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Processo no 1870/10.OTFLSB 

I - Relatório 

Armando Esteves, apresentou, nos termos do disposto no art. 59." do R.G.C.O., o 

presente recurso de impugnação judicial da deliberação da Comissão do Mercado de Valores 

Mobiliários, doravante designada por CMVM, que o condenou na coima única de € 25.000,00 

pela prática, em concurso efectivo real homogéneo, de 21 (vinte e uma) contra-ordenações p. e 

p., pelos artigos 248.", n."4, 394.", n." 1, alínea i), e 388.", n."l, alínea a), todos do Cód. VM, 

(violação, a título doloso, do dever de não utilização de informação privilegiada que ainda 

não tenha sido tornada publica). 

* 

Como fundamentos invocou, em síntese, que as características e a qualidade da 

informação do 1 .O trimestre de 2008 não eram idóneas para influenciar o valor da cotação das 

acções da Finibanco Holding, sendo certo que o conhecimento de tal informação, por parte do 

arguido, apenas ocorreu em momento posterior ao começo da venda das acções. 

Invocou, igualmente, a inidoneidade das características e qualidade da informação 

relativa a deliberação de 25/07/2008 do aumento de capital para influenciar o valor da cotação 

das acções das cotações da Finibanco Holding, sendo certo que tal deliberação sequer foi 

divulgada como facto relevante e a CMVM não questionou a sua não divulgação, nem após a 

investigação e acusação dirigidas contra o arguido. 

As operações de venda de acções realizadas pelo arguido resultaram de uma estratégia 

legitima de gestão da sua carteira de títulos, reduzindo o excessivo peso das acções Finibanco, 

e adquirindo liquidez para financiar um projecto do seu filho. 

Mais alegou que a CMVM se limitou a subsumir a factualidade que recortou dentro da 

realidade dos quadros abstractos sobre a utilização indevida da informação, tendo 

desconsiderado a defesa apresentada pelo arguido e a própria reforma da acusação da 

factualidade em que assentou a acusação, não tendo tomado em conta a produção de prova 

ocorrida no processo de contra-ordenação. 

Alegou, ainda, que se o legislador entendesse que quaisquer operações realizadas num 

qualquer período de tempo antecedente a certos factos societários constituem informação 
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privilegiada, teria consagrado um regime de proibição de transacções nesses períodos, o que 

não fez, nem a própria Sociedade Finibanco, ao nível da auto-regulação, o determinou. 

Todos os factos de compra ou venda de acções são, sempre, anteriores ou posteriores a 

qualquer facto relativo a vida das sociedades, tendo de existir uma clara ligação ou conexão 

entre os primeiros e os segundos para constituir um ilícito, não bastando que uma operação seja 

antes de qualquer facto relevante para ser ilícita. 

No particular caso do Finibanco, sociedade caracterizada pela concentração do capital 

social e pouca dispersão accionista, os factos considerados como informação privilegiada por 

parte da CMVM não têm tradição de causar qualquer impacto de relevo no mercado. 

Em suma, os factos não preenchem o tipo infraccional identificado na decisão de 

condenação, na medida em que a informação não era privilegiada, não preenchendo a previsão 

do art. 248.", n."s 1 e 2 do CódVM, não tendo o arguido feito qualquer "utilização" censurada 

pelo art. 248.", n."4 do mesmo diploma legal. 

Terminou pugnando pela revogação da decisão da autoridade administrativa com a 

consequente absolvição do arguido. 

* 

A entidade administrativa apresentou alegações, nos termos do art. 416.", n." 1 do Cód. 

VM, sustentando a deliberação recorrida, constantes de fls. 856 a 891 dos autos, cujo teor se dá 

por integralmente reproduzido e se resume, muito sinteticamente, no seguinte: 

Para o preenchimento da contra-ordenação prevista no art. 248.", n."4 do CódVM basta a 

prova da detenção da informação privilegiada e da realização de transacções (ou da 

transmissão dessa informação), facto que constitui a sua utilização. 

A informação referente aos resultados financeiros consolidados relativos ao 1 .O trimestre de 

2008 tinha o carácter de informação privilegiada porquanto dizia directamente respeito a 

emitente Finibanco Holding e aos seus valores mobiliários, era precisa, não era do 

conhecimento do público até as 16.56 horas do dia 5 de Maio de 2008, e era idónea para 

influenciar de forma sensível o preço das acções da Finibanco Holding se lhe fosse dada 

publicidade e, portanto, poderia ser utilizada por qualquer investidor razoável que a 

conhecesse, para basear, no todo ou em parte, as suas decisões de investimento. 

Um investidor experiente como o arguido não poderia deixar de saber da susceptibilidade 

da divulgação dos resultados trimestrais do banco influenciar negativamente o valor das 
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acções, sendo certo que tal divulgação deu início a uma tendência global de descida dos 

valores das acções Finibanco Holding. 

Para efeitos de preenchimento do tipo objectivo da contra-ordenação em causa, não releva 

o efeito que, em concreto, a divulgação da informação teve sobre o mercado, mas aquele 

que era expectável que tivesse, sendo que a informação financeira periódica negativa de 

uma sociedade é um dos exemplos mais típicos de acontecimento idóneo a ter um impacto 

sensível - e in casu negativo - sobre o preço dos valores mobiliários emitidos pela 

sociedade. 

A informação que o arguido detinha sobre a existência de um processo de aumento de 

capital da Finibanco Holding tinha carácter de informação privilegiada porquanto dizia 

directamente respeito a emitente Finibanco Holding e aos seus valores mobiliários, era 

precisa, pois reportava-se a existência de uma proposta concreta para aumentar o capital 

social de € 115.000.000 até € 165.000.000 a realizar até ao fim do mês de Março de 2009, 

não era do conhecimento do público até as 17.1 1 horas do dia 22 de Outubro de 2008, e era 

idónea para influenciar de forma sensível o preço das acções da Finibanco Holding se lhe 

fosse dada publicidade e, portanto, poderia ser utilizada por qualquer investidor razoável 

que a conhecesse, para basear, no todo ou em parte, as suas decisões de investimento. 

O facto de estar em curso uma crise mundial no sector da banca não indicava, por si só, aos 

investidores que a Finibanco Holding fosse optar pela recapitalização e, muito menos, qual 

o momento da mesma, tratando-se de uma informação price sensitive porquanto os estudos 

empíricos apontam para uma desvalorização frequente do preço das acções após anúncios 

de aumentos de capital, uma vez que implica também uma maior dispersão do capital, que 

se reflecte na estrutura accionista da sociedade e também poderá determinar alterações na 

composição da Administração da empresa, trazendo assim alguma incerteza ao mercado, 

sendo certo que as acções da Finibanco Holding desceram 2,53% no dia seguinte ao do 

anúncio da decisão de aumento de capital, bem como nos dias seguintes. 

A decisão do arguido no sentido de vender 105.000 acções da Finibanco Holding entre 22 

de Agosto e 20 de Outubro de 2008, foi condicionada pelo facto de o arguido, membro do 

Conselho Executivo da Sociedade, saber que, a qualquer momento, iria ser aprovado um 

aumento de capital da empresa e que, como qualquer investidor razoável sabe, tal poderia 

conduzir a uma desvalorização do preço das acções, facto realçado, em relação ao arguido 
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em particular, na medida em que parou de transaccionar acções logo que, em 22 de 

Outubro de 2008, foi divulgado o anúncio do aumento de capital. 

Em 22 de Outubro de 2008, o teor da deliberação de 25 de Julho de 2008, relativamente ao 

aumento de capital, foi divulgada através do meio de difusão de informação da CMVM 

como informação privilegiada. 

A motivação que conduziu a realização das transacções é irrelevante para efeitos de 

preenchimento do tipo contra-ordenacional previsto no art. 248.") n.'4 do CódVM, na 

medida em que só o tipo criminal de abuso de informação privilegiada exige a prova de 

que foi a detenção da informação privilegiada que motivou as transacções de acções. 

Concluiu pugnando pela manutenção da decisão condenatória e do exacto montante da 

coima única a aplicar. 

* 

O Tribunal é o competente (cfr. art. 417.' do Cód. VM), o processo é o próprio. 

***  

Não cabe conhecer de quaisquer questões prévias ou incidentais que impeçam o 

conhecimento do mérito da causa. 

