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I - RELATORIO 

1. 0 arguido recorrente: 

, Josh Pedro Xavier Pereira com 

domicilio profissional na Avenida de 

Juan Carlos I, 2, lo, em Badajoz - 
Espanha 

veio impugnar judicialmente a decisgo da Comisslo do Mercado de Valores 

Mobiliarios - CMVM proferida nos autos de contra-ordenaqgo n046/2005 que o 

condenou no pagarnento da coima rinica de €50000,00 (cinquenta mil euros) pela 

pratica de duas contra-ordenaq8es previstas e punidas pelos artigos 7", nOl e 389", 

nOl, ambos do CdVM - violaqiio do dever de qualidade de informaqtio relativa ao 

lanqamento da OPA sobre a Media Capital e informaqgo relativa a detenqtio de 5% 

das acq6es da Media Capital. 

Na decistio a CMVM condenou tambem a arguida LP Brothers - Venture 

Capital S.L. no pagamento da coima h i c a  de €100000,00 (cem mil euros) pela 

prhtica de duas contra-ordenaq6es previstas e punidas pelos artigos 7", nOl e 389", 

nOl, ambos do CdVM - violaqao do dever de qualidade de informaq80 relativa ao 

lanqamento da OPA sobre a Media Capital e informaqgo relativa a detenqiio de 5% 

das acq6es da Media Capital. 
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0 arguido alegou como consta de fls. 833 a 839 e apresentou as seguintes 
* 

conclus8es: 

- Nem a LP- Brothers bnem o seu administrador, aqui arguido, emitiram o 

supra aludido comunicado . . 

- Tal facto deu origem a uma queixa-crime contra desconhecidos apresentada 

no DL4P de Lisboa 

- N5o C verdade que Miguel Geraldes tenha falado com o arguido atravCs de 

urn n h e r o  de telefone manuscrito no comunicado 

- 0 h i c o  contact0 telefbnico foi efectuado por Paulo C h a r a  e teve como 

destinathrio Ademar Oliveira, a Cpoca colaborador da LP Brothers 

- A data dos factos o' arguido estava em Espanha, mais concretarnente em 

Pontevedra 

- No dia 30 de Agosto de 2005, o arguido enviou um esclarecimento para a 

CMVM a atenqfio de Paulo C h a r a  onde se demarcava do comunicado 

- Na mesma data foi emitido no. mesmo sentido um comunicado pela LP 

Brothers 

- N5o foi o arguido que emiti~! o comunicado veiculado pela Reuters a 

29.08.2005 

- Jorge Tadeu ao jornal "P6blico" nesse mesmo dia quando refere "A Mana - 
Igreja Crista quer entrar no capital do grupo Media Capital, estando a realizar esta 

operaqfio atravks da sociedade de investimento privado que opera sob a lei espanhola 

Lp Brothers Venture Capital" 

- Quem queria lanqar uma OPA sobre a Media Capital seria a Igreja Man& 

tendo a Lp Brothers sido usada como "testa de ferro" sem ser tida nem achada 

- 0 representante da Igreja Mana, Jorge Tadeu, afirmou que tinha a apoia-lo o 

Banco HolandCs Rabobank e um conjunto de investidores angolanos e sul 

americanos 

- 0 comunicaao de 30.08.2005 a Reuters nfio foi de autoria do arguido 
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- N H ~  pode ser o arguido responsabilizado por alegadas noticias saidas na . 

imprensa escrita e com origem em comunicados onde lhe silo imputados actos % e 

- AlguCm se tera feito passar pelo arguido nos vhrios contactos com a 

imprensa - 
- No que se refere a detengtio de 5% do capital na Media Capital mais urna 

vez se refere que o comunicado emitido pela Reuters a 29.08.2005 ntio foi da autoria 

do arguido nern por ningutm a ele ligado 

- Seria completamente incoerente afirmar a 29.08.2005 que tinha urna 

participqtio de 5% no capital da Media Capital para dois dias depois dizer que "ntio 

tenho acq6es na Media Capital nem a Lp Brothers tem" 

- 0 arguido n?io tirou qualquer proveito economico com as oscilaq6es de 

mercado. 
* 

2.0  recurso foi recebido por despacho de fls. 91 7 a 91 8. 
* 

3. Foi realizada a auditncia de julgarnento com observhcia do legal 

formalismo como consta da respectiva asta. 

Ntio existem quaisquer quest6es impeditivas do conhecimento do merito da 

causa, pelo que cumpre decidir. 

11 - FUNDAMENTACAO 
1 - FACTOS PROVADOS 

Estiio provados os seguintes factos: 

1 - A LP Brothers e uma sociedade constituida a 23.01.2004 com o capital 

social de €3300,00 - fls. 139,176,195,196 e 248 dos autos cujo conteudo se da por 

integralmente reproduzido 
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2 -:Pedro Xavier Pereira, i data dos factos, era urn dos dois socios da LP: 

Brothers, titular de uma participaqiio de €1650,00 - fls. 141, 176, 191 e 195 dos 

autos cujo.'conteudo se dS por integrdmente reproduzido 

3 - A data dos factos, Pedro Xavier Pereira era adrninistrador h i c o  de LP 

Brothers -3s. 142 dos autos cujo conteudo se da por integralmente reproduzido 

4 - Pedro Xavier Pereira consta, desde 03.08.2004, da listagem de 

utilizadores de cheque que oferecem risco - fls. 216 dos autos cujo conteudo se da 

por integralmente reproduzido 

5 - 0 Grupo Media Capital SGPS, S.A. (doravante Media Capital), a data dos 

factos, era uma sociedade aberta ao investimento public0 com acq6es admitidas a 

negociaqzo na Eurolist by Euronext Lisbon - fls. 79, 80, 82 e 88 dos autos cujo 

conteudo se da por integralmente reproduzido . 

6 - A data dos factos, as acq6es da Media Capital compunham a carteira do 

PSI-20 - fls. 235 dos autos cujo contefido se da por integralmente reproduzido 

7 - No dia 29 de Agosto de 2005, a LP Brothers anunciou, atraves de urn 

press release enviado, designadamente. as agCncias noticiosas LUSA e REUTERS 

que: "LP Brothers Venturecapital vai manifstar nos proximos dias a CMVM a sua 

intenqlo de lan~ar uma OPA ao titulo - Media Capital. 

LP Brothers Venturecapital, sociedade de investimento privado, de direito 

espanhol, comeqou a comprar acq6es da Media Capital que se encontram dispersas 

em bolsa. 

