador da EDP, e Paulo Câmara, por 

banda da CMVM) não se recordam com segurança de essa questão ter sido abordada 

durante o encontro, no qual o ponto crucial terá sido o de transmitir pessoalmente à 

CMVM que o negócio estava para ser fechado - o que bem se compreende dada a 

importância de tal transacção. 

Por conseguinte, foi dado como não provado o facto - que havia sido alegado 

pela arguida - de que na mencioiiada reunião os representantes da EDP tinham 

transmitido a CMVM que o Conselho de Administração já havia deliberado conforme 
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ponto 3. dos "Factos Provados" e, consequentemente, também não se provou que a 

reacção daquela autoridade foi a de não ver necessidade de divulgar a deliberação 

imediatamente. 

Em audiência de julgamento foram inquiridas as seguintes testemunhas: 

- Joio  Manuel  Reforço de Sousa Giriio, desde Novembro de 2009 é Subdirector do 

Departamento Internacional de Política Regulatória da CMVM, onde está desde 

Outubro de 2002. A data era técnico do Departamento de Supervisão Financeira e de 

Operações. É jurista de formação. 

- Mário N u n o  Vicente Freire, é economista e entrou para a CMVM em 1994, sendo 

que desde 1999 que assume funções de direcção. 

- Miguel  Stil.roel1 de Andrade. Entre 2003 e 2005 foi gestor de projectos no Gabinete 

de Análise de Negócios (GAN) da sociedade arguida. A partir de 2005 e até 2009 foi 

director desse gabinete. Actualmente é administrador da EDP - Distribuição. É 

formado em gestão, sendo que antes de entrar para a sociedade arguida trabalhou em 

bancos de investimento. 

- Carlos Pazos Campos é advogado. Desde 1999 que colabora com a EDP. Foi 

responsável da equipa jurídica espanhola que tratou das negociações em causa. 

- Atii Miguel  de Oliveira Horta e Costa. A sua formação académica é em Economia. 
~o;aJi;,;;;:s~r-adoi. da EU," ,,;irc. 2?.?5 - _7"+. . :-- *: - .  - -  L . = - S . "  

- Pedro Mantrel Cnrreto Pires Jolío é formado em Gestão de Empresas. Entrou para 

a EDP em 2001, onde foi responsável pelas relações com os investidores até 200516. 

Mantém-se na EDP - Energias de Portugal e actualmente está na Direcção de Análise 

de Negócios, actual designação do GAN. 

- Paulo Clinzara Pires Mart ins  é advogado. Iniciou funções na CMVM em 1994. A 

partir de 1998 foi director do Departamento de Emitentes, até 2006. Entre 2006 e 2008 

foi director do Departamento de Política Regulatória e Relações Internacionais. 

Actualmente já não colabora com a CMVM. 
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As testemunhas João Girão e Mário Freire pronunciaram-se essencialmente 

sobre os factos que constituem o objecto do processo provenientes da decisão 

administrativa condenatória. Tais factos ficam provados fundamentalmente por força 

dos documentos juntos aos autos e a que já nos referimos. Os seus depoimentos 

serviram, por isso, para enquadrar e interligar os factos, explicando desta forma o 

raciocínio da autoridade que instruiu e decidiu o presente processo contra- 

ordenacional. 

A testemunha Miguel Stilwell de Andrade, devido a função que exercia, teve um 

forte empenho nesta operação, que acompanhou desde o início até ao fim. Pronunciou- 

se, por isso, sobre todos os factos, em especial os alegados pela sociedade arguida, 

tanto no que respeita aos avanços e recuos das negociações, a complexidade que 

envolvia montar uma operação desta envergadura, bem como os diversos factores que 

teriam de se conjugar para o negócio ser bem sucedido na perspectiva da EDP. Por isso 

mesmo também se referiu com propriedade sobre as cautelas quanto ao sigilo, as quais, 

aliás, já Lhe advinham da sua experiência na banca de investimento, relatando quais as 

foram as seguidas no caso vertente, e contribuindo deste modo para a prova dos 

pontos 54. a 58. 

A testemunha Carlos Pazos Campos pronunciou-se com conhecimento directo 

dcs f 3 r - t ~ ~  PCT. e r ; y c i ~ !  ~ ~ l i . 2 .  .r?: I ~ ! ~ ~ I o G ,  mnmc?ztns das prdon-garlas negociaç5tq qiie 

conduziram a celebração dos acordos referidos no ponto 30. dos factos provados. 