* 

Procedeu-se a julgamento com a observância do legal formalismo conforme da 

respectiva acta melhor consta. 

* 

I1 - Fundamentação 

a) - Resultaram provados, nos termos do disposto no art. 416.", n." 4 do Cód. VM, 

com relevância para a decisão da causa, os seguintes factos: 

1. A Finibanco - Holding, SGPS, S.A., é uma sociedade aberta emitente de acções admitidas 

a negociação em mercado regulamentado, com sede na Rua Júlio Dinis, n." 157, 4050 - 323 

Porto, matriculada na Conservatória do registo Comercial do Porto sob o número único de 

matrícula e de identificação fiscal 502 090 243. 

2. Para o triénio2008120 10 foram designados membros do Conselho de Administração da 

Finibanco Holding: 

a) Álvaro Pinho da Costa Leite (presidente); 

b) Humberto da Costa Leite (vice-presidente); 
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c) Armando Esteves (vogal); 

d) Daniel Bessa Fernandes Coelho (vogal); 

e) Jorge Manuel de Matos Tavares de Almeida (vogal); 

f) António Luís Alves Ribeiro de Oliveira (vogal); 

SI Arlindo da Costa Leite (vogal); 

h) Artur de Jesus Marques (vogal); 

i) Carlos Manuel Marques Martins (vogal); 

j) Fernando da Rocha e Costa (vogal); 

k) Joaquim Mendes Cardoso (vogal). 

3. Para o triénio 2008/2010 foram designados membros da Comissão Executiva do Conselho 

de Administração da Finibanco Holding. 

a) Humberto da Costa Leite (presidente); 

b) Armando Esteves (vice-presidente); 

c) Artur de Jesus Marques (vice-presidente); 

d) Daniel Bessa Fernandes Coelho (vogal); 

e) Jorge Manuel de Matos Tavares de Almeida (vogal); 

4. A Finibanco flolding é a única accionista do Finibanco, S.A.. 

5 .  Para o triénio 2008/2010 foram designados membros do Conselho de Administração do 

Finibanco, S. A. : 

a) Álvaro Pinho da Costa Leite (presidente); 

b) Humberto da Costa Leite (vice-presidente); 

c) Armando Esteves (vogal); 

d) Artur de Jesus Marques (vogal). 

6.  Para o triénio 2008/20 10 foram designados membros da Comissão Executiva do Conselho 

de Administração do Finibanco. 

a) Humberto da Costa Leite (presidente); 

b) Armando Esteves (vogal); 

c) Artur de Jesus Marques (vogal). 

7. Na qualidade de membro do Conselho de Administração da Finibanco Holding competiam 

em 2007 a Armando Esteves os pelouros do Planeamento e Contabilidade, e Sistemas de 

Informação Financeira. 
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8. Na qualidade de membro da Comissão Executiva da Finibanco Holding competiam a 

Armando Esteves, desde a primeira reunião da Finibanco Holding ocorrida em 3 1 de Março de 

2008, os pelouros financeiro e internacional, de planeamento e contabilidade, de transacções 

imobiliárias, de crédito e de recuperação de crédito. 

9. Em 31 de Dezembro de 2007 Armando Esteves detinha uma participação de 395.000 

acções representativas de 0,34% do capital social e direitos de voto da Finibanco Holding. 

10. Atentas as funções exercidas na Finibanco Holding , Armando Esteves teve acesso a 

informação sobre o conteúdo da informação financeira consolidada da Finibanco relativa ao 1 .O 

trimestre de 2008 por volta de 28 ou 29 de Abril de 2008. 

11. Em 10 de Abril de 2008 Armando Esteves vendeu em bolsa 9.963 acções da Finibanco 

Holding. 

12. Em 15 de Abril de 2008 Armando Esteves vendeu em bolsa 15.037 acções da Finibanco 

Holding. 

13. Em 23 de Abril de 2008 Armando Esteves vendeu em bolsa 5.000 acções da Finibanco 

Holding. 

14. Em 30 de Abril de 2008 Armando Esteves vendeu em bolsa 77 acções da Finibanco 

Holding. 

15. Em 2 de Maio de 2008 Armando Esteves vendeu em bolsa 4.923 acções da Finibanco 

Holding. 

16. Em 5 de Maio de 2008 Armando Esteves vendeu em bolsa 5.000 acções da Finibanco 

Holding. 

17. No dia 5 de Maio de 2008 as 16.56 horas a Finibanco Holding divulgou no Sistema de 

Difusão de Informação a informação financeira consolidada da Finibanco Holding relativa ao 

1 .O trimestre de 2008 (valores não auditados). 

18. De acordo com a informação financeira divulgada pela Finibanco Holding: 

a) O resultado líquido do período foi de 2.935 mil E, decrescendo 53,3% 

relativamente a Março de 2007; 

b) Os depósitos aumentaram 17,8 % e os recursos totais de clientes 

aumentaram 12%; 

c) O crédito a clientes aumentou 2 1,4%; 
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d) O produto bancário registou uma diminuição de 9,4%, em consequência do 

decréscimo dos resultados em operações financeiras e perda de margem 

financeira; 

e> Abertura de 27 balcões entre Março de 2007 e Março de 2008, dos quais 9 

em 2008; 

f) Os custos de estrutura subiram 13,5% face ao período homólogo; 

g> Verificou-se um Cost to Income de 73,5% (+14,8 p.p. face a Março de 

2007); 

h) O custo do risco do crédito situou-se em 0,93%; 

i> O ROE situou-se em 6,3%. 

19. Na referida informação financeira é mencionado que "Os Resultados liquidos do período 

foram afectados pela instabilidade dos mercados financeiros, que se repercutiu nos resultados 

em operações financeiras ( 4 8  milhões de euros), na redução da margem financeira através 

do encarecimento dos recursos, e ainda pela contribuição negativa dos 47 balcões abertos em 

2006, 2007 e no 1. O trimestre de 2008. Este conjunto de balcões, que representam 30% da rede 

actual, afictou negativamente o resultado do período em 1,6 milhões de euros." 

20. No dia 6 de Maio de 2008 a cotação de fecho da Finibanco Holding registou uma queda de 

0,24% face a da sessão anterior enquanto o PSI Geral subiu 1,24%. 

21. No dia 25 de Julho de 2008, pelas 10.30 horas, reuniu o Conselho de Administração da 

Finibanco Holding com a presença do presidente Álvaro Pinho da Costa Leite, o Vice- 

Presidente Humberto da Costa Leite, os Administradores Armando Esteves, Daniel Bessa 

Fernandes Coelho, Jorge Manuel de Matos Tavares de Almeida, Arlindo da Costa Leite, Artur 

de Jesus Marques, Carlos Manuel Marques Martins, Fernando da Rocha e Costa, Joaquim 

Mendes Cardoso e o secretário da Sociedade António Alfredo Martins Manso Gigante. 

22. Nessa reunião deliberou por unanimidade o Conselho de Administração da Finibanco 

Holding a aprovação da " (. . .) proposta de aumento do capital social do Finibanco-Holding, 

SGPS, S.A., de 115.000.000 (cento e quinze milhões) de euros, por uma ou mais vezes, até 

165.000.000 (cento e sessenta e cinco milhões) de euros, por uma ou mais vezes, através da 

emissão e subscrição, reservada a accionistas, de até 50.000.000 (cinquenta milhões) de novas 

acções escriturais, com o valor nominal de 1 (um) euro, sendo o valor da respectiva emissão 

ao preço que vier a ser determinado pelo Conselho de Administração em funções das 
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condições de mercado, o qual igualmente deliberará sobre os direitos de subscrição a atribuir 

a cada accionista em função das acções detidas." 

23. "O Conselho de Administração considerou ainda oportuno proceder ao referido aumento 

de capital até ao$nal do mês de Março de 2009, tendo em atenção as condições de mercado e 

o desenvolvimento da actividade do Grupo." 

24. Na referida reunião deliberou ainda o Conselho de Administração "( ...) mandatar a 

Comissão Executiva para solicitar ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral, a convocação 

da respectiva Assembleia Geral, quando entender adequado, de acordo com as condições do 

mercado e o desenvolvimento da actividade do Grupo." 