A data, LP Brothers Venturecapital, tern definida a estratkgia da OPA a ser 

lanqada, contando com o apoio de uma sociedade de corretagem de direito 

portugubs e tendo como advisor um banco de investimento international" - fls. 17, 

29, 30,38, 39,84 e 136 dos autos cujo conteudo se da por integralmente reproduzido 

8 - Miguel Geraldes - director de mercados da Euronext Lisbon - Sociedade 

Gestora de Mercados Regulamentados, S.A. - conseguiu contactar, pelas 14 horas e 

45 minutos do dia 29.08.2005, Pedro Xavier Pereira atraves do niunero 

0034637743400, inscrito manualmente no comunicado de 29.08.2005 - fls. 17, 41, 

43, 181 e 186 dos autos cujo conteudo se da por integralmente reproduzido 
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9 A data dos factor, a LP Brothers era a titular do n h e r o  de telefonc 

0034637743400 atraves do qua1 Miguel Geraldes coilseguiu contactar Pedro Xavier 

Pereira - fls. 17 e 197 dos autos cujo conteudo se  da por integralmente reproduzido 

10 - Nesse contact0 telef6nic0, Pedro Xavier Pereira confirmou a Miguel 

Geraldes a origem do comunicado supra mencionado - fls. 41, 43, 18-1 e 186 das 

autos cujo conteudo se dB por integralmente reproduzido 

11 - Pedro Xavier Pereira confirmou o teor do comunicado supra no dia 

29.08.2005 B agencia noticiosa REUTERS quando afirmou: 

"A LP Brothers Venturecapital, sociedade de investimento cum sede em 

Espanha, esth a montar uma OPA sobre a Media Capital e devera hoje, atravds dos 

seus advogados, manfestar esta intenqab a Comissiio do Mercado de Valores 

Mobiliarios (CMYM) disse Pedfo Xavier Pereira, managing director da LP " - fls. 

20 e 2 1 dos autos cujo conteudo se da por integralmente reproduzido 

12 - Pedro Xavier Pereira "acrescentou, em declaraqo"es ci REUTERS, que a 

intenqiio d lanqar a oferta ptiblica de aquisiqa"~ durante o m6s de Setembro " 

"Esta sociedade de investimento cum sede em Espanha (a LP Brothers) disse 

hoje a REUTERS que estava a montar uma oferta ptiblica de aquisiqiio as acg6es da 

Media Capital" '? 

"A sociedade espanhola de capital de risco LP Brothers Venturecapital vai 

entregar nu CMVM a sua oferta preliminar de OPA sobre a Media Capital ate' as 12 

horas locais de amanha", disse Pedro Xavier Pereira, managing director da empresa 

(...) us nossos advogados devem entregar ainda hoje uma proposta nu CMVM, no 

mdximo, os documentos seriio entregues ate' ao meio-dia de amanha" disse (Pedro 

Xavier Pereira) em declaraq6es telefbnicas, a REUTERS" - fls. 21,22, 25 e 35 dos 

autos cujo conteudo se da por integralmente reproduzido 

13 - TambCm a Igreja M a d  afirmou, a 01.09.2005, ter sido contactada pela 

LP Brothers para efeitos de ianqamento de OPA sobre a Media Capital - fls. 60 dos 

autos cujo conteudo se da por integralmente reproduzido 

14 - Em noticia difundida pela agencia LUSA emitida As 12 horas e 42 

minutos do dia 01.09.2005 " A LP Brothers e' uma empresa que conhecemos hd 

cerca de m a  semana, quando nos perguntou se estariamos interessados na corrida 
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h (compra da) TVI; afirmou ,rbrge Tadeu. Tadeu esclareceu, tambe'm, que a decisco 

de divulgar uma eventual Oferta Pziblica de Aquisiqtio (OPA) sobre a.Media Capital 

nu segunda-feira d da responsabzdidade da LP Brothers" - fls. 60 dos autos c~$o 

conteudo se da por integralmente reproduzido 

IS - 0 s  contactos entre a LP Brothers, -Pedro Xavier Pereira e a Igreja Man& 

siio corroborados pel0 Pedro Xavier Pereira segundo afirmaqees do primeiro aos 

jornais Dihio de Noticias e Correio da Manh3 publicadas nas ediqees do dia 

01.09.2005 - fls. 74 e 84 dos autos cujo conteudo se da por integralmente 

reproduzido 

16 -A informaqgo divulgada ao public0 atraves do press release enviado no 

dia 29 de Agosto de 2005 &i agsncias noticiosas LUSA e REUTERS pela LP 

Brothers e relativa a valores mobilihrios e a oferta publica 

17 - A LP Brothers e o arguido Pedro Xavier Pereira nunca tiverarn intenqiio 

de lanqar urna OPA sobre a Media Capital nem tinham delineado qualquer estrategia 

nesse sentido I 

18 - No dia 30.08.2005, o arguido Pedro Xavier Pereira afirmou a REUTERS 

que : 

" 0 s  nossos advogados devem entregar ainda hoje uma proposta na CMVM. 

No mhimo, os documentos serLio entregues ate' ao meio-dia de amanha"" e que 

"Adicimos o envio (h CMVM) do antincio preliminar de OPA (parcial) sobre a 

Media Capital" 

" Adicimos o envio (ci CMVM) do antincio preliminar de OPA (parcial) sobre 

a Media Capital" afirmou o mesmo responsdvel (Pedro Xavier Pereira) em 

declaraq6es telefdnicas A REUTERS" - fls. 35 e 44 dos autos cujo conteudo se dh 

por integralmente reproduzido 

19 - Nem a LP Brothers nem o arguido Pedro Xavier Pereira enviaram a 

CMVM ou publicaram qualquer anhcio preliminar de lanqamento da OPA - fls. 230 

a 233 dos autos cujo conteudo se da por integralmente reproduzido 

20 - A LP Brothers e o arguido Pedro Xavier Pereira, em comunicado datado 

de 30.08.2005, afirmarm que: "( ...) niio e' nossa intenqiio lanqar uma OPA (...) "- 

fls. 48 dos;autos cujo conteudo se da por integralmente reproduzido 
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31 - No dia 3 1.08.2005 ' foi noticiado As 16 horas e 46 minutos pela agencia 

REUTERS que a LP Brothers negou a preparaqgd de qualquer OPA sobre a Media 

Capital - fls. 49 dos autos cujo conteudo se ctii por integralmente reproduzido 

22 - Em noticia da REUTERS no dia 19.08.2005 consta que: "as acq6es da 

Media Capital dispararam perante noticias de que a sociedade de investimento LP 

Brothers esta a preparar uma Oferta Ptiblica de Aquisiqcio sobre a empresa 

nacional" - fls. 33 dos autos cujo conteudo se db por integralmente reproduzido 

23 - No Expresso odine do dia 31.08.2005 consta que: "A LP Brothers 

Venture Capital anunciou a 29 de Agosto, atravks de fax enviado a diversas 

redacqces a intenqcio de lanqar uma OPA ao titulo Media Capital (...) Nesse dia, 

com a divulga~fio da intenqfio da LP Brothers, os titulos da Media Capital fecharam 

a subir 6,57 por cento na EURONEXT LISBOA, para 7,3 tendo atingido novo 

mhimo histdrico nos 7,34 euros" - fls. 99 dos autos cujo conteudo se dB por 

integralmente reproduzido 

24 - A REUTERS no dia 30.08.2005 noticiou que: "A Media Capital 

afundou mais de quatro pct para o 7,O apds ser conhecido o adiamento da entrega 

do anuncio preliminar de OPA parcial sobre a empresa por parte da sociedade de 

capital de risco espanhola LP Brothers" - fls. 47 dos autos cujo conteddo se da por 

integralmente reproduzido 

25 - A LP Brothers e o arguido Pedro Xavier Pereira agiram consciente e 

voluntariamente na comissZio das infracqbes que lhes s5o imputadas 

26 - A LP Brothers conhecia os factos descritos porque factos que controlou 

e em que interveio 

27 - A LP Brothers sabia que a Media capital era urna sociedade aberta ao 

investimento p~blico com acqbes admitidas A negociaqao na EUROLIST by 

EURONEXT LISBON - fls. 70, 80, 82 e 88 dos autos cujo conteudo se dB por 

integralmente reproduzido - e que o seu adrninistrador h ico ,  Pedro Xavier Pereira, 

tinha enviado no dia 29.08.2005 urn press release Bs agCncias noticiosas LUSA e 

REUTERS a manifestar a intenqfio de lanqameilto de urna OPA sobre a Media 

Capital - fls. 17, 29, 30, 38, 39, 84 e 136 dos autos cujo conteudo se da por 

integralmente reproduzido - mas nunca teve intenqSio de lanqar uma OPA soble ., . a 
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Media Capital nem delineou qualquer e~tratCgia nesse sentido - fls.35, 44, 48, 619, 