Depôs sobre o acordo parassocial existente entre EDP, EnBW, Cajastur e Cáser, 

bem como sobre os condicionalismos impostos pelo mesmo e que tiveram especial 

incidência sobre a forma como foram conduzidas as negociações, pois para a EDP o 

negócio só era possível e só interessava caso aquele fosse alterado, como veio a 

acontecer através do "Adclendzlrn to the Sluirelzolders Agreement dnted 4t" December, 2001". 

A testemunha chegou a Lisboa dois ou três dias antes de 29 de Julho e esteve nas 

negociações finais, porém sempre sem o representante da Cáser, o qual só chegou no 

próprio dia 29, por volta ou depois do almoço, e logo levantou dificuldades, sendo que 
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a sua primeira reacção foi a de que não assinava, o que comprometia o negócio, dado o 

parassocial existente. 

Relatou de forma circunstanciada - ou tanto quanto possível, considerando que 

tais factos têm mais de cinco anos - as intensas negociações do dia 29, em especial 

depois dos entraves que, inesperadamente, o representante da Cáser havia colocado. 

Entretanto, os representantes da Cajastur convenceram o representante da Cáser, sendo 

que só foi possível assinar os acordos por volta das 16:00horas, ou seja, pouco antes da 

comunicação de facto relevante, a qual foi remetida à CMVM, como está provado 

documentalmente, as 16h15m. 

Relatou ainda um pedido de alteração de última hora, por parte da Cajastur, 

respeitante a questões laterais, mas que também acabaram por atrasar a assinatura dos 

acordos. 

Assim sendo, para prova dos factos ínsitos nos pontos 42., 43., 45., 46., 47. e 48. - 

a que também se referiram as testemunhas Rui Horta e Costa e Miguel Stilwell de 

Andrade - estribámo-nos essencialmente 110 depoimento espontâneo, seguro e franco, 

prestado pela testemunha Carlos Pazos Campos. 

Esta testemunha referiu-se também aos acordos de confidencialidade e às 

práticas standard no que concerne ao sigilo, pelo que também contribuiu para a prova 

dos factos constantes dos yr\qf.~r 51 7 5P;. - . - - , -.- i , C .  . .  
A testemuiilia Rui Horta e Costa foi, por parte da EDP, uma figura central neste 

negócio e, por esse motivo, conhece-o bem em todas as suas vertentes. 

Pronunciou-se sobre toda a matéria objecto deste processo e fê-lo, como já 

dissemos, com isenção. 

Para além dos factos a que já nos referimos, o depoimento desta testemunha 

contribuiu em geral, pelo seu conhecimento directo, para a generalidade dos factos 

alegados no requerimento de impugnação judicial, enquadrando aqueles que ficam 

provados documentalmente. 

Descreveu o ambiente negocial, os condicionalismos existentes e as perspectivas 

do que seria o negócio desejado para a EDP. Fez o relato das negociações e das suas 
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vicissitudes. Enquadrou a deliberação de 29 de Julho e narrou, tanto quanto a memória 

lho permitiu (como já referimos), a reunião ocorrida na CMVM nesse mesmo dia, bem 

como a forma como tomou conhecimento de que estavam a ser publicadas as noticias 

na Reuters e na Bloomberg. Confirmou a insistência, via Pedro Pires João, que a 

CMVM a partir daí fez para que saísse um comunicado de facto relevante, e a 

impossibilidade que, na sua perspectiva, tinha de o fazer, dado o impasse nas 

negociações já mencionado aquando da apreciação do depoimento da testemunha 

Carlos Pazos Campos. 

No que respeita a noticia de 09-06-2004, começou por dizer que tinha falado com 

Pedro Pires João após a publicação da noticia no "Diário Económico" do dia 08-06-2004 

(facto 25.), a qual ocorreu precisamente num momento em que, na perspectiva da EDP, 

pensava que nãò haveria negócio. Por isso, recorda-se de ter informado Pedro Pires 

João de que tal noticia não era exacta. 

Depois de reler, em audiência, a noticia do "Jornal de  Negócios" publicada em 

09-06-2004 (facto 26.), reconhece existirem ali inexactidões, mormente no que concerne 

a expressão "intenção" de a EnBW alienar a sua participação, pois o que existia apenas 

era a disponibilidade por parte da empresa alemã, já que qualquer das partes 

envolvidas sabia das limitações inipostas pelo parassocial. Por outro lado, a 
- . , L.--L - -  . -:::.:a: -!.s2rr.;-t .:-..jk ̂,?...i; :2_:n prece icdic~?.t;,.;.~, não pode deixar d2 +~ ; t r , -~ ,~~  c:??:!.: -. .. 

apenas um dos diversos factores que tinham de ser tidos em conta para a conclusão do 

negócio. 