25. A deliberação foi do conhecimento dos presentes na reunião, designadamente o 

Administrador Armando Esteves. 

26. Em 22 de Agosto de 2008 Armando Esteves vendeu em bolsa 15.000 acções da Finibanco 

Holding. 

27. Em 5 de Setembro de 2008 Armando Esteves vendeu em bolsa 650 acções da Finibanco 

Holding. 

28. Em 8 de Setembro de 2008 Armando Esteves vendeu em bolsa 4.350 acções da Finibanco 

Holding. 

29. Em 9 de Setembro de 2008 Armando Esteves vendeu em bolsa 10.000 acções da 

Finibanco Holding. 

30. Em 11 de Setembro de 2008 Armando Esteves vendeu em bolsa 5.000 acções da 

Finibanco Holding. 

31. Em 12 de Setembro de 2008 Armando Esteves vendeu em bolsa 5.000 acções da 

Finibanco Holding. 

32. Em 15 de Setembro de 2008 Armando Esteves vendeu em bolsa 5.000 acções da 

Finibanco Holding. 

33. Em 16 de Setembro de 2008 Armando Esteves vendeu em bolsa 5.000 acções da 

Finibanco Holding. 

34. Em 17 de Setembro de 2008 Armando Esteves vendeu em bolsa 10.000 acções da 

Finibanco Holding. 

35. Em 19 de Setembro de 2008 Armando Esteves vendeu em bolsa 10.000 acções da 

Finibanco Holding. 
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36. Em 22 de Setembro de 2008 Armando Esteves vendeu em bolsa 10.000 acções da 

Finibanco Holding. 

37. Em 25 de Setembro de 2008 Armando Esteves vendeu em bolsa 5.000 acções da 

Finibanco Holding. 

38. Em 29 de Setembro de 2008 ocorreu uma reunião do Banco de Portugal, na qual a 

Finibanco Holding se fez representar pelo Presidente do Conselho de Administração e três 

elementos da Comissão Executiva, entre os quais o arguido Armando Esteves. 

39. No decurso dessa reunião foi referido pela Finibanco Holding a existência de um programa 

de recapitalização da instituição que contemplava um aumento de capital, e ainda a emissão de 

acções preferenciais sem voto/valores mobiliários obrigatoriamente convertíveis. 

40. Em 29 de Setembro de 2008 Armando Esteves vendeu em bolsa 3.974 acções da 

Finibanco Holding. 

41. Em 3 de Outubro de 2008 Armando Esteves vendeu em bolsa 6.026 acções da Finibanco 

Holding. 

42. Em 8 de Outubro de 2008 Armando Esteves vendeu em bolsa 45 acções da Finibanco 

Holding. 

43. Em 13 de Outubro de 2008 Armando Esteves vendeu em bolsa 1.955 acções da Finibanco 

Holding . 

44. Em 14 de Outubro de 2008 Armando Esteves vendeu em bolsa 3.000 acções da Finibanco 

Holding. 

45. Em 20 de Outubro de 2008 Armando Esteves vendeu em bolsa 5.000 acções da Finibanco 

Holding. 

46. No dia 20 de Outubro de 2008, pelas 14.30 horas, reuniu a Comissão Executiva do 

Conselho de Administração da Finibanco Holding com a presença do Presidente Humberto da 

Costa Leite, os vice-presidentes Armando Esteves e Artur de Jesus Marques, os vogais Daniel 

Bessa Femandes Coelho e Jorge Manuel de matos Tavares de Almeida e o Presidente do 

Conselho de Administração da Sociedade Álvaro Pinho da Costa Leite. 

47. Nessa reunião deliberou a Comissão Executiva do Conselho de Administração da 

Finibanco Holding: "(. . .) requerer ao presidente da Mesa da Assembleia que promova todos 

os procedimentos necessários a referida convocatória, nos termos legais, e com a seguinte 

ordem de trabalhos: I .  Deliberar sobre o aumento do Capital Social da Sociedade de 
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115.000.000 (cento e quinze milhões) de euros, até 165.000.000 (cento e sessenta e cinco 

milhões) de euros, por uma ou mais vezes, através da emissão e subscrição reservada a 

accionistas, de até 50.000.000 (cinquenta milhões) de novas acções escriturais, com o valor 

nominal de 1 (um) euro, sendo o valor da respectiva emissão ao preço que vier a ser 

determinado pelo Conselho de Administração em função das condições do mercado, o qual 

igualmente deliberará sobre os direitos de subscriçi70 a atribuir a cada accionistas em função 

das acções detidas, estabelecendo-se o dia 31 de Março de 2009 como data limite para a 

efectivação das novas entradas. Do aumento de capital resultará um ~íg io  correspondente à 

diferença entre o valor nominal das acções e o valor de subscrição que vier a ser determinado. 

2. Em conformidade com a decisão tomada em um, deliberar sobre a alteração dos números 

um e dois do Artigo 4. " do Contrato de Sociedade." 

48. A referida deliberação foi do conhecimento dos presentes na reunião, designadamente o 

Arguido Armando Esteves. 

49. No dia 22 de Outubro de 2008, pelas 17.11 horas, a Finibanco Holding divulgou no 

Sistema de Difusão de informação um comunicado onde informa o mercado que: "O Conselho 

de Administração do Finibanco - Holding, SGPS S.A. informa que deliberou propor a 

Assembleia Geral de Accionistas, a convocar oportunamente, um aumento do seu Capital 

Social, reservado a accionistas, por entradas em dinheiro, passando assim para um valor até 

165 milhões de euros. 

Igualmente será proposto que o preço de subscrição seja determinado pelo Conselho de 

Administração em função das condições de mercado." 

50. No dia 22 de Outubro de 2008, pelas 17.16 horas, a Finibanco divulgou no Sistema de 

Difusão de Informação a convocatória para a Assembleia Geral da Finibanco Holding a realizar 

no dia 26 de Novembro de 2008, cuja ordem de trabalhos era: "I. Deliberar sobre o aumento 

do Capital Social da Sociedade de 115.000.000 (cento e quinze milhões) de euros, até 

165.000.000 (cento e sessenta e cinco milhões) de euros, por uma ou mais vezes, através da 

emissão e subscrição reservada a accionistas, de até 50.000.000 (cinquenta milhões) de novas 

acções escriturais, com o valor nominal de 1 (um) euro, sendo o valor da respectiva emissão 

ao preço que vier a ser determinado pelo Conselho de Administração em função das condições 

do mercado, o qual igualmente deliberará sobre os direitos de subscrição a atribuir a cada 

accionistas em função das acções detidas, estabelecendo-se o dia 31 de Março de 2009 como 
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data limite para a efectivação das novas entradas. Do aumento de capital resultará um ágio 

correspondente à dgerença entre o valor nominal das acções e o valor de subscrição que vier 

a ser determinado. 

2. Em conformidade com a decisão tomada em um, deliberar sobre a alteração dos nzímeros 

um e dois do Artigo 4. O do Contrato de Sociedade." 

51. No dia 23 de Outubro de 2008, a cotação de fecho da Finibanco Holding registou uma 

queda de 2,53% face a da sessão anterior enquanto o PSI Geral caiu 1,21%. 

52. O arguido Armando Esteves detinha informação sobre: 

a) O processo de elaboração e conteúdo da informação financeira consolidada 

da Finibanco Holding relativa ao 1 .O trimestre de 2008 quando realizou as 3 

vendas de 30 de Abril de 2008 a 5 de Maio de 2008; 

b) O processo decisório relativo a deliberação da proposta de aumento de 

capital da Finibanco Holding, quando realizou as 18 vendas de 22 de Agosto 

de 2008 a 20 de Outubro de 2008. 