230 e 233 das autos cujo conteudo se dh por integralmente reproduzido 

28 - A LP Brothers quis p.raticar os factos supra descritos 

29 - 0 arguido Pedro Xavier Pereira conhecia os factos descritos porque era o 

administrador G c o  da LP Brothers a datz dos factos e foi o responsavel pelo 

conteddo do press release divulgado a LUSA e a REUTERS no dia 29.08.2005 - fls. 

17, 29, 30, 38, 39, 84 e 136 dos autos cujo conteudo se dB por integralmente 

reproduzido - e da comunicaqSio feita a REUTERS no dia 30.08.2005 em que a LP 

Brothers (e ele) afirma que nunca houve intenqgo de lanqar uma OPA sobre a Media 

Capital - fls. 35, 44, 48, 49, 230 e 233 dos autos cujo conteudo se da por 

integralmente reproduzido 

30 - 0 arguido Pedro Xavier Pereira quis praticar os factos descritos 

31 -No dia 29.08.2005, o arguido Pedro Xavier Pereira afirmou a REUTERS 

que: "atrave's de vcirias empresas dete'm mais de cinco pet do capital" da Media 

Capital - fls. 20, 21, 25, 27 e 28 dos autos cujo conteudo se da por integralmente 

reproduzido - tambCm noticiado no DiArio de Noticias no dia 30.08.2005 - fls. 17 

dos autos cujo conteudo se da por integralmente reproduzido 

32 - Nem a LP Brothers n m  o arguido Pedro Xavier Pereira detiveram 

qualquer participaqgo que atingisse ou ultrapassasse 2% dos direitos de voto na 

Media Capital 

33 - 0 arguido Pedro Xavier Pereira afirmou ao jomal Correio da Manha 

publicado no dia 01.09.2005 que: "ndo tenho acqdes da Media Capital nem a LP 

Brothers tem " - fls. 84 dos autos cujo conteudo se da por integralmente reproduzido 

34 - 0 arguido Pedro Xavier Pereira afirmou a L,USA no dia 29.08.2005 que 

detCm ['cerca de 2 por cento do capital" da Media Capital - fls. 36, 39 e 51 dos 

autos cujo conteudo se dB por integralmente reproduzido 

35 - A informaqllo de que a sociedade LP Brothers e o arguido Pedro Xavier 

Pereira "atrave's de vdrias empresas, dete'm mais de cinco pct do capitalMda Media 

Capital diz respeito a valores mobili&ios: as acqdes da  Media Capital 
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' 36 A divulgaqiia de que a sociedade LP Brothers e o arguido Pedro Xavier 

Pereira "atravbs de vdrias empresas dete'~ mais de cinco pct do capital" da Media 

Capital C susceptive1 de influir nas decisdes dos investidores 

37 - A comunicaqiio da detenqiio de participaqdes qualificadas (que niio era, 

ate e'ssa data, conhecida) leva ao conhecirnento dos investidores de urn facto que, 

devido As repercussties na estrutura accionista e inerentes relaqdes de poder dentro da 

sociedade, C essencial na tomada de decisaes de investimento ou de 

(des)investimento 

38 - A LP Brothers e o arguido Pedro Xavier Pereira agiram consciente e 

voluntariamente na comissiio das infracqdes que lhes siio imputadas 

39 - A LP Brothers conhecia os factos descritos porque s5o factos que 

controlou e em que interveio 

40 - A LP Brothers sabia que a Media Capital era urna sociedade aberta ao 

i~vestimento public0 com acqdes admitidas a negociaqiio na EUROLIST by 

EURONEXT LISBON - fls. 70, 80, 82 e 88 dos autos cujo conteudo se da por 

integralmente reproduzido - e que: o seu administrador imico, Pedro Xavier Pereira, 

tinha enviado, no dia 29.08.2005, urn press release a agCncia noticiosa REUTERS a 

manifestar que entre vhrias emprasas detinham mais de cinco pct do capital da Media 

Capital - fls. 20, 21, 25, 27 e 28 dos autos cujo conteudo se da por integralmente 

reproduzido - tarnbtm mencionado no Dihrio de Noticias no dia 30.08.2005 - fls. 17 

dos autos cujo conteudo se dB por integralmente reproduzido - e nunca detiveram 

qualquer participaqiio que atingisse ou ultrapassasse -2% dos direitos de voto na 

Media Capital - fls. 221 a 229 dos autos cujo conteudo se da por integralmente 

reproduzido 

41 - A LP Brothers quis praticar os factos descritos 

42 - 0 arguido Pedro Xavier Pereira conhecia os factos descritos porque era o 

linico adrninistrador da LP Brothers a data dos factos - fls. 142 dos autos cujo 

conteudo se dB por integralmente reproduzido - e foi o responsavel pel0 conteudo do 

comunicado divulgado a REUTERS no dia 29.08.2005 - fls. 17, 29, 30, 38, 39, 84 e 

136 dos autos cujo conteudo se da por integralmente reproduzido - bem como foi o 

responsive1 pel0 conteudo e quem em declaraqaes ao Correio da Manhii publicadas 
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no dia 01.09.2005 afinnou que .nem ele nem a LP Brothers detinham acq6es da 

Media Capital - fls. 84 dos autos cujo conteudo se d i  por integralrnente reproduzido 

43 - 0 arguido Pedro Xavier Pereira quis praticar os factos descritos 

44- No process0 NUIPC 9041105.0 TDLSB foi proferido despacho de 

acusaqiio contra o arguido pela priitica de um crime de manipulaqiio de mercado, p. e 

p. pel0 artigo 379", nOl e 2 do Codigo Penal - fls. 404 a 414 dos autos cujo conteudo 

se dB por integralmente reproduzido. 
* 

2 - FACTOS NAO PROVADOS 

NZo logrou provar-se quaisquer outros factos para a decisiio da causa. 
* 

3 - MOTIVACAO DA DECISAO 
A convicqgo do Tribunal relativamente aos factos provados alicerqou-se no 

depoimento das testemunhas Jorge Mjguel Geraldes dos Santos, Paulo Cdmara 

Martins e Jose Pedro Fazendgi Martins ouvidas em auditncia de julgamento que 

explicaram os factos de forma que se afigurou credivel. 

A primeira testemunha explicou como teve contacto corn o fax corn origem 

na Reuters via CMVM com a okrta publics da arguida. 