Também a testemunha Pedro Pires João, citado pelo "Jornal de Negócios", 

recorda-se que quando a leu a noticia de 09-06-2004 "não o chocou, pois o espírito 

estava lá." 

Segundo esta testemunha, a noticia não resume a conversa telefónica tida com a 

jornalista, pois, por exemplo, foi explicado a mesma que havia um parassocial "muito 

complicado", que colocava entraves a realização do negócio, sendo que o "Mibel", 

embora não ditasse o momento da operação, coi-istituía o racional estratégico 

subjacente à vontade da EDP vir a ser "dona" da Hidrocantábrico. Todavia, esta 
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testemunha não reconhece a autoria de todas as expressões contidas nessa noticia, 

designadamente, no que concerne ao facto de, até àquele momento, a EnBW ainda não 

ter manifestado "a intenção" de vender a sua participação na Hidrocantábrico. 

Ou seja, a testemunha Pedro Pires João, não obstante reconhecer que o espírito 

da mensagem por si transmitida estava contido na noticia, não admite que tenha 

colocado a entrada em funcionamento do "Mibel" como factor definidor do "timing" 

(para usar a sua expressão) da operação, nem que tenha utilizado a expressão que 

surge em discurso indirecto e que traduz a ideia de que a EnBW não tinha manifestado 

"a intenção" de alienar a sua participação na empresa asturiana. 

Para considerar como não provado o facto que constava do ponto 35. dos "factos 

provados" da Decisão Administrativa, na parte em que se afirma que o Jornal de 

Negócios "noticiou as declarações de Pedro Pires João", importa ter presente o 

seguinte: 

Este facto assume relevância para a presente decisão na medida em que poderá, 

ou não, consubstanciar a violação do dever de qualidade de informação, ínsito no art." 

7.9 n.O 1 do CVM. A informação aí referida deve ter as características de completude, 

verdade, actualidade, clareza, objectividade e licitude. 

Por outro lado, a noticia utiliza um discurso indirecto e resume uma conversa, 
- sen3r n-I? - ~ r - r . ; , ?  P.:J: : ;-;-.;, i!, Fi.-yC. .J>;< J, .;1:~232 te-,-$- conic ;,utc: dc todas -as c .  -.-.. 

'í 

expressões que lhe são imputadas. 

Não se pode, pois, afirmar que, com a certeza que é imposta ao julgador, a 

noticia corresponde as (exactas) declarações de Pedro Pires João. 

A circunstância de o responsável pelas relações com os investidores ou a EDP 

não terem feito um desmentido da noticia de 09-06-2004, não nos permite, de forma 

alguma, concluir que ela corresponde fielmente as declarações daquela concreta 

pessoa. 

É d o  conhecimento comum que todos os dias são publicadas noticias na 

imprensa que não reproduzem com exactidão determinadas declarações e, nem por 

isso, todas essas noticias são alvo de desmentidos ou correcções. A inacção do 
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interessado não tem - nem pode ter num Estado de Direito - como consequência a 

transformação em verdadeiro e exacto, aquilo que o não era. 

Por conseguinte, considerámos como não provado que, no dia 09-06-2004, o 

Jornal de Negócios "noticiou as declaraqões de Pedro Pires João". 

Considerámos, ainda, como não provado o facto que consta no ponto i.) desta 

sentença, ou seja, que "até 29 de Julho de 2004 não eram publicamente conhecidas as 

intenqões de a arguida adquirir 56,2% do capital social da Hidrocantábrico, tendo 

mesmo tal facto sido expressamente negado pela arguida no dia 9 de Junho de 2004, 

em noticia publicada no "Jornal de Negócios", bem como perante a CMVM, na 

sequência de esclarecimei-itos por esta solicitados" (facto do ponto 9. da DA). Para além 

de conter um juízo valorativo sobre as intenqões da arguida, ou melhor, sobre o 

conhecimento público das intenqões dela, a própria noticia de 08-06-20004 (facto 

provado 25.) apontava no sentido contrário, ou seja, de que a arguida se preparava 

para comprar esse activo. Ora, não é o facto de ter sido publicada a noticia no "Jornal 

de Negócios" no dia seguinte (09-06-2004) que aquelas "intenqões" (para usar a 

expressão da decisão administrativa) deixam de ser públicas. É certo que a EDP já tinha 

desmentido intenções, mesmo através Sistema de Difusão de Informaqão, mas isso, 

para além de não retirar o carácter público de aiiteriores noticias, nesse caso concreto 
-- ,- ;:; GLdirda .rfiLit; ..;;tc~ do dia 27 z.e íLrl:ic ?~-2!j$ r-+y ; i ~ - ~ . ~  8 cí --- -&'A,- 

'L,, i;-,4.; -,I? ?,:to ... 