53. O arguido Armando Esteves enquanto membro do Conselho de Administraqão da 

Finibanco Holding, da Comissão Executiva do Conselho de Administração da Finibanco 

Holding (responsável pelos pelouros financeiro e internacional, de planeamento e 

contabilidade, de transacções imobiliárias, de crédito e de recuperação de crédito), do Conselho 

de Administração do Finibanco e da Comissão Executiva do Finibanco, sabia que: 

a) Os resultados financeiros do grupo apontavam para um decréscimo 

significativo do resultado líquido, que se apurou vir a ser 53,2% 

relativamente a Março de 2007, o que seria idóneo para influenciar de 

maneira sensível o preço das acções; 

b) Essa informação não era pública entre 30 de Abril de 2008 e 5 de Maio de 

2008; 

c) Se encontrava em preparação uma proposta de aumento de capital da 

Finibanco Holding até ao valor de ê 50.000.000, o que seria idóneo para 

influenciar de maneira sensível o preço das acções; 

d) Era informação não era pública entre 22 de Agosto de 2008 e 22 de Outubro 

de 2008. 
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54. E, não obstante, quis vender, entre 30 de Abril de 2008 e 5 de Maio de 2008, 10.000 

acções da Finibanco Holding, o que fez emitindo ordens que determinaram a realização de 

operações em 3 dias, e entre 22 de Agosto de 2008 e 20 de Outubro de 2008, o que fez 

emitindo ordens que determinaram a realização de operações em 18 dias. 

55. O arguido Armando Esteves agiu livre deliberada e conscientemente, bem sabendo que a 

sua conduta era proibida e punida como ilícito contra-ordenacional. 

56. O arguido Armando Esteves comunicou todas as transacções realizadas, referidas em 11. a 

16. e 26. a 37. dos factos provados a CMVM através da extranet. 

57. O arguido Armando Esteves é licenciado em economia tendo trabalhado cerca de 40 anos 

no sector bancário, 22 dos quais no gmpo Finibanco. 

58. Ao longo de 40 anos o arguido fez os seus investimentos de poupança principalmente no 

domínio dos valores mobiliários. 

59. O arguido Armando Esteves não tem antecedentes contra-ordenacionais. 

60. O arguido durante os meses de Agosto a Novembro de 2008 auferiu € 16.622,20 a título de 

vencimento mensal. 

61. Presentemente aufere de reforma o montante mensal de € 2.100,00, já não desempenhando 

quaisquer funções executivas no seio da Sociedade Finibanco Holding, SGPS, S.A.. 

b) - Resultaram não provados os seguintes factos: 

Com relevância para a boa decisão da causa não ficaram por provar quaisquer factos. 

* 

A restante matéria é conclusiva ou de direito. 

* 

c) - Motivação da Decisão de Facto 

A convicção do Tribunal, quanto a matéria de facto provada, assentou no exame crítico 

e conjugado de toda a prova produzida em audiência de julgamento, bem como na fase 

administrativa do processo; em concreto o Tribunal teve em consideração: 

a) - Análise do teor dos documento de fls. 232 (impressão datada de 28 de Setembro de 

2009 das Publicações on line da Direcção-Geral dos Registos e Notariado no que respeita a 

designação social sede e NIF) e teor dos documentos de fls. 205, 206 a 212 e 287 

(respectivamente, impressões datadas de 2 de Outubro de 2009 da Euronext, impressão do 
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registo da CMVM - a saber, pesquisa geral de entidades e identificação respeitantes a 

Finibanco Holding, SGPS S.A.) para a prova dos factos consignados em 1.. 

b) - Análise do teor dos documentos de fls. 2 17 e 2 18 (respectivamente, informação emitida 

pela Finibanco Holding, SGPS S.A., relativamente aos órgãos sociais eleitos e informação 

veiculada pela Finibanco Holding, SGPS S.A. no Sistema de Difusão de Informação da 

CMVM) para a prova dos factos consignados em 2.. 

c) - Análise do teor do documento de fls. 219 e 220 (respectivamente, informação veiculada 

pela Finibanco Holding, SGPS S.A. no Sistema de Difusão de Informação da CMVM e 

informação emitida pela Finibanco Holding, SGPS S.A., relativamente aos órgãos sociais 

eleitos) para a prova dos factos consignados em 3.. 

d) - Análise do teor do documento de fls. 2 16 e 21 6 verso (acta número 16 da Assembleia 

Geral do Finibanco, S.A.), para a prova do facto consignados em 4.. 

e) - Análise do teor do documento de fls, 2 13 (informação emitida pela Finibanco Holding, 

SGPS S.A., relativamente aos órgãos sociais eleitos) para a prova do facto consignado em 5.. 

f) - Análise do teor do documento de fls, 21 3 (informação emitida pela Finibanco Holding, 

SGPS S. A., relativamente aos órgãos sociais eleitos) para a prova do facto consignado em 6.. 

g)- Análise do teor de fls. 249 verso (ponto 1.2.2. respeitante à Repartição de 

Competências do Relatório e Contas de 2007 da Finibanco Holding, S.G.P.S., S.A.) para prova 

dos factos consignados em 7.. 

h) - Análise do teor de fls. 278 e 280 (respeitante a actividade desenvolvida pelos 

Administradores Executivos [Relatório e Contas de 2007 da Finibanco Holding, S.G.P.S., 

S.A.]) para a prova do facto consignado em 8.. 

i) - Análise do teor de fls. 247 e 247 verso (quadro [do Relatório e Contas de 2007 da 

Finibanco Holding, S. G. P.S., S.A.] respeitante as posições relativas/número de acções com 

mais de 2% dos direitos de voto, calculando-se o número percentual do direito de voto do 

arguido [0,34%], detentor, em 3 1 de Dezembro de 2007, de 395.000 acções, através de um 

cálculo aritmético usando a regra "de três simples") para a prova dos factos consignados em 9.. 

j) - No que respeita a prova do facto consignado em 10., tal resultou das declarações do 

arguido em sede de audiência de julgamento que, espontaneamente, admitiu o acesso (e 

também o conhecimento) a informação financeira consolidada da Finibanco Holding relativa 

ao 1 .O trimestre de 2008. A este propósito referiu que a "estrutura" preparava a informação e era 
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aí que tinha conhecimento, embora não fosse um conhecimento contínuo. As declarações do 

arguido, em sede de audiência de julgamento estiveram em consonância com o depoimento 

prestado pela testemunha Humberto da Costa Leite, na fase administrativa do processo (cfr. fls. 

561 a 565 dos autos) no que respeita ao tempo do conhecimento de tal informação. Tanto o 

arguido como esta testemunha (de forma que se nos afigurou credível, porque consentânea com 

o facto de o Administrador do pelouro da Contabilidade e Planeamento, como era o caso do 

arguido, não estar directamente encarregue da preparação/elaboração da informação, ao invés, 

sendo apenas responsável pelo controlo/apreciação do teor da informação produzida), referiram 

que o arguido apenas tinha acesso a esse tipo de informação financeira uns dias antes da sua 

divulgação, tendo o arguido assentido como sendo prováveis as datas do conhecimento da 

informação financeira, os dias 28 ou 29 de Abril de 2009 (a testemunha ouvida na fase 

administrativa do processo referiu cerca de 2 a 3 dias antes). 

k) - Análise do teor dos documentos de fls. 29, 31, 35, 36, 37, 38, 38-A, 39, 40, 

129,130,131, 132, 133, 134, 135, 136, 137 a 142, 143 a 146 (impressões de notas de 

liquidação, comunicações via extranet, ordens de venda via internet) para a prova dos factos 

consignados de 11. a 16.. 

1) - Análise do teor do documento de fls. 257 (impressão da informação veiculada pela 

Finibanco Holding SGPS, S.A. no Sistema de Difusão de Informação da CMVM) para a prova 

do factos consignado em 17.. 

m) - Análise do teor de fls. 252 verso e 254 (segmentos da Informação Consolidada relativa 

ao 1. O Trimestre de 2008 (Valores não Auditados)) para a prova dos factos consignados em 18. 

e 19.. 

n) - Análise do teor de fls. 207 e 21 0 verso (impressões de evoluções diárias do Finibanco e 

do PSI Geral) para a prova do facto consignado em 20.. 

o) - Análise do teor de fls. 20 e 20 verso dos autos (acta número 06/08 do Conselho de 

Administração do Finibanco - Holding, SGPS, S.A., constando como presente o arguido 

Armando Esteves [Administrador]), para a prova dos factos consignados em 21., 22., 23., 24. e 

25.. 

p) - Análise do teor de fls. 29, 32, 33, 43,44, 45,46, 47,48, 49, 50, 53, 54, 162 a 164, 165 

a 168, 169 a 176, 177 a 181, 182 a 184, 185, 186, 187 a 190, 191, 192, 193 a 196, 197, 198, 
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199, 200, 20 1 a 204 (impressões de notas de liquidação, comunicações via extranet, ordens de 

venda via internet) para a prova dos factos consignados de 26. a 37.. 