Explicou que contactou por telefone para os numeros que constavam no fax 

para ter mais inforrnaqdes e que falou corn o subscritor do fax - o arguido - tendo- 

Ihe perguntado se a intenqiio era firme mas que obteve deste uma resposta evasiva. 

A testemunha perguntou ainda ao arguido se sabia quais eram os requisitos 

formais da oferta publica e que o mesmo respondeu que sim. 

Mais explicou que suspendeu a subscriqgo pois era uma situaqtio pouco clara 

com riscos para o mercado. 

Disse ainda que contactou a Media Capital para que fizessem um comunicado 

sobre terem tido urna oferta mas o comunicado foi de niio terem tido contacto para a 

operaqgo. 

Esta testemunha explicou os rumores que haviam no mercado e o seu reflex0 

negativo a partir do procedimento n8o standart da opera~iio. 
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' . A testemunha n5o tem ddvidas de que falou ao telefone corn o arguido JosC 
. . 

Pedro Xavier Pereira que afirmou ter mandado e demonstrou ter conhecimento .do 

preSs release e dos requisites .formais cia oferta publica. 

Quando a testemunha perguntou ao arguido pel0 telefone qua1 a sua intenqiio 

e obteve uma resposta evasiva ficou apreensiva tanto mais que ate data dos factos 

niio tinha conhecimento da existtncia dos arguidos a que acresce que o 

comportamento do arguido era o oposto de alguem que tem um genuino interesse na 

oferta publica de aquisiqiio. 

Tendo a testemunha contactado para os telefones dos arguidos e tendo 

conseguido falar com o arguido Jose Pedro Xavier Pereira que assirn se identificou 

ntio 6 credivel a duvida quanto h identidade do interveniente telefbnico. 
- Corn efeito, houve a identificaqiio e se n2o fosse o arguido quem estaria ao 

telefone teria feito a identificaqiio e niio responderia a mais perguntas desligando o 

tclefone. 

Por outro lado, houve iriheras noticias nos mass-media sendo das regras da 

experitncia comum que as noticks divulgadas pelas agCncias noticiosas e por jornais 

siio verdadeiras havendo urna acrescida importincia no caso concreto atentos os 

interesses envolvidos e as conscrqutncias que essas noticias ttm nos mercados. 

E pouco credivel que num espaqo de tempo curto compreendido entre o dia 

29.08.2005 e o dia 02.09.2005 fossem publicadas tantas noticias e fossem feitas 

tantas citaq6es como as que constam nos autos por virias agtncias noticiosas e por 

vhrios jornais se as mesmas ngo tivesse sido realmente proferidas - tais declaraq6es e 

citaq6es siio verdadeiras e imputaveis aos arguidos. 

A segunda testemunha - Paulo Cdrnm-a Martins - explicou os procedimentos : 

que adoptou de contacto com os arguidos mas sem obter qualquer resposta tendo 

percebido que os mesmos niio o contactavam mas falavam corn a comunicaqiio 

social. 

Esta testemunha ficou ainda mais perplexa com o comportamento dos 

arguidos quando recebeu en1 02.09.2005 urna carta em que constava "na sequtncia 

de contacto telefonico" quando a testemunha nunca conseguira entrar em contacto . . 

telefonico com o arguido ou corn a arguida - estava perante uma mentira pois o 
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primeiro e h i c o  contacto era justamente a carta de 02.09.2005 enviada pel0 arguido 

fi testemunha. 

Esta testemunha explicou os vhrios contactos do arguido corn a comunicaqgo 

social e os reflexos que estes tiveram no mercado com o grande impact0 na subida da 

Media Capital pois haviam elementos que davam credibilidade is noticias que eram . 

falsas por n5o haver confirmaqZio da intenqiio nem haver participaqiio privilegiada. 

Mais explicou que a comunicaq50 confirmou a veracidade do press release e 

os reflexos no mercado. 

Quanto ao comportamento do arguido, a testemunha ainda explicou o bizarro 

do mesmo ngo responder aos seus contactos pois as pessoas s5o responsaveis e 

assumem o que dizem tanto mais que estava em jog0 o mercado com tantos 

interesses em causa. 

A terceira testemunha explicou como foi feito o lanqamento da oferta publica 

atraves de fax e a ausCncia de contacto do arguido e ainda que da sua experiencia 

profissional de estar na CMVM desde o ano de 94 nunca ter conhecimento de 

agentes de mercado ngo respondsun a CMVM como aconteceu com o arguido. 

Esta testemunha explicou que a ausencia de contactos acontece quando os 

agentes de mercado estgo longe por exemplo em off-shores mas niio estando em 

Espanha como os arguidos - apenas quando n5o ha espirito de colaboraqgo dos 

agentes C que niio ha resposta a CMVM. 

Acresce que segundo esta testemunha quem lanqa urna OPA niio diz nada at6 

a divulgaqgo porque vai comprar mais car0 e tal C-lhe desfavoravel para alCm de que 

ha exigencia legal nesse sentido. 

TambCm se atendeu ao process0 adrnicistrativo de fls.1 a 832 e ao documento 

de fls. 404 a 414 dos autos. 

No recurso que apresentou, o arguido indicou testemunhas sendo que trCs 

foram inquiridas por carta rogat6ria para Espanha. 

0 arguido indicou a materia a que queria que as testemunhas respondessem a 

fls. 941 a 945 dos autos cujo conteudo dou por integralmente reproduzido. 
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As duas testemunhas indicadas responderam desconhecendo os factos que 

lhes eram perguntados - ch. cartas rogat6rias de fls. 948 a 952, 983 a 086, 990 a 

1264 com traduqgo em portuguCs de fls. 1273 a 1289 dos autos. 

4. ENQUADRAMENTO JU~DICO-PENAL 

No recurso, o arguido alega que ngo emitiu o supra aludido comunicado e que 

houve urna queixa-crime contra desconhecidos apresentada no DIAP de Lisboa. 

Mais alega que n&o pode ser responsabilizado por alegadas noticias saidas na 

imprensa escrita e com origem em comunicados onde lhe sgo imputados actos e 

intenqBes e que alguem se tera feito passar pel0 arguido nos vhrios contactos com a 

imprensa. 

Ficou provado que MJguel Geraldes - Director de Mercados da EURONEXT 

LISBON - Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados S.A. - contactou no dia 

29.08.2005 pelas 14 horas e 45 minutos o arguido atraves do n h e r o  de telefone 

0034637743400 inscrito manaalmente no comunicado de 29.08.2005 - fls. 17, 4 1 a 

C 43 e 181 a 186dosautos. 

A data dos factos, a sociedade LP Brothers era a titular do nhnero de telefone 

0034637743400 atraves do qua1 Miguel Geraldes contactou o arguido - fls. 17 e 197 

dos autos. 

Nesse contacto, o arguido confirmou a Miguel Geraldes a origem do 

comunicado supra mencionado - fls. 41 a 43 e 18 1 a 186 dos autos. 

Alem desta confirmaqBo feita telefonicamente a Miguel Geraldes, o arguido 

confirmou o teor do comunicado no dia 29.08.2005 h agCncia noticiosa Reuters ao 

afirmar: "A LP Brothers Venturecapital, sociedade de investimento com sede em 

Espanha estd a montar uma OPA sobre a Media Capital e devera hoje, atravb dos 

seus advogados, manifestcrr esta intenqiio ,a Comissiio do Mercado de Valores 

Mobilidrios (CWM)  disse Pedro Xavier Pereira, managing director da LP" - fls. 