Relevante de 26 de Junlio de 2003, precisamente com o titulo "A EDP desmente 

intenqão de aumentar participação na Hidrocantábrico para 80%" (sublinhado nosso), cuja 

cópia consta de fls. 32. Acresce que, como já vimos, é impossível determinar os exactos 

termos em que a noticia de 09-06-2004 pode ser imputada à arguida. 

Finalmente, no que respeita a prova testemunhal, Paulo Câmara, para além de se 

ter pronunciado sobre a reunião realizada no dia 29-06-2004 nas ii-istalaqões da CMVM 

com os representantes da EDP, de forma limitada como vimos, pouco mais adiantou 

quanto à matéria de facto relevante, tendo corroborado o que já tinha sido dito pelas 

testemunhas Rui Horta e Costa e Pedro Pires João sobre a circunstância de a CMVM ter 

pedido telefonicamente para a EDP comunicar imediatamente a "noticia da operaqão", 
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após as já aludidas noticias da Bloomberg e da Reuters, bem como sobre a resposta que 

recebeu cujo teor era o de que a arguida, através do interlocutor Pedro Pires João, dizia 

que não podia correr o risco de fazer uma declaração prematura, que depois não se 

viesse a concretizar. 

Para prova dos factos alegados pela sociedade arguida tivemos, ainda, em conta 

a prova documental consubstanciada nos prints das noticias da Bloomberg e da Reuters 

a fls. 768 a 773; na cópia do "Addendurn to the Shareholders Agreement dated 4tl1 Decernber, 

2001", fls. 782 a 788; a cópia do e-mail relativo às negociações ainda em curso na noite 

de 28-07-2004, fls. 789 e 790; as páginas, com interesse para os presentes autos, do 

"Contrato de Canje de Valores y Compraventa de Acciones", fls. 791 a 793; a cópia da 

"Working Group List" de fls. 794 a 808; o documento relativo à negociação em causa, 

revelados dos cuidados de confidencialidade - fls. 809 a 813; e o "Shareholders 

Agreement dated 4t" Decernber, 2001", na parte que releva para a questão da 

confidencialidade - fls. 814 a 821. 

Por último, considerando o disposto na parte final do n." 4 do art." 416.' do 

CVM, enquanto complemento da prova produzida em audiência de julgamento, 

tivemos também em consideração a prova testemunhal que já havia sido produzida, 

sob as exigêiicias do princípio do contraditório, no âmbito da fase administrativa deste 

-C L t ./.:c.:,:c 2, -:.::i;l-:: ,*>?!., L ::-*,*::."e - .- -% , . . . .. 
- Depoimento de Miguel Stilwell de Andrade - fls. 490 a 495; 

- Depoimento de Rui Horta e Costa - fls. 497 a 509; 

- Depoimento de Jorge Delclaux - fls. 510 a 520. 

Diga-se, apei~as, que não se divisam entre os depoimentos prestados pelas 

testemunhas Miguel Stilwell de Andrade e Rui Horta e Costa na fase administrativa e 

em audiência de julgamento discrepâncias de maior, sendo de notar, igualmente, que o 

depoimento plasmado no auto de fls. 510 a 520, prestado por Jorge Delclaux também 

está em consonância, confortando, os depoimentos prestados pelas restantes 

testemunhas arroladas pela defesa. 
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De Direito 

A sociedade arguida vem condenada por ter praticado as seguii-ites contra-ordenaqões: 

Nos termos dos art.o494.", n." 1, al. h), e 338.", n." 1, al. a) do Código dos 

Valores Mobiliários (CVM), pela violação, a titulo doloso, do dever de 

divulgação imediata de facto relevante consagrado no art." 248.", n." 1 do 

CVM; 

Nos termos dos art.os 400.O, n." 1, al. a), 388.", n." 2, al. a), 388.", n." 1, al. c), e 

402.", n." 1 do CVM e art." 17.", n." 4 do Regime Geral das Contra-Ordenações 

(RGCO), pela violaqão, a titulo negligente, do dever de segredo sobre facto 

relevante até à sua divulgação no sistema de difusão de informaqão da 

CMVM, consagrado no art." 6.", n." 2 do Regulamento da CMVM n." 4/2004; 

Nos termos dos art.OS 389.", n." 1 e art." 388.", n." 1 al. a), ambos do CVM, por 

violaqão dolosa do dever de veracidade da informação divulgada ao público, 

consagrado no art." 7.O, n.O 1 do CVM. 