q) - Análise do teor de fls. 14 a 18 (missiva da Finibanco Holding, datada de 29 de Maio de 

2009, dirigida à CMVM, em que se dá conta da reunião de 29 de Setembro de 2008, ocorrida 

no Banco de Portugal, com representantes da Finibanco Holding), bem como as declarações do 

próprio arguido em sede de audiência de julgamento (referiu ter estado presente nessa reunião 

ocorrida no Banco de Portugal, em que um dos assuntos discutidos foi, justamente, a intenção 

de proceder a um aumento de capital por parte da Finibanco Holding), para a prova dos factos 

consignados em 38. e 39.. 

r) - Análise do teor de fls. 29, 33, 34,55, 56, 57, 58, 59, 60, 162 a 164, 165 a 168, 169 a 

176, 177 a 181, 182 a 184, 185, 186, 187 a 190, 191, 192, 193 a 196, 197, 198, 199,200,201 a 

204 (impressões de notas de liquidação, comunicações via extranet, ordens de venda via 

internet) para a prova dos factos consignados de 40. a 45.. 

s) - Análise do teor de fls. 19 e 19 verso dos autos (acta número 09/08 da Comissão 

Executiva do Conselho de Administração do Finibanco - Holding, SGPS, S.A., constando 

como presente o arguido Armando Esteves [Vice-presidente]), para a prova dos factos 

consignados em 46., 47. e 48.. 

t) - Análise do teor de fls. 221 e 222, 223 a 224 e 225 (respectivamente, cópia da 

informação emitida pelo Conselho de Administração da Sociedade Finibanco - Holding, 

SGPS, S.A., impressão da informação veiculada pela Finibanco Holding SGPS, S.A. no Sistema 

de Difusão de Informação da CMVM [informação privilegiada], cópia da convocatória para a 

Assembleia Geral da Sociedade Finibanco Holding SGPS, S.A. e respectiva ordem de trabalhos 

entre os quais a deliberação sobre o aumento de capital da Sociedade e impressão da 

informação veiculada pela Finibanco Holding SGPS, S.A. no Sistema de Difusão de 

Informação da CMVM), para a prova dos factos consignados em 49. e 50.. 

u) - Análise do teor de fls. 208 e 21 1 verso (impressões de evoluções diárias do Finibanco e 

do PSI Geral) para a prova do facto consignado em 51.. 

v) - No que respeita a prova do facto consignado em 52., tal resultou das declarações do 

arguido em sede de audiência de julgamento (em consonância com as que também havia 

prestado na fase administrativa do processo [cfr. fls. 540 a 549 dos autos]) que, 

espontaneamente, admitiu o acesso (e também o conhecimento) a informação financeira 
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consolidada da Finibanco Hol~iing relativa ao 1 .O trimestre de 2008 ao tempo da realização das 

transacções de 30 de Abril de 2008 a 5 de Maio de 2008 (remetendo-se nesta parte, 

expressamente, para a motivação da factualidade consignada em 10.), bem como a informação 

relativa a deliberação da proposta de aumento de capital. No que respeita ao conhecimento da 

informação relativa a deliberação da proposta de aumento de capital, ainda que o arguido, 

espontaneamente, não o tivesse declarado, tal seria uma inferência lógica do facto de este ter 

feito parte, como membro do Conselho de Administração da reunião da Finibnnco Holding, 

ocorrida em 25 de Julho de 2008, onde foi deliberado, por unanimidade, uma proposta de 

aumento de capital (factualidade consignada em 21. a 24. para cuja motivação expressamente 

se remete). 

w) - No que respeita à prova da factualidade consignada em 53., tal resulta de uma 

conjugação de factores que se expõem: relativamente ao conhecimento por parte do arguido 

(membro dos Conselho de Administração bem como da Comissão Executiva do Conselho de 

Administração da Finibanco Holding com os pelouros financeiro e internacional, de 

planeamento e contabilidade, de transacções imobiliárias, de crédito e de recuperação de 

crédito [cfr. factualidade consignada em 2., 3., 6., 7. e 8. para cuja motivação expressamente se 

remete]) tanto do decréscimo dos resultados financeiros do grupo, relativamente ao 1." 

trimestre de 2008, como da deliberação da proposta de aumento do capital social da Finibanco 

Holding, tal resulta da própria consignação da factualidade referida em 10., 18., 19., 21., 22., 

23., 24., 2 5 ,  38., 39., 46., 47., 48., para cuja motivação expressamente se remete, factualidade 

essa, directamente relacionada com a vida societária da Finibanco Holding que o arguido, 

atentas as funções que desempenhava, não podia ignorar e cujo conhecimento o próprio 

admitiu em sede de audiência de julgamento, tendo-se referido, com pormenor e revelando 

frescura de memória, os valores que estariam em causa tanto nos resultados financeiros, como 

nos valores envolvidos respeitantes ao aumento de capital. 

Admitiu igualmente saber que tais informações não eram públicas, tanto mais que se referiu ao 

facto de ter tido conhecimento que, tanto os resultados financeiros relativos ao 1." trimestre de 

2008, como a deliberação referente a proposta de aumento do capital social foram, pelos meios 

próprios comunicados ao mercado (ainda que, a este propósito, tenha referido que não sabia o 

modo concreto como tais informações eram veiculadas ao Sistema de Difusão de Informação 

da CMVM). 
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Por fim, no que respeita ao conhecimento, por parte do arguido, da idoneidade de tais 

informações para influenciar, de maneira sensível, o preço das acções, tal resulta, a saciedade, 

de um conjunto de factores relacionados, não só com as funções do arguido desempenhadas no 

seio da Sociedade Finibanco Holding, SGPS, S.A., como também com as características da 

pessoa em si, não só no que respeita a sua formação académica e o tempo durante o qual 

desempenhou funções na banca, bem como o seu perfil de investidor (ilustrado pelo próprio). 

Com efeito, uma pessoa como o arguido, com formação académica no domínio da economia, 

desempenhando funções de Administrador, designadamente com o pelouro financeiro, e com 

vasta e longa experiência de trabalho no sector da banca, profundo conhecedor da 

vida/vicissitudes das instituições bancárias em geral e do grupo Finibanco em Particular, não 

poderia deixar de ignorar, ao invés, sabia, da idoneidade/susceptibilidade de tais informações a 

produzir efeito no mercado dos valores mobiliários (reflectido no preço das acções). 

Mais, o arguido, auto intitulado investidor de médio prazo, por isso também, inevitavelmente 

observador do(s) mercado(s) financeiro(s) e dos fenómenos económicos a ele(s) inerente(s), 

cujas poupanças de há 40 anos se canalizaram, segundo declarações do próprio, principalmente, 

nos investimentos ao nível dos valores mobiliários, sabia que informações respeitantes a um 

decréscimo dos resultados líquidos financeiros, em relação ao período homólogo anterior, e 

informações relativas a realização de uma futura recapitalização (com inerente dispersão de 

capital e modificação na própria estrutura accionista [redução da posição accionista, 

nomeadamente dos accionistas minoritários sem capacidade de acompanhar tal aumento]) 

seriam susceptíveis de influenciar, de maneira sensível, o preço das acções da emitente 

Finibanco Holding, SGPS, S.A.. 

Tais conhecimentos foram percepcionados pelo Tribunal, através das espontâneas declarações 

do arguido que fez, dando nota de vastos conhecimentos técnicos, acompanhados do respectivo 

enquadramento histórico relativo as vicissitudes financeiras surgidas logo em 2007 com a crise 

do sub prime, na sequência da falência do maior banco de investimentos (Lehman Brothers), e 

igualmente fazendo alusão a necessidade generalizada de serem elevados os rácios de 

solvabilidade por parte das instituições de crédito (recomendação internacional e igualmente 

emanada do Banco de Portugal para elevação do TIER 1 aos 8%)e daí a necessidade de 

proceder a aumentos de capital. 
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Muito embora o arguido tenha feito essas declarações como forma de ilustrar a crise financeira 

mundial com o consequente impacto nos mercados, tentando desvalorizar e contrariar, também 

por essa via, a existência de quaisquer vantagens a obter com a venda das suas acções no 

momento temporal em que foram realizadas, declarações essas legítimas na perspectiva da 

posição processual por si ocupada nos presentes autos (arguidolrecorrente), certo é que não 

colheram, aos olhos da convicção do Tribunal, no sentido de infirmar o seu necessário 

conhecimento da susceptibilidade de tais informações poderem "mexer" com o mercado dos 

valores mobiliários. Ao invés, os vastos e rigorosos conhecimentos técnicos do arguido, 

conhecimentos esses abrangendo igualmente os mercados financeiros, posicionam-no, 

inevitavelmente, no lugar de alguém a quem é exigível conhecer o carácter privilegiado de 

determinada informação e que, necessariamente, e em concreto, conhece. 