20 a 2 1 dos autos. 
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0 arguido ainda acrescentou: "em declaraqdes a Reuters, que a intenqdo e' 

lanqar a Oferta Pziblica de Aquisipio durante o m&s de Setembro (...)'I- fls. 21 a 22 e 

25 dos autos. 

Mais: " Esta sociedade de investimento com sede em Espanha (a LP 

Brothers) disse hoje a Reuthers, que estava a montar uma Oferta Pziblica de 

Aquisi~do as acqdes da Media Capital" - fls. 3 5 dos autos. 

"A sociedade espanhola de capital de risco LP Brothers Venturecapital vai 

entregar nu CMVM a sua oferta preliminar de OPA sobre a Media Capital at& as 12 

horas locais de amanh$ disse Pedro Xavier Pereira, managing director da empresa 

(...) os nossos advogados devem entregar ainda hoje uma proposta nu CMVM, no 

mhimo, os documentos serdo entregues ate' ao meio-dia de amanhd" disse Pedro 

Xavier Pereira em declaraqbes telefbnicas a Reuters - fls. 35 dos autos. 

A Igreja Man6 afirmou no dia 01.09.2005 "ter sido contactada pela LP 

Brothers para efeitos do lan~amento de OPA sobre a Media Capital" - fls. 60 dos 

autos. 

No dia 01.09.2005 pelas 21 horas e 42 minutos a agEncia LUSA difundiu a 

noticia de que: "A LP Brothers e' uma empresa que conhecemos ha cerca de uma 

semana, quando nos perguntou se estariamos interessados nu corrida a (compra da)  

TVI" afirmou Jorge Tadeu. 

Jorge Tadeu esclareceu ainda que a decisZio de divulgar urna eventual Oferta 

P~blica de Aquisiqiio (OPA) sobre a Media Capital na segunda-feira C da 

responsabilidade da LP Brothers - fls. 60 dos autos. 

Tudo isto esta em clara oposiqgo a alegaqiio do arguido de que quem queria 

lanqar uma OPA sobre a Media Capital seria a Igreja Manh, tendo a Lp-Brothers sido 

usada como "testa de ferro" sem ser tida nem achada. 

Alih, os contactos entre a LP Brothers, o arguido e a Igreja Mana siio 

corroborados pel0 arguido em a f m q 6 e s  nos jomais Dilirio de Noticias e Correio da 

Manha publicadas nas ediqbes de 01.09.2005 - fls. 74 e 84. 

No dia 30.08.2005 o arguido afirmou a Reuters que: "0s nossos advogddos 

devem entregar ainda hoje uma proposta nu CMVM No mhimq, os documentos 

0 
, I serdo entregues' ate' ao meio-dia de amanhd" e que "adirimos o envio (a ,CMVW do 
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antincio preliminar de OPA barcial) sobre a Media Capital" - fls. 35 e 44 dos 

autos. 

"Adihmos o envio (a CMVM) do antincio preliminar de OPA (partial) sobre 

a Media Capital" afirmou o arguido em declaraqdes telefbnicas a Reutres - fls. 44 

dos autos. . .. 

Mas nem a LP Brothers nem o arguido chegararn a enviar a CMVM ou 

publicar qualquer anhcio preliminar de lanqamento da OPA. 

A LP Brothers e o arguido em comunicado de 30.08.2005 acabaram por dizer 

que: "ndo e' nossa intencfio lanear uma OPA " - fls. 48 dos autos. 

Isto foi noticiado no dia 3 1.08.2005 pelas 16 horas e 46 minutos pela Reuters 

que garantia que a LP Brothers havia negado a preparaqiio de qualquer OPA sobre a 

Media Capital - fls; 49 dos autos. 

Quanto a queixa-crime apresentada no DIAP, verifica-se que corre termos urn 

process0 corn o NUIPC 9041/05.0 TDLSB corn urn despacho de acusaqiio contra o 

arguido em que Ihe e imptitada a pratica de urn crime de manipulaqiio de rnercado 

previsto e punido pel0 artigo-37g0, nOl e 2 do CdVM. 

A fls. 412 a 413 o Ministerio Publico alega que: "siio falsas por ndo 

corresponderem a verdade. as afirmaqdes produzidas pelo arguido (Pedro Xavier 

Pereira)na comunicaqfio social entre os dias 29.08.2005 e 02.09.2005: - a LPB 

nunca esteve em condip5es de lancar uma OPA sobre as participacdes sociazs do 

grupo Media Capital, como divulgado a 29.08.2005, primeiro numa perspectiva de 

compra para revenda, depois associadas a Igreja Man6 ou ainda em parceria com 

uma grande organizacdo internacional, a nivel mundial, nu area dos media. 

- o arguido difindiu a detenqdo de participacdo privilegiada da LPB sobre o *. 

capital do grupo MC, de 2%) 5% ou a ndo chegar aos 2% em diversas afirmaqdes 

produzidas pela comunica~do social entre 29.08.2005 e 02.09.2005. 

- a LPB nfio tinha qualquer estratbgia para aquisicdo concertada de 

participa~des sobre a MC, em parceria com um importante findo de investimentos 

com sede em Londres. Com efeito, a:"Polygon Investments Partner" nunca 

entabulou conversa~des com o arguido em representacfio da LP Brothers para 

a aquisip5o de participacdes sociais do grupo Media Capital; a operacdoanunciada . 
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-. ale'm de destituida de realidade niio tinha subjacente qualquer estudo para fixaqc70 

de contrapartidas pela anunciada OPA. (...) 

0 arguido divulgou informap70 relativa a OPA inexistente, quer em intenqiio 

quer no proeesso de formaqiio, ciente que o mod0 de divulgaqiio desses factos 

inveridicos, junto do pliblico, era idbneo a introduzir alteraq6es nu $xaqb dos 

preqos dos negbcios em bolsa que envolvessem as acqdes do grupo Media Capital, 

em virtude da induqclo, nos agentes desse mercado, de comportamentos de compra e 

de venda motivados por expectativas de mais valia, como acabou por suceder nos 

termos referidos. (...) Termos em que lhe e' imputlivel a autoria de um crime de 

manipulagio de mercado (...) ". 
No dia 29.08.2005 o arguido afirmou a Reuters que: "atrave's de vhrias 

empresas dete'm mais de cinco pct do capital" da Media Capital - fls. 20 a 21, 25 e'  

27 a 28 dos autos - tambem mencionado no jomal Dihio de Noticias de 30.08.2005 

- fls. 17 dos autos. 

Sucede que nem a LP Brothers nem o arguido detiveram qualquer 

participaqiio que atingisse ou ultrapassasse 2% dos direitos de voto na Media Capital 

- fls. 221 a 229 dos autos. 

Em declaraqdes publicadas pel0 jornal Correio da Manhii no dia 01.09.2005, 

o arguido afirmou que: "niio tenho ac~des da Media Capital, nem a LP Brothers 

tem " - fls. 84 dos autos. 