Importa apreciar cada un-ia das contra-ordenações, começando por aquela que 

cronologicam~n.te s i . i rg~  ? r i ~ n - i ~ n .  , , . , . .,.. _ .. .. .. . . , . . . . .. , . . 

Da violação do Dever de Veracidade da i~zformnçio divulp~da ao público 

Tendo como pano de fundo o princípio consagrado no art." 3." do RGCO de que 

a puniqão por contra-ordenações é determinada pela lei vigente no momento da prática 

do facto, só sendo aplicável retroactivamente as leis posteriores que forem mais 

favoráveis aos arguidos, importa comeqar por apurar se, em face dos factos dados 

como provados, é possível afirmar que a arguida cometeu a contra-ordenaqão por que 

foi condenada, a luz da lei vigente em 09-06-2004. 

O art." 7.", n . O S  1 e 2 do CVM tinham a seguinte redacqão: 
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«1 - Deve ser completa, verdadeira, actual, clara, objectiva e lícita a informaçiío 

respeitante a valores mobiliários, a ofertas públicas, a mercados de valores mobiliários, n 

actividades de interrnediação e a emitentes que seja stlsceptível de influenciar as decisões dos 

investidores ou que sejn prestada às entidades de supervisio e às entidades gestoras de mercndos, 

de sistemns de liquidação e de sistemas centralizndos de valores mobilicírios. 

2 - O disposto no ntírnero anterior aplica-se seja qual for o meio de divulgaçCo e ainda 

que a informaçiío seja inserida em conselho, recomendação, mensagem publicitária otr relatório 

de notação de risco.,, 

Porém, o tipo contra-ordenacional imputado à arguida vem previsto no art." 

389.O, n." 1, que, a data, tinha a seguinte redacção: 

((1 - Constittli contra-ordenaçiio muito grave a comunicaçiío otl divulgação, por qunlqtler 

entidade e através de q-zrnlquer meio, de informaçiío relativa a valores mobiliários ou noutros 

instrumentosfinanceiros que não sela completcb verdadeira, acttlnl, clara, objectiva e lícita.), 

Cotejando as duas normas, facilmente se constata que a segunda não era o 

espell-io da primeira, pelo que, desde logo, podemos afirmar que podia haver violações 

do dever da  qualidade da informação previsto no art." 7.O, n." 1 do CVM, que não se 

subsumiam A previsão legal ínsita no n." 1 do art." 389." do mesmo código. 

Nesses casos, por se tratar da violação de um dever previsto no Código dos 
>. . . . 1. 

+ '7 : ] : - ~ f , z .  >cl~t:j!ik:iC)~, c&-re -i; r.3 âmbito abr-;:-gwqte cl,r, n:!-.' $Q:G 22 l;-.-íri,> clrL~TL,iL;;cp - 

o que não deixaria de ser uma interpretação bastante duvidosa, já que este artigo se 

refere aos "deveres não referidos nos artigos anteriores" e o dever da qualidade da 

informação, bem ou mal, vem referido no n." 1 do artigo imediatamente anterior. 

Todavia, no caso presente, não é sequer possível afirmar que a arguida violou o 

dever consagrado no art." 7.", quanto mais (porque mais apertada) a norma do 11." 1 do 

art." 389." d o  CVM. 

Com efeito, não ficou provado que a noticia publicada no "Jornal de Negócios" 

de dia 9 de Junho de 2004 correspondesse às declarações de Pedro Pires João, à data, o 

director da arguida para as relações com o mercado - cf. facto provado 26. e facto não 

provado iv.). 
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Deste modo, não consta do elenco dos factos provados quaisquer declarações, 

comunicações ou divulgações imputáveis a arguida e que tenham sido produzidas fora 

do Sistema de Difusão de Informação da CMVM. 

Consequentemente, não podemos imputar a arguida o cometimento desta 

contra-ordenação, mas mesmo que se tivesse dado como provado o facto iv.) (dos 

factos não provados), também não seria possível chegar a essa conclusão, visto que a 

informação constante da noticia de 09-06-2004 não se refere a "valores mobiliários ou 

outros instrumento financeiros", mas sim a entidade emitente. Logo, apenas sobraria a 

norma do art." 400.O, cuja aplicação ao caso concreto também não sufragamos, pelo 

motivo atrás exposto, para além de que também não foi essa a norma imputada a 

arguida na decisão administrativa condenatória. 

A arguida será, portanto, absolvida da prática desta contra-ordenação. 