De referir, concluindo, que o teor das declarações do arguido no sentido de desvalorizar a 

realização das transacções de acções foram, por outra via, igualmente infirmadas, de acordo 

com a factualidade consignada em 20. e 51. (para cuja motivação expressamente se remete), na 

medida em que veio, efectivamente, a ocorrer no mercado a manifestação concreta da 

influência das informações após estas terem sido tomadas públicas. A susceptibilidade de 

influência no mercado, a que o arguido não era alheio, manifestou-se objectivamente na 

descida do valor das acções da Finibanco Holding nos dois dias seguintes a terem sido tomadas 

públicas as informações respeitantes ao emitente, sendo que a descida respeitante a cotação de 

6 de Maio de 2008 divergiu da tendência do PSI Geral que, ao contrário, subiu. 

x) - No que respeita à prova da factualidade consignada em 54., i.e., a vontade de, não 

obstante a detenção daquela concreta informação, que não era pública, proceder a venda das 

acções da Finibanco Holding resulta, inequivocamente, das próprias operações de venda que o 

arguido realizou, resultante de ordens voluntárias emitidas pelo próprio, no caso concreto, 

através da internet (como igualmente o arguido espontaneamente referiu/esclareceu em sede de 

audiência de julgamento) e documentado nos próprios autos, conforme demonstrado na 

motivação da factualidade consignada em 14. a 16. e 26. a 37., para a qual expressamente se 

remete. 

y) - Relativamente a prova da factualidade consignada em 55. tal resulta do facto do 

arguido não ter invocado a existência de qualquer tipo de coacção na realização das operações 

de venda, realizadas por si, tendo agido completamente livre na sua pessoa, bem como o facto 
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do arguido ter conhecimentos específicos no domínio das normas que regulam o sector 

bancário e financeiro (como as suas declarações espontâneas em sede de audiência de 

julgamento vividamente o demonstraram) e ocupar específicas funções/cargo, justamente, 

nesse sector, que o posicionam com a plena consciência das várias exigências ético - 

normativas aí existentes. 

z) - Análise do teor de fls. 29. (comunicação via extrnnet) para a prova da factualidade 

consignada em 56.. 

aa) - Declarações do próprio arguido, em sede de audiência de julgamento, no que respeita a 

factualidade consignada em 57., 58. e 61.. 

bb) - Declaração da própria CMYM, em sede de decisão administrativa para a prova do facto 

consignado em 59.. 

cc) - Análise do teor de fls. fls. 440 a 452 (extracto de conta a ordem da titularidade do 

arguido) para a prova do facto consignado em 60.. 

* 

d) - Qualificação Jurídica dos Factos 

Em causa nos presentes autos está a decisão administrativa de condenação do arguido 

Armando Esteves com f~~ndamento na prática de 21 (vinte e uma) contra-ordenações p. e p., 

pelos artigos 248.", n."4, 394.", n." 1, alínea i), e 388.", n."l, alínea a), todos do Cód. VM, 

(violação, a título doloso, do dever de não utilização de informação privilegiada que ainda 

não tenha sido tornada pública). 

Dispõe art. 248.", n."s 1, alínea a), 2 e 4 do Cód. VM que: 

"1 - Os emitentes que tenham valores mobiliários admitidos à negociação em mercado 

regulamentado ou requerido a respectiva admissão a um mercado dessa natureza divulgam 

imediatamente: 

a) Toda a informação que lhes diga directamente respeito ou aos valores mobiliários 

por si emitidos, que tenha carácter preciso, que não tenha sido tornado pública e que, se lhe 

fosse dada publicidade, seria idónea para influenciar de maneira sensível o preço desses 

valores mobiliários ou dos instrumentos adjacentes ou derivados com estes relacionados; 

6. .) 
2 - Para efeitos da presente lei, a informação privilegiada abrange os factos ocorridos, 

existentes ou razoavelmente previsíveis, independentemente do seu grau de formalização, que, 
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por serem susceptíveis de injluir na formação dos preços dos valores mobiliários ozi dos 

instrumentos financeiros, qualqzier investidor razoável poderia normulmente utilizar, se os 

conhecesse, para basear, no todo ou em parte, as szias decisões de investimento. 

(. . .) 

4 - Sem prejuízo de eventual responsabilidade criminal, qualquer pessoa ozi entidade 

que detenha informação com as características referidas nos n. 9s I e 2 não pode por qualquer 

modo transmiti-la para além do âmbito normal das suas funções ou utilizá-la antes de a 

mesma ser tornada pública " 

Por outro lado, dispõe o art. 394.O, n."l, alínea i): 

"I - Constitui contra-ordenação muito grave: 

.> 

i )  A violação do regime da informação privilegiada, excepto no caso em que tal facto 

constitua crime. 

(. . .)" 

O tipo contra-ordenacional supra enunciado, integra-se no âmbito das normas de 

conduta impostas aos emitentes, teleologicamente dirigidas a protecção dos investidores, que 

é, por sua vez, um princípio estrutural do Direito dos Valores Mobiliários, encabeçando a 

actividade de supervisão da CMVM em particular (cfr. art. 358.', alínea a) do Cód.VM). 

Na verdade, a protecção dos investidores subjaz a todas as normas que compõem o 

direito dos Valores Mobiliários, as quais visam assegurar a existência de condições de 

segurança como motivadoras da tomada de decisão de um investimento, sendo que "( ...) a 

segurança do investimento e a confiança no mercado, portanto, condições essenciais ao 

regular funcionamento deste pois dela depende a decisão do investidor no sentido de aplicar, 

neste mercado, as suas poupanças."' 

No específico contexto da regulação do mercado de valores mobiliários, a protecção dos 

investidores surge associada ao princípio da transparência procurando-se, dessa forma, 

assegurar que a toda a informação pertinente dos emitentes e operadores no mercado seja 

veiculada de forma imediata, total e verdadeira por forma a atenuar ou eliminar a natural 

I V. SOFIA DO NASCIMENTO RODRIGUES, A Protecção dos Investidores em Valores Mobiliários, Almedina, Coimbra, 
200 1 ,  p. 26. 
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assimetria de informação que, a priori, se verificaria entre os operadores ou emitentes no 

mercado e os investidores e que é, desta forma, corrigida pelo legislador. 

É, por conseguinte, compreensível a atenção que o legislador concedeu, no Cód. VM a 

protecção do investidor e que encontramos, inter alia, reflectida no citado artigo 248.". 

Com efeito, o tipo contra-ordenacional previsto no art. 248.", n."4 do Cód. VM, 

define-se pela imposição de deveres a que estão acoplados um grande grau de exigência ética 

com o intuito de preservar a integridade do mercado, antecipando, em grande medida, a 

protecção dessa integridade com a punição de condutas que não têm de comportar qualquer 

tipo de resultado típico danoso, i.e., são puníveis independentemente da inocuidade ou 

nocividade da acção típica do agente, desde que, na sua essência, sejam susceptíveis de a 

afectar. 

Em concreto, estão em causa deveres de abstenção da prática de determinadas condutas 

(transmissão ou utilização de determinado tipo de informação) definidos, justamente, sob o 

prisma da preservação da integridade do mercado. 

Ainda que o tipo em causa não exija qualidades específicas típicas do agente (da 

redacção legal retira-se a possibilidade de cometimento por "qualquer pessoa ou entidade") 

apreende-se que a grande exigência ética da norma se prende com o próximo posicionamento 

do agente, que é detentor de determinado tipo de informação, em relação a entidade emitente, 

em virtude, designadamente da titularidade de cargos de administração ou fiscalização que 

desempenhe no seio da Sociedade emitente. 