0 arguido tarnbCm afirmou a agincia LUSA no dia 29.08.2005 que detem 

"cerca de 2por cento do capital" - fls. 36,39 e 51 dos autos. 

E das regras da experiincia comum que as noticias divulgadas pelas agincias 

noticiosas e por jomais siio verdadeiras e imputaveis aos arguidos. 

E pouco credivel que num espaqo de tempo curto compreendido entre o dia 
' 

29.08.2005 e o dia 02.09.2005 fossem publicadas tantas noticias e fossem feitas 

tantas citaqdes como as que constam dos autos por vSuias agencias noticiosas e por 

viirios jornais se as mesmas niio tivessem sido realmente proferidas. 

Tais declaraqbes e citaqdes siio verdadeiras e imputiveis a LP Brothers e ao 

arguido Pedro Xavier Pereira. 
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JosC Pedro Xavier Pereira A data dos factos era administrador h i c o  da LP . ,  

Brothers - fls. 142 dos autos - tendo actuado em nome e por conta da sociedade LP 

Brothers pel0 que C i-esponshvel pela prhtica das contra-ordenagdes, artigo 401°, n02 ! 

do CdVM: 

Nos autos esth em causa a violaq80 do dever de qualidade da informaq2io. 

0 artigo 7", nOl e 2 do CdVM em vigor a data dos factos dispunha que: 

" I  - -  Deve ser completa, verdadeira, actual, clara, objectiva e licita a 

informa@o respeitante a valores mobiliarios, a ofertas publicas, a mercados 

de valores mobiliarios, a actividades de intermediapio e a emitentes, que seja 

susceptive1 de injluenciar as decisdes dos investidores ou que seja prestada 

as entidades de supervisiSo e as entidades gestoras de mercados, de sistemas 

de liquidapio e de sistemas centralizados de valores mobiliarios. 

2 - 0 disposto no numero anterior aplica-se seja qua1 for o meio de 

divulgap?~ e ainda que a informa~iio seja inserida em conselho, 

recomendaqr70, mensagem publicitaria ou relatdrio de notapio de risco. 'I. 

Toda a informaqiio que seja susceptivel de influenciar as decis6es dos 

investidores deve ser completa, verdadeira, actual, clara, objectiva e licita. 

Ficou provado que a Media Capital, a data dos factos, era urna sociedade 

aberta ao investimento p~blico, corn acq6es admitidas a negociaqgo na Eurolist by 

Euronext Lisbon - fls. 79 a 80,82 e 88 dos autos. 

No dia 29 de Agosto de 2005 a LP Brothers anunciou, atraves de urn press 

release enviado, designadamente, &i aghcias noticiosas Lusa e Reuters que: 

"LP Brothers Venturecapital vai manifestar nos prdximos dias a C W M  a 

sua intenqiio de lan~ar  uma OPA ao titulo Media Capital" 

"LP Brothers Venturecapital, sociedade de investimento privado, de direito 

espanho comeFou a comprar acqdes da Media Capital que se encontram diswsas  

em Bolsa. 

A data, LP Brothers Venturecapital, tem dejnida a estratigia da OPA a ser 

lani;ada, centando com o apoio de uma sociedade de Corretagem de direito 

portugu&s e tendo como advisor um bunco de investimento internacional ". 
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. A, informaqiio divulgada ao publico atraves do press release enviado no dia 29 

de Agosto de 2005 &i agencias noticiosas Lusa e Reuters pela LP Brothers diz 

respeito a valores mobilihios e it oferta publica. 

A informaqiio divulgada ao publico refere-se ao titulo Media Capital, isto 6, 

&i suas acqdes (valores mobilihios nos termos do artigo lo, al. a) do CdVM) e a uma 

oferta piiblica, ou seja, ao lanqamento de uma oferta publica de aquisiqiio (OPA) 

sobre as acqdes da Media Capital. 

Pelo que a informaqiio divulgada ao publico no comunicado de 29.08.2005 

nlio e verdadeira nas afirmaqces: 

- LP Brothers Venturecapital vai manifestar nos proximos dias a CMVM a 

sua intenqiio de lanqar uma OPA ao titulo Media Capital 

- A data, LP Brothers Venturecapital, teln definida a estrategia da OPA a ser 

lanqada. 

A informaqiio divulgada ao mercado pela sociedade LP Brothers e pel0 

arguido JosC Pedro Xavier Pereira no dia 29.08.2005 atraves do supra mencionado 

comunicado n8o e clan. 

Atendendo a que a clareza da mensagem tem que ser entendida como 

atribuindo ao receptor a capacidade de reconstituir o referente com base na 

mensagem que recebe verificamos que a mensagem niio da ao receptor tal 

capacidade. 

A relaqiio entre a mensagem e o referente e uma rela980 niio-univoca porque a 

partir daquela o destinathio pode construir este de mais de urna forma - o texto 

deixa em aberto mais de uma possibilidade de compreensiio. 

No comunicado niio se consegue identificar quando sera comunicada a 

CMVM a intenqlio de lanqamento de OPA. 

0 comunicado afirrna que a sociedade LP Brothers vai manifestar nos 

proximos dias a CMVM a sua intenp.70 de lan~ar OPA ao titulo Media Capital 

quando em rigor este comunicado ja e a manifestaqiio dessa intenqgo. 

No comunicado 6 usada a expressiio "nos pr6ximos dias" que e indelerminada 

e susceptive1 de diversas interpretaqdes. 
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. 0 artigo 175O, nOl. do CdVM determinava que: "logo que t ~ m e  a decisiio, o .. ' 

oferente deve enviar anunci~ preliminar d CMYM; d s~ciedade visada e 2s entidades 

gestoras dos mercados regulamentados em que os valores mobiliarios que si?o 

object0 da oferta ou que integrem a contrapartida a propor estejam admitidos h 
.. . 

. negocia~iio,lprocedendo de intediato d respectiva publicapio ". 
A informagilo divulgada niio C completa porque niio esclarece sobre qual a 

sociedade de corretagem de direito portuguCs que prestara assistCncia A hipotktica 

OPA nem qual o banco de investimento intemacional que sera advisor da hipotetica 

OPA nem qual a contrapartida a oferecer no langamento da hipotktica OPA. 

A divulgaggo de intenqgo de lanqamento de OPA C susceptivel de influir nas 

decisdes dos investidores. 

De facto, o langamento de uma OPA implica sempre a definigiio da. 

contrapartida oferecida, ou seja, o prego que o oferente esta disposto a pagar pela 

compra das acq6es. 

Pelo que o anhcio da intenqgo de langamento de uma OPA deixa os 

investidores na expectativa de conhecer o preqo oferecido para assim tomarem as 

suas decisdes de investimento designadamente vender ao oferente, vender em 

mercado ou ngo venbder. 

Acresce que a divulgagiio ao public0 do comunicado emitido pela LP 

Brothers no dia 29.08.2005 era susceptivel de influenciar e influenciou as decisaes 

dos investidores: afectou significativamente a negociqiio das acgdes da Media 

Capital na sessiio de 29.08.2005 - fls. 8 a 11, 13 a 14 e 234 dos autos. 