Da violnçüo, a título neglipente, do Dever de Segredo - sobre facfo relevante até à sua divulxac~io 

no Sisfenzn de Difusão de Infornlnção diz CMVM 

Nos termos do n." 2 do art." 6.' do Regulamento da CMVM n." 4/2004, então 

vigente, <<As enticlncles emitentes devem guardar segredo sobre a existência e o conteúdo de 

inforrnaçiío privilegzada até ir sua divtilgnçEo no sistema de difisiío de infornznçfio da CMVM, 

.., . . .... .flvj': .? .-I! 5 !7 . . 3 7 ! ;  :3 7.7$z:;, ,2;?. yi'ifi! ;:ic'~: : >';;~<~;:~?fi@; --refllizcr- 3~ . atl:23éS deYiOtl /rGs ,:ji2iY~ :i.k :-zzz. .. . .  .. ' ,-* t ,  '"i3 . 

comunicaçcio.» 

Ora, da matéria de facto dada como provada apenas resultou que às 161115m a 

arguida comunicou à CMVM um facto relevante, o qual foi difundido no SDI as 

161118m, e só as 16h45m, no âmbito de uma conferência de imprensa, é que divulgou o 

facto relevante (o reforço para 95,7% da posição accionista da EDP na Hidrocantábrico, 

através da aquisição de uma participação adicional de 56,2% detida pela EnBW, 

Cajastur e Cáser) ao público em geral. 

Não se provou qualquer divulgação anterior que pudesse ser imputada a EDP, 

pelo que a conduta não lhe podia ser imputada a titulo doloso. 
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Todavia, conjugando os artVos 400.", n." 1, al. a), 388.", n." 2, al. a), 388.", n.' 1, al. c), 

e 402.", n." 1 do CVM (em especial este último), importa apurar se violou esse dever de 

forma negligente, pois é a esse titulo que vem condenada pela autoridade 

administrativa. 

O cumprimento deste dever é fundamental para afastar a existência de 

assimetrias informativas entre os investidores. O correcto cumprimento do dever de 

segredo, através da adopção das medidas adequadas, permitirá também prevenir a 

prática de outros ilícitos, mormente o abuso de informação privilegiada, na medida em 

que reduz o círculo de potenciais autores daquele crime. 

A decisão administrativa ora impugnada perspectiva a violação deste dever a 

partir da circunstância de a sociedade arguida não fer fomado as medidas adequadas a 

assegurar a confidencialidade da informação até à sua divulgação no SDI, pois o 

reforço da posição accionista da EDP na Hidrocantábrico foi divulgado primeiro 

através das agências noticiosas Bloomberg e Reuters, e só mais tarde pelo canal próprio 

da CMVM. Ou seja, imputa-lhe a violação de um dever objectivo de cuidado. 

Por um lado, está provado que o facto divulgado pelas agências noticiosas a 

partir da 13h31m, só ocorreu mais tarde, cerca das 16:00 horas, quando uma das partes 

sem a qual os acordos não se fariam deu o seu assentimento. 

- rui outro lado, i& ~sicii; p i ~ ,  ;.-L3 q ; t d i ~ u  q u t  pCi~sa111 ~iin~~~bstanciCtr - - 
a violação de um dever de cuidado por parte da arguida. Antes pelo contrário, 

provaram-se os factos dos pontos 53. a 57. que demonstram o cuidado e diligência 

empregue pela arguida na preservação do segredo que, neste caso, era claramente 

também um interesse seu. 

Por conseguinte, também quanto a esta contra-ordenação se nos afigura que não 

há factos subsumíveis ao tipo contra-ordenacional em causa, pelo que a arguida será 

absolvida. 
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Da violaçlio do Dever de Divtil~açiio Imediata de Facto Relevante 

No âmbito dos mercados de valores mobiliários é essencial a tutela do bem 

jurídico informação. Os investidores devem tomar as suas decisões com base em 

informação igual para todos, pelo que o sistema normativo deverá impedir as 

assimetrias de informação. 

É nesse contexto que as entidades emitentes têm o dever de comunicar 

imediatamente e através do SDI todos os factos relevantes. 

A data dos factos, isto é, em 29-07-2004, o n.' 1 do art." 248.' do CVM tinha a 

seguinte redacção: 

( ( A s  sociedades emitentes de acções admitidas ii negociaçlio informam imediatamente o 

público sobre quaisquer factos ocorridos na sua esfera de actividade que niio sejam do 

conhecimento público e que, devido Li sua incidência sobre a sittiação patrimonial ou financeira 

ou sobre o andamento normal dos seus negócios, sejam susceptíveis de injluir de maneira 

relevante no preço das acções.» 