Compreende-se, assim, que por via do desempenho de determinado cargo exista um 

ónus ético específico de abstenção (non facere) de adopção de determinadas condutas 

(transmissão ou utilização de informação antes do seu conhecimento generalizado/público por 

parte do mercado). 

Os elementos objectivos do tipo traduzem-se na transmissão, transcendendo o âmbito 

normal das funções do agente, ou a utilização, de informação, precisa, antes desta ter sido 

tomada pública, que seja idónea a influenciar, de maneira sensível, o preço dos valores 

mobiliários a partir do momento que lhe seja dada publicidade (n."s 1, alínea a) e 4 do supra 

transcrito art. 248."). 

Tal informação é caracterizada pela lei - n." 2 do cotado preceito legal - como 

informação privilegiada pelo facto de ser susceptível de influir na formação dos preços dos 
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valores mobiliários constituindo, por essa razão, sendo conhecida, fonte de utilização para um 

investidor médio nela basear as suas opçõesldecisões de investimento. 

O conceito de utilização (em causa nos autos) a que o ilícito contra-ordenacional se 

reporta, enquanto elemento objectivo do tipo, densifica-se pelo actolacção que implique uma 

manifestação do uso de tal informação, precisa e não pública, independentemente dos 

resultados obtidos, dispensando-se, para o seu preenchimento, qualquer tipo de motivação, na 

medida em que constituiu um imperativo ético em si mesmo. 

Não é necessário que a informação seja motivo impulsionador da prática do acto de 

utilização ou condição da sua prática. 

É, tão somente, o acto que, porque imbricado com o conhecimento específico de 

determinada informação privilegiada, resulta inevitavelmente no uso/utilização de tal 

informação. 

Em face da factualidade provada (cfr. I., 2., 3., S., 6., 7., 8., 9., 10., 14. a 16. e 26. a 37., 

40. a .45., 18., 19., 21., 22., 23., 24., 38., 39., 46., 47. e 52.), circunstanciada e explicitada na 

respectiva motivação, resulta que o arguido, utilizou, através de vários actos de vendas de 

acções, de que era titular, da emitente Finibanco Holding - SGPS, S.A., informação que era 

concreta/precisa, antes desta ter sido tomada pública, i.e., informação que era do exclusivo 

domínio da Sociedade emitente e respectivas pessoas integrantes dos seus órgãos sociais. 

Em causa, estava a informação relativa aos resultados financeiros do 1." trimestre do 

ano de 2008, respeitante a Finibanco Holding - SGPS, S.A. e a deliberação de proposta de 

aumento do capital social dessa mesma Sociedade de € 1 15.000.000,00 até 165.000.000,00, 

relativamente a qual, especificamente, o arguido integrava os órgãos sociais e que foi tomada 

pública através do Sistema de Difusão de Informação da CMVM, sendo que a divulgação da 

informação respeitante a deliberação da proposta de aumento de capital foi veiculada como 

informação privilegiada. (cfr. 17., 49. e 50. da factualidade provada, devidamente 

circunstanciada e motivada). 

Com efeito, arnbas informações tinham como característica serem idóneas a influenciar 

de maneira sensível o preço das acções na medida em que, por um lado, a primeira se referia a 

notícia de um decréscimo dos resultados líquidos financeiros, relativamente ao período 

homólogo anterior em 53,3% (cfi. 18. dos factos provados) e, a segunda, a deliberação de uma 

concreta proposta de aumento de capital, determinante de uma maior dispersão de capital, com 
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possíveis reflexos na estrutura accionista (com aquisição e perda de posições qualificadas) e 

eventual modificação na composição dos órgãos sociais. 

Tanto assim é que, in casu, ainda que numa perspectiva da tipicidade do ilícito tal não 

tivesse de ocorrer, se veio a verificar que o teor de tais informações, assim que foi tornado 

público, teve, efectivamente, o efeito de ser idóneo a influenciar de maneira sensível o preço 

das acções da Finibanco Holding - SGPS, S.A. (cfr. 20. e 51. dos factos provados). 

Trata-se, na verdade, da confirmação póstuma da idoneidade da informação que foi 

veiculada (a descida do valor das acções ocorreu nos dois dias seguintes à divulgação de tais 

informações - cfr. 17. e 20., 49., 50. e 51. da factualidade provada) em influenciar de maneira 

sensível o preço desses valores mobiliários. 

Quanto aos elementos subjectivos eles poderão ser tanto o dolo como a negligência (cfr. 

402.", n." 1 do Cód. VM). 

O dolo é manifestado no conhecimento e vontade de transmitir ou utilizar informação 

concreta que não é do domínio público, que seja susceptível de influenciar de forma sensível o 

preço dos valores mobiliários. 

Da factualidade apurada, devidamente circunstanciada e motivada (cfr. 7., 8., 9., 25., 

48., 52., 53. e 54.), resulta que o arguido, membro integrante dos órgãos sociais da Finibanco 

Holding - SGPS, S.A., a saber, do Conselho de Administração e da Comissão Executiva do 

Conselho de Administração, na posse de informação concretdprecisa, relacionada com a 

respectiva Sociedade emitente das acções, informação essa de que tinha pleno conhecimento, 

mais sabendo que a referida informação não era do domínio público, e de que era 

idónedsusceptível a influenciar de forma sensível o preço das acções, quis proceder a venda de 

acções dessa emitente, em momento anterior ao seu conhecimento público. 

A conduta praticada pelo arguido subsumiu-se, conforme supra demonstrado, a uma 

conduta dolosa, i.e., o conhecimento e vontade da utilização de determinadas informações, 

através da realização de várias operações de venda de acções. 

O arguido, em virtude das funções concretas por si desempenhadas, com os concretos 

conhecimentos de que, naqueles precisos momentos temporais, era detentor, tinha perfeita 

consciência da proibição legal de não utilização dessa informação, bem sabendo que se lhe 

impunha o dever de, naquela janela temporal, se abster de proceder a quaisquer vendas de 

acções (cfr. 55. dos factos provados). 
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Ainda que nenhuma vantagem patrimonial decorrente da venda das acções se viesse a 

concretizar, impunha-se ao arguido, naqueles períodos de tempo concretos, não se colocar 

numa potencial situação de vantagem em relação aos demais investidores que não tinham 

acesso a informação que ele possuía. A integridade do mercado exigia-o, valor a que o arguido, 

não podia ser, nem era, efectivamente alheio e que, na sua concreta esfera jurídica, ter-se-ia de 

ter reflectivo no suportar do ónus ético específico que sobre si impendia. 

Da conduta do arguido, resulta que foram dadas ordens de vendas de acções em 21 dias 

distintos (cfr. 14. a 17., 26. a 37. e 40. a 45.), violando-se, de forma reiterada, o mesmo bem 

jurídico, estando, assim, cada uma das condutas do arguido numa relação de concurso efectivo, 

real, homogéneo. 

Em face do exposto, o arguido Armando Esteves arguida praticou, em concurso efectivo 

real homogéneo, 21 (vinte e uma) contra-ordenações p. e p., pelos artigos 248.", n."4, 394.", n." 

1, alínea i), e 388.", n."l, alínea a), todos do Cód. VM, (violação, a título doloso, do dever de 

não utilização de informação privilegiada que ainda não tenha sido tornada pública). 

e) - Da medida concreta da coima 

Nos termos conjugados do disposto nos arts. 405.", n." 1 do Cód. VM e 18.", n." 1, do 

R.G.C.O., a determinação da medida de cada uma das coimas far-se-á em função da ilicitude 

concreta do facto, da culpa, da situação económica, dos benefícios obtidos e das exigências de 

prevenção. 

No âmbito da definição, tanto da ilicitude concreta do facto como da culpa, atender-se-á 

igualmente aos critérios consignados nas alíneas a) a d) do n." 2 do art. 40.5." do Cód.VM. 

Cada uma das contra-ordenações em apreço (cfr. art. 248., n."4 do Cód. VM) tem como 

moldura punitiva abstractamente considerada, entre € 2.5.000,OO e € 5.000.000,00 (cfr. arts. 

394.", n."l, alínea i) e 388.", n." 1, alínea a), ambos do Cód. VM (contra-ordenação classificada 

como muito grave); 

A moldura contra-ordenacional abstracta, supra referida, sofreu alterações no que 

conceme ao seu limite máximo, que se alargou para € .5.000.000,00. 