Em resultado do comunicado emitido pela LP Brothers a 29.08.2005 foram 

divulgadas outras noticias designadamente: . , 

- segundo a noticia da aghcia Reuters de 19.08.2005 "as ac~6es da Media 

Capital dispararam perante noticias de que a sociedade de investimentos LP 

Brothers esta a preparar uma Oferta Ptiblica de Aquisiqiio sobre a empresa 

nacional " - fls. 33 dos autos 

- segundo a noticia do jornal Expresso online de 3 1.08.2005 "a LP Brothers 

Venture Capital anunciou a 29 de Agosto, atraves de fax enviado a diversas 

redaqdes, a intenqiio de lanqar uma OPA ao titulo Media Capital (...$ Nesse 
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dia;: com a divulgaqclo da intenqclo da LP Brothers, os titulos da Media . 

Capital fecharam a subir 6,57 por cento nu Euronext Lisboa, para 7,3, tendo 

atingido aovo mciximo histdrico nos 7,34 euros" - fls. 99 dos autos 

. - segundo noticia da agCncia Reuters de 30.08.2005 "a Media Capital 

afindou mais de quatro pct para o 7,O ap6s ser conhecido o adiamento da 

entrega do anzincio preliminar de OPA parcial sobre a empresa por parte da 

sociedade de capital de risco espanhola LP Brothersn- fls. 47 dos autos. 

Quer a LP Brothers quer o arguido agiram consciente e voluntariamente na 

pratica da infiacqgo. 

A.primeira conhecia os factos porque os controlou e neles interveio sabendo 

que a Media Capital era uma sociedade aberta ao investimento public0 com acq6es 

adrnitidas ii negociaqgo na Eurolist by Euronext Lisbon e que o seu administrador 

imico, Pedro Xavier Pereira, tinha enviado, em 29.08.2005, um press release .is 

agCncias noticiosas Lusa e Reuters a manifestar a intenqilo de lanqamento de uma 

OPA sobre a Media Capital e nunca teve a intenqtio de lanqar uma OPA sobre a 

Media Capital nem tinha delineado qualquer estrategia nesse sentido. 

A arguida quis praticar 0s. factos descritos. 

0 arguido mnhecia os factos porque era o administrador imico da sociedade 

LP Brothers ti data dos factos e foi o responsavel pel0 conteudo do press release 

divulgado a Lusa e a Reuters em 29.08.2005 bem como foi o responsavel pel0 

conteudo da comunicaqiio feita a Reuters em 30.08.2005 em que a LP Brothers e o 

proprio arguido afirmam que nunca houve intenqgo. de lanqar uma OPA sobre a 

Media Capital. 

0 arguido quis praticar os.factos. 
* 

Como supra referido, toda a informaqiio que seja susceptive1 de influenciar as 

decisaes dos investidores deve ser completa, verdadeira, actual, clara, objectiva e 

licita. 

No dia 29.08.2005, o arguido atraves da agCncia noticiosa deu m a  

informaqgo de que atraves de vhrias empresas detem mais de cinco pct do capital. 

~sta~infbrmaq~o n b  e verdadeira. 
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A informaq50 de que a LP Brothers e o arguido Pedro Xavier Pereira atravis 

de vfrsias empresas detdm mais de cinco pct do capital da Media Capital respeita a 

valores mobili&ios: fis acgdes da Media Capital, artigo lo, al. a) do CdVM. 

B t a  informaqgo C susceptive1 de influir nas decisdes dos investidores. 

De facto, a informaq50 da detenqgo de participaqdes qualificadas leva ao 

conhecimento .dos investidores urn facto que, atentas as repercussdes na estrutura 

.accionista e inerentes relaqdes de poder dentro da sociedade, e fundamental 'na 

tomada de decisdes de investimento ou ate de desinvestimento. 

Por isso e que a aquisiq5o ou venda de participaqdes qualificada obriga a 

comunicaq50 ao mercado nos termos dos artigos 16" e 17" do supra mencionado 

diploma legal. 

No caso concreto, aquela informaqgo C muito relevante para a tomada dt: ' 

decisdes dos investidores pois quem anuncia que detem uma participaqgo qualificada 

na Media Capital C quem anunciou a intenqgo de lanqar uma OPA sobre esse preciso 

emitente. 

Cria-se, pois, a ide.ia de que existe press50 compradora designadamente da 

sociedade LP Brothers e do arguido JosC Pedro Xavier Pereira pel0 que o preqo dos 

bens tem tendCncia, a subir. 

A violaqgo do regime da informaqgo previsto no artigo 7", nOl do CdVM 

constitui uma contra-ordenaqgo muito grave nos termos do artigo 38g0, nOl do 

mesmo diploma legal que e punivel com coima de €25000,00 a €2500000,00 nos 

termos do artigo 388", nOl, al. a) do mesmo diploma legal. 

Age com dolo o agente que representando um facto que preenche urn tipo de 

crime actue com intenqgo de o realizar, artigo 14", nOl do Codigo Penal aplicavel ex 

vi artigo 32" do RGCO. 

Atento o supra referido, o elemento intelectual (conhecimento) e o elemen78 

volitivo (vontade) do dolo direct0 esso preenchidos. 

Quer a sociedade LP Brothers quer o arguido Jose Pedro Xavier Pereira 

agiram consciente e voluntariarnente na pratica da infracqgo peloaue a infiacqgo C- 

lhes irnputada a titulo doloso. d 
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Csm efeito, a sociedade conhecia os factos descritos porque sgo factos que . 

controlou e em que interveio. 

A sociedade sabia que a Media Capital era uma sociedade aberta ao 

investimento public0 corn acq6es admitidas ti negociaqiio na Eurolist by Euronext 

.Lisbon e que o seu h i c o  adrninistrador Pedro Xaviee Pereira tinha enviado no dia 

29.08.2005 um press release agCncias noticiosas Lusa e Reuters a manifestar que 

entre viuias empresas detinham mais de cinco pct do capital da Media Capital - o 

que tarnbem foi mencionado no jomal Didrio de Noticias - de - dia 30.08.2005 a fls. 17 

dos autos - e ainda que nunca detivera qualquer participaqgo que atingisse ou 

ultrapassasse 2% dos direitos de voto na Media - fls. 22 1 a 229 dos autos. 

A sociedade quis praticar os factos. 

0 arguido Jose Pedro Xavier Pereira conhecia os factos porque era o h i c o  . 

adrninistrador da sociedade LP Brothers a data dos factso (fls. 142 dos autos) e foi o 

responstivel pel0 conteudo do press release divulgado As agCncias noticiosas Lusa e 

Reuters no dia 29.08.2005 (fls. 17, 29 a 30, 38 a 39, 84 e 136 dos autos) bem como - 
foi o responsiivel gel0 conteudo e foi quem em declaraqbes ao jomal Correio da 

Manha publicadas no dia 01.09.2005 em que afirmou que nem ele nem a sociedade 

LP Brothers detivham acqBes da Media Capital. 

0 arguido quis praticar os factos. 

A sociedade praticou a contra-ordenaqiio muito grave prevista e punida nos 

artigos 40 lo, nOl, 7", nOl e 38g0, nOl, todos do CdVM enquanto que o arguido Pedro 

Xavier Pereira praticou a contra-ordenaqgo prevista e punida pelos artigos 40 1 O, nOl e 

4 (actual n05) do CdVM, 16" do RGCO e 7O, nOl e 38g0, nOl, ambos do CdVM. 
* 

No dia 1 de Novembro de 2007 entrou em vigor o Decreto-Lei n0357-N2007, 

de 3 1.10, e houve alteraqgo do CdVM pel0 que hti que analisar a sucess80 de leis no 

tempo quanto iis contra-ordenaqbes praticadas no momento anterior. 