Por conseguinte, à data dos factos, os pressupostos do dever alegadamente 

violado eram: 

a) Tratar-se de uma sociedade emitente de acções admitidas em 

mercado de bolsa; 

. . -  bl %i. um f a c t ~  ororridn n a  esfera de.activid;ide dessa socic??dc; - - . -  

c) Facto esse que não seja do conhecimento público; e 

d) Que tenha incidência sobre a sua situação patrimonial ou 

financeira ou sobre o andamento normal dos seus negócios; e 

e) Que seja susceptível de influir de maneira relevante no preço das 

acções. 

Na perspectiva da decisão administrativa condenatória, o facto relevante aqui 

em causa foi a deliberação do Conselho de Administração da arguida, tomada no dia 

29-07-2004, entre as 09h30m e as 10h30m (ponto 3. dos factos provados). 

Essa deliberação ocorreu na sua esfera de actividade. 
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Nessa perspectiva, tal deliberação não era do conhecimento público. E mesmo se 

nos reportarmos ao teor dessa deliberação, centrando a questão noutro facto (a 

celebração dos acordos com as outras partes com vista ao reforço da posição accionista 

da EDP na HC) também se pode dizer que embora essa operação já tivesse sido 

noticiada por um jornal ao público, não se sabia se era segura ou qual o momento em 

que se iria realizar. 

Porém, no que concerne ao pressuposto acima apontado na alínea d), a solução 

já terá de ser diferente, consoante o facto em questão seja a deliberação das 10h30m ou 

a celebração dos acordos por volta das 16:00 horas. 

É que se o facto relevante for a celebração dos acordos, podemos afirmar que o 

mesmo foi comunicado imediatamente através do SDI, pois a EDP efectuou a 

comunicação à CMVM às 16h15m, que o divulgou às 16h18m. 

Resta então apurar se a deliberação tomada pelo CA da arguida teve incidência 

sobre a situação patrimonial ou financeira ou sobre o andamento normal dos seus 

negócios. 

Em face da lei vigente à data, as meras negociações ou os diversos factos que 

constituíam as etapas da negociação não poderiam ser factos relevantes para este efeito 

de comunicação imediata. 

Çh posteriormente,, rprv ~ n t r ~ / j  :! P -  17; y r  d c  G,z~c-?G-.~ 51 r.:" 52/2Q26-; de 15 de - - 

Março, é que o regime foi alterado, designadamente com a nova redacção do art." 248.' 

e o aditamento do art." 248.'-A. 

Apesar desse regime posterior não poder ser aplicável por força do disposto nos 

art.OS 2." e 3." do RGCO, ele servirá como elemento de interpretação do regime pretérito, 

ou seja, aquele com que teremos de trabalhar. 

O iiovo n.' 2 do art." 248.' veio acrescentar que: ((.. . a informaçiío privilegiada 

abmnge os factos ocorridos, existentes ou razoavelnzente previsíveis, independentemente do seti 

grau de formalizaçnó, que, por serern stisceptíveis de influir na formaçiío dos preços dos valores 

rnobiliários oti dos instrzlrnentos financeiros, qtialqzler investidor razohvel poderia normalmente 

utilizar, se os conhecesse, para basear, no todo oti em parte, as suas decisões de investinzento.>> 
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Daí que se possa dizer com segurança que no regime anterior e vigente em 29- 

07-2004 que os factos razoavelmente previsíveis independentemente do seu grntl de 

formalizaçiio não estavam, até ao DL n." 5212006, sujeitos ao dever de comunicação 

imediata ou, pelo menos, a sua não comunicação (verificados os demais requisitos) não 

constituía nenhuma contra-ordenação. E isto, independentemente da questão de saber 

se essa já era a prática seguida pelos emitentes ou não, pois o que interessa para se 

poder afirmar que alguém cometeu uma contra-ordenação é se a sua conduta já estava, 

enquanto tal, prevista em momento anterior ao da sua prática - art." 2." do RGCO. 

Por outro lado, tendo em conta o bem jurídico protegido pela norma em causa, 

faz sentido dizer que certos factos ganham "relevância" quando o segredo das 

negociações é quebrado. No entanto, a arguida vem condenada por não ter 

comunicado a deliberação do CA, e essa, só por si, como acto unilateral e cuja eficácia 

final dependia de outras vontades e contingências, não teve incidência sobre a situação 

patrimonial ou financeira da arguida. 