Tais alterações foram introduzidas pelo art. 7." da Lei n." 2812009, de 18 de Junho, data 

esta posterior à prática dos factos. 
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Ainda que nenhuma vantagem patrimonial decorrente da venda das acções se viesse a 

concretizar, impunha-se ao arguido, naqueles períodos de tempo concretos, não se colocar 

numa potencial situação de vantagem em relação aos demais investidores que não tinham 

acesso a informação que ele possuía. A integridade do mercado exigia-o, valor a que o arguido, 

não podia ser, nem era, efectivamente alheio e que, na sua concreta esfera jurídica ter-se-ia de 

ter reflectivo no suportar do ónus ético específico que sobre si impendia. 

Da conduta do arguido, resulta que foram dadas ordens de vendas de acções em 21 dias 

distintos (cfr. 14. a 17., 26. a 37. e 40. a 45.), violando-se, de forma reiterada, o mesmo bem 

jurídico, estando, assim, cada uma das condutas do arguido numa relação de concurso efectivo, 

real, homogéneo. 

Em face do exposto, o arguido Armando Esteves a Sociedade arguida praticou, em 

concurso efectivo real homogéneo, 21 (vinte e uma) contra-ordenações p. e p., pelos artigos 

248.", n."4, 394.", n." 1, alínea i), e 388.", n."l, alínea a), todos do Cód. VM, (violação, a título 

doloso, do dever de não utilização de informação privilegiada que ainda não tenha sido 

tornada pública). 

e) - Da medida concreta da coima 

Nos termos conjugados do disposto nos arts. 405.", n." 1 do Cód. VM e 18.", na0 1, do 

R.G.C.O., a determinação da medida de cada uma das coimas far-se-á em função da ilicitude 

concreta do facto, da culpa, da situação económica, dos benefícios obtidos e das exigências de 

prevenção. 

No âmbito da definição, tanto da ilicitude concreta do facto como da culpa, atender-se-á 

igualmente aos critérios consignados nas alíneas a) a d) do n." 2 do art. 405." do Cód.VM. 

Cada uma das contra-ordenações em apreço (cfr. art. 248., n."4 do Cód. VM) tem como 

moldura punitiva abstractamente considerada, entre € 25.000,00 e € 5.000.000,00 (cfr. arts. 

394.", n."l, alínea i) e 388.", n." 1, alínea a), ambos do Cód. VM (contra-ordenação classificada 

como muito grave); 

A moldura contra-ordenacional abstracta, supra referida, sofreu alterações no que 

concerne ao seu limite máximo, que se alargou para € 5.000.000,00. 

Tais alterações foram introduzidas pelo art. 7." da Lei n." 2812009, de 18 de Junho, data 

esta posterior a prática dos factos. 
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Sendo certo que as alterações legislativas operadas não resultam mais favoráveis (cfr. art. 

3.", n." 2 do R.G.C.O., a contrario sensu), será aplicada a lei vigente a data da prática dos 

factos. 

Por cada uma das contra-ordenações, o arguido foi condenado, em sede de decisão 

administrativa, pelo mínimo legal, i. e. € 25.000,OO. 

Nos termos do disposto no artigo 19." do R.G.C.O., o arguido foi condenado pela 

CMVM na coima única de € 25.000,OO. 

A gravidade de cada uma das contra-ordenações - ilicitude do facto - é mediana na 

medida em que não resultaram provados factos com a virtualidade de a reduzir ou, ao invés, de 

a agravar, tratando-se de uma situação delituosa que se prolongou num período de tempo 

relativamente curto, tendo sido transaccionadas, globalmente, 115.000 acções (cfr. 14. a 16. e 

26. a 37. dos factos provados). 

No que respeita à intensidade da culpa, as condutas do arguido, foram praticadas a título 

doloso (dolo na sua modalidade de dolo directo [art. 14.", n." 1 do Código de Penal, aplicável 

ex vi do art. 32." do R.G.C.O.] - cfr. 53. e 54. dos factos provados). 

No que conceme às consequências da infracção, bem como ao beneficio económico dela 

retirado, pese embora a factualidade provada em 20. e SI., tendo em conta a natureza do tipo de 

ilícito contra-ordenacional em causa nos autos - ilícito de perigo abstracto em que a ilicitude é 

definida sob o prisma do desvalor da acção e não sob o prisma do desvalor do resultado - não 

há verdadeiramente consequência/resultado danoso (na esfera jurídica dos investidores cuja 

protecção é visada), ou benefício económico (na esfera jurídica do agente) a considerar, sendo 

certo que também não foi produzida qualquer prova nesse sentido, evidenciado igualmente pelo 

facto do ágioíbeneficio patrimonial não ser um elemento do tipo contra-ordenacional em causa. 

Relativamente a situação económica do recorrente, importa considerar a sua remuneração 

que auferir enquanto Administrador, aliado ao facto de ser um investidor de 40 anos com 

especial preparação técnica e conhecimento dos mercados e capacidade de gestão, com 

eficiência, das suas poupanças (57., 58., 60. e 61. dos factos provados) o que inculca no 

Tribunal a convicção de que a sua situação económica pessoal é manifestamente acima da 

média. 

Importará considerar, igualmente em favor do arguido, o facto denão ter antecedentes 

contra-ordenacionais (cfr. 59. dos factos provados) e de já se encontrar na situação de 
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reformado, já não desempenhando funções executivas no seio da Sociedade emitente (cfr. 61. 

dos factos provados). 

Em face de todo o exposto, o Tribunal entende que as exigências de prevenção (especial) 

relativamente a prática de futuros ilícitos são reduzidas não podendo, porém, deixar de 

considerar que se impõe a aplicaçâo de uma coima pela prática de cada uma das 

contra-ordenações . 

Efectivamente, face a todos os considerandos supra expendidos, não se poderá concluir 

pela existência de um nível reduzido quer da gravidade das infracções quer da culpa (cfr. art. 

5 1 ." do R.G.C.O., a contrario sensu). 

Por outro lado, muito embora face ao disposto no art. 41 6.", n." 8 do Cód. VM, o Tribunal 

não esteja vinculado ao princípio da proibição da reformatio in pejus, o mínimo legal da 

medida da coima aplicada a cada uma das contra-ordenações, i.e., € 25.000,00, E, é 

proporcional e suficiente para acautelar as finalidades punitivas e preventivas das normas. 

Operando o cúmulo jurídico, nos termos do art. 19." do R.G.C.O., e aplicando os 

critérios nele constantes, temos como limite mínimo e máximo da coima única a aplicar € 

25.000,00 e € 525.000,OO. 

Tendo em atenção todo o exposto no que respeita a gravidade das infracções cometidas 

(mediana) a qualidade da culpa (dolosa), bem como o número de contra-ordenações praticadas 

pelo arguido, de idêntico tipo e homogeneidade no seu modo de execução, justifica-se que, face 

a moldura supra considerada, se condene o arguido Armando Esteves, igualmente à 

semelhança do que já foi deliberado pela entidade administrativa, na coima Única de € 

25.000,OO. 

I11 - Decisão 

Em face de todo o exposto, nego provimento ao recurso e, em consequência, decido: 

1 - Confirmar a decisão de condenação da CMVM relativamente ao 

arguido/recorrente Armando Esteves, pela prática em concurso efectivo real homogéneo, de 21 

(vinte e uma) contra-ordenações p. e p. pelos artigos 248.", n."4, 394.", n." 1, alínea i), e 388.", 

n."l, alínea a), todos do Cód. VM, (violação, a título doloso, do dever de não utilização de 

informação privilegiada que ainda não tenha sido tornada pública), cada uma na coima de € 

25.000,OO (vinte e cinco mil euros). 
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- nos termos do disposto no art. 19.' do R.G.C.O., condenar o arguido Armando 

Esteves, no pagamento da coima única de €25.000,00 (vinte e cinco mil euros). 

2 - Condenar o arguido Armando Esteves, em custas no montante de 4 UC's. 

* 

Notifique com cópia o Ministério Público, a CMVM, o arguido e o seu I. Mandatário. 

* 

(processei e revi) 

Lisboa, 5 de Janeiro de 201 1. 