Quer o artigo 7" que consagra o dever respeitante ii qualidade da informaqgo 

quer 0- artigo 38g0, ambos do CdVM que tipifica como contra-ordenaqBo a 

comunicaqiio ou divulgaqgo de informaqgo que ngo seja completa, verdadeira, actual, 

clara, objectiva e licita foram alterados. 
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0 primeiro supra mencionado artigo desde a alteraggo dispde que: 

"A informaqiio respeitante a instrumentos financeiros, a formas organiaadas 

de negociaqiio, as ~actividades de intermediaqso financeira, b liquidaqiio e b 

compensaqiio de operaqbes, a ofertas pziblicas de valores mobiliarios e a 

emitentes deve ser completa, verdadeira, actual, clara, objectiva e licita' . 

C 
Esta nova redacgiio C mais exigente do que a anterior porque impde os 

requisitos de qualidade a informaqiio com novo object0 respeitante a instrumentos 

financeiros que niio sejarn valores mobilihios (cfi. artigo 2", n02 e nOl als. B) a f )  do 

CdVM), ii liquidaggo e a compensagiio de operagdes e deixa de exigir, para impor os 

requisitos de qualidade, que a informac;iio seja susceptive1 de influenciar as decisdes 

dos investidores. 

0 artigo 38g0, nOl do CdVM na redacqiio em vigor a data dos factos 

(redacgiio origingria do Decreto-Lei n0486/99, de 13.1 1) dispunha que: 
< I  Constitui contra-ordenaqiio muito grave a comunicaqZo ou divulgaqr70, por 

qualquer entidade e a!ravb de qualquer meio, de informaqZo relativa a 

valores fizobiliarios ou outros instrumentos financeiros que niio seja 

completa, verdadeira, actual, clara, objectiva e licita ". 

Este artigo na redacqiio vigente desde a alteraqiio do CdVM pel0 Decreto-Lei 

n052/2006, de 15.03, dispunha que: 

" I  - Constitui contra-ordenaqiio muito grave a comunicaqiio ou divulgaqZo, 

por qualquer pessoa ou entidade, e atravks de qualquer meio, de informaqiio 

que niio seja completa, verdadeira, actual, clara, objectiva e licita ". 

0 artigo 389", nOl, al. a) do CdVM na redacgiio vigente desde a alteraqiio do 

diploma legal pel0 Decreto-Lei n0357-N2007, de 3 1.10, dispde que: 

" I  - Constitui contra-ordenaqb muito grave: 

a) A comunicaqiio ou divulgaqiio, por qualquer pessoa ou 'entidade, e 

atravks de qualquer meio, de informaqiio que riio seja completa, 

verdadeira, actual, clara, objectiva e licita ". 
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As redacqBes posteriores deste artigo niio s30 menos exigentes do que a 

redacqilo originiiria do, Decreto-Lei n0486/99, de 13.1 1. 

Em todos os casos contemplam-se contra-ordenaqBes muito graves. 

Em relaqilo a estas infracqBes nfio ha lei posterior mais favorhvel pel0 que se 

aplica a lei vigente no momento da prhtica dos factos nos termos do artigo 3", nOl do 

RGCO. 

Quer a sociedade arguida quer o arguido praticaram duas contra-ordenaqBes 

por violaqga dolosa do dever de qualidade da informaqiio -. - cada uma t contra- 

ordenaqiio muito grave. 

Na infracqiio violaqgo do dever de qualidade de informaqiio (manifestaqiio de 

intenqiio de lanqamento de OPA) a falta de verdade e de completude da informaqgo 

sfio instrumentais relativamente a falta de clareza da informaqiio pel0 que existe 

concurso aparente (a falta de clareza consome a falta de completude e a falta de 

verdade) pel0 que a falta de completude e a falta de verdade devem ser ponderadas 

na medida da sangilo. 

As infracqdes do dever de qualidade da informaqfio (manifestaqilo de intenqilo 

de lanqarnento de OPA e detenqfio de participaqiio de 5% na Media Capital - artigo 

7", nOl do CdVM) f o r m  cometidas atraves da emissilo em 29.08.2005 de dois 

comunicados que fo rm enviados As aggCncias noticiosas Reuters e Lusa (urn 

comunicado) e a agtncia noticiosa Reuters (outro comunicado). 

Assim, as infracqbes do dever de qualidade da informaqgo do artigo 7", nOl do 

CdVM estiio numa relaga'o de concurso efectivo, real e heterogineo. 

Na determinaggo da sanggo ha que ponderar as circunstincias previstas nos 

artigos 405", nOl, 2 e 4 do CdVM, 18" do RGCO e 71" do Codigo Penal aplic8vel'ex 

vi do artigo 32" designadamente: 

- o arguido (e a sociedade arguida) niio tem antecedentes contra- 

ordenacionais - fls. 400 e 401 dos autos 

- a situaq30 econ6mica do arguido (e da arguida) 

- 1150 ter ficado demonstrada a existencia de beneficio economico para o 

arguido (e para a arguida) 
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4 o impact0 sobre o valor das acqbes da Media Capital (fls. 8 a 11, 13 a 14, 

33,47,99 e 234 dos autos) 

- os ~ ~ ~ o s  comunicados contraditdrios diwlgados na comunicagiio social que 

6 susceptive1 de criar rumores e instabilidade no mercado 

- o facto do arguido (e da arguida) ter(em) usado a fdlta de cornpletude e a. 

falta de verdade para divulgar(em) ao mercado e aos investidores informag50 

n3o clara. 

Tudo ponderado, a CMVM condenou o arguido no pagamento de uma coima 
- -  - .  - 

de €40000,00 (quarenta mil euros) pela pratica de cada uma das contra-ordenaqbes e 

feito o c ~ u l o  na coima h i c a  de €50000,00 (cinquenta mil euros) enquanto que 

condenou a arguida no pagamento da coima h i c a  de €100000,00 (cem mil euros) 

pela prhtica de duas contra-ordenaq6es punidas em €75000,00 (setenta e cinco mil 

euros) cada urna. 

Atentos os factos provados e tudo ponderado, acho as coimas adequadas e 

suficientes pelo que as mantenho negando, portanto, provimento ao recurso 

apresentado. 
* 

111 - D ~ I S A O  
Pelo exposto, decido negar provimento ao recurso do arguido recorrente 

Jose' Pedro Xavier Pereira e, em consequCncia, mantenho na integra a 

decisgo da autoridade administrativa. 
* 

Custas pel0 arguido fixando a taxa de justiqa em 3 UCs, nos termos do artigo 

93" do Decreto-Lei n0433/82, de 27.10 (com a alteraq3o dos Decreto-Lei 

n0356/89, de 17 de Outubro e Decreto-Lei n0244/95, de 14 de Setembro). 
* 

Notifique. 

* 
Lisboa, 7 de Junho de 201 1. 

A Juiza de Direito 
(processei em computador e rcvi) 