Coloquemos a questão de outra forma. A norma ein causa, na redacção vigente a 

data, apesar de pretender proteger o bem jurídico informaçiio, fazia-o de forma 

incompleta ou imperfeita, pois não ligava os factos relativos aos processos negociais em 

curso à quebra do segredo, como acontece actualmente. 
. * -  -. r F -.?:rc.! i ~ ~ p c r . f ~ i ç F o  é clcira~.-nk reconhecida . pile - !e~~!z-r l .~r . , .  Jbcj> .zcs  r r t e  - 

excerto d o  preâmbulo do DL n." 5212006, que vem também transcrito nas alegações da 

arguida: 

«No que diz respeito aos deveres de informaçiio a cargo dos emitentes (.. .). Este 

enquadranzento implica uma  alteração n o  re@me anteriormente previsto para os factos 

relevantes, unza vez que os emitentes teriio, doravante, nos ternzos da nova redacçiio do artigo 

248." do Código dos Valores Mobiliários, de passar a divulgar imediatamente os factos que 

possam ser enqt~adrados na definiçiio de irzfornzaçio privilegiada e niio apenas aqt~eles que 

preenchem as condições anteriornzente previstrzs no referido artigo 248.". Enr sintonia com as 

exi,qências da directiva, n o  âmbito dos factos a divulgar, inclzri-se já a existência de 

nexociações, desde qzle, caso fossem divul,padas, - tais negociações - fossem idóneas a 
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influenciar de maneira sensível a formação dos preços dos valores mobiliários c o m  que 

se relacionam.» [os destaques são os mesmos que a arguida havia dado]. 

Finalmente, passando ao último requisito, tendo em conta a matéria de facto 

assente, podemos dizer que o facto que acabou por influir (embora a lei exigisse apenas 

a stisceptibilidade de influir) no preço das acções da EDP entre as 13h31m (momento da 

primeira noticia) e as 16h18m (momento da divulgação do facto relevante através do 

SDI), foi a conclusão do negócio entre a EDP, EnBW, Cajastur e Cáser com vista ao 

reforso da posição accionista da arguida na Hidrocantábrico, pois foi esse o facto 

divulgado pelas agências noticiosas, mesmo antes de ele se ter concretizado, como 

também ficou provado. 

Por conseguinte, não estando violado o dever de comunicação imediata de facto 

relevante previsto no art." 248.", n." 1 do CVM, na redacção vigente a data dos factos, 

não é possível imputar a arguida a contra-ordenasão prevista pela conjugação daquela 

norma com os art.Os 394.q n." 1, al. h), e 338.", n." 1, al. a) do mesmo código. 

Logo, a arguida será absolvida da prática desta contra-ordenasão. 
* 

I11 - Dispositivo 

., I \ r~tes,  .,t~rm.o,~. .r .~~l . f ic:  f l . : , n d ~ ~ r ~ ~ t ~ ~  .-?x~c?c~QE,-. 1 - j" . iS"  i'tlnqvdo - 0. . cecil.rço procedente c,. - . . --. 

consequentemente, REVOGANDO a decisão da CMVM, decido: 

a) ABSOLVER a arguida EDP - Energias de Portugal, S.A. da prática da 

contra-ordenação nos termos do art.0"89.~, n.O 1 e art.' 388.O, n." 1 ai. a) ,  ambos do Cbdigo 

dos Valores Mobiliários, na redacção dada pelo Decreto-lei n." 66/2004, de 24 de Março (tal 

como os demais artigos a seguir referidos), por violação dolosa do dever de veracidade 

da informação divulgada ao público, consagrado no art.O 7.O, n.O 1 do CVM, pela qual 

havia sido condenada pela autoridade administrativa; 

b) ABSOLVER a arguida EDP - Energias de Portugal, S.A. da prática da 

contra-ordenação nos termos dos art.Os 400.", n.O 1, ai. a), 388.", n." 2, al. a),  388." n? 1, al. c), e 
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402.", n." 1 do CVM e art." 17.", n." 4 do Regime Geral das Contra-Ordenações (RGCO), pela 

violação, a título negligente, do dever de segredo sobre facto relevante até a 

sua divulgação no sistema de difusão de informação da CMVM, consagrado no 

art." 6.", n." 2 do Regulamento da CMVM n." 412004, pela qual havia sido condenada pela 

autoridade administrativa; 

c) ABSOLVER a arguida EDP - Energias de Portugal, S.A. da prática da 

contra-ordenação nos termos dos art.OS 394.", n." 1, al. Iz), e 338.", n." 1, al. a) do Código dos 

Valores Mobiliários, pela violação, a título doloso, do dever de divulgação 

imediata de facto relevante consagrado no art." 248.", n." 1 do CVM, pela qual havia 

sido condenada pela autoridade administrativa. 
* 

Sem custas. 
* 

Proceda as legais notificações e comunicações. 
* 

Lida, vai esta sentença ser depositada. 
* 

Lisboa, 22 de  Abril de 2010 

lL,* 4, . . .  

(processado e revisto pelo signatário) 


