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Processa n." 2155/09.OTFLSB 

I - RELAT~RIO: 

Portugal Telecom, SGPS, S.A., impugnou judicialmente a decisão da 

Comissão do Mexcado de Valores Mobiliários (CMVM) que a condenou na coima única 

de £ 40.000,00, em cúmulo jurídico de duas coimas parcelares de € 35.000,OO pela 

violação, nos dias 30 e 31 de Maio de 2007, a titulo doloso do dever de qualidade de 

informação, p. e p. nos art.O 7', n.O 1, 388O, n.O 1, al. a) e 389 n." 1 do Código dos 

Valores Mobiliários ( C w  . 

Pugna pela revogação da decisão recorrida e consequente absolvição da 

recorrente da prática das contra-ordenações de que vem condenada, alegando conforme 

consta de fls. 361 a 416 dos autos, apresentando, em síntese, as seguintes 

conclusões: 

- O dever de divulgação de informação privilegiada previsto no artigo 248." do 

CdVM c a d a  lado a lado com o dever de qualidade de informação previsto no artigo 

7." do mesmo Código, visando a duninuição das assimetrias informativas. 

- O artigo 7." do CDVM não pode ser invocado para exigir o fornecimento de 

elementos de informação alem dos necessários para cumprir com o disposto nas leis 

aplicáveis a cada caso concreto, nomeadamente no que respeita a deveres de informação 

privilegiada nos termos do artigo 248." do CdVM. 
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- Para efeitos de divulgação de informação privilegiada e esclarecimento de 

m o r e s ,  devem ser divulgados de forma completa, clara, verdadeita, actual, objectiva e 

lícita todos os elementos que, nos termos do artigo 248." do CdWI e demais 

disposições aplicáveis, sejam relevantes nesse âmbito, mas não é e o se d d p e  

informacão não ~riviledada ou elementos que não seiam necessários ara pôr cobro aos 

m o r e s  em causa. 

- Os comunicados emitidos pela PT tinham por fuialidade exclusiva 

desmentk formalmente qualquer rumor público de que a PT havia iniciado e 

encontrava-se num processo negocial para adquirir a Telemar, que pudesse ter surgido 

em Wtude da notícia publicada pelo Diário Económico. 

- Tal finalidade foi alcançada sem necessidade de se proceder à divulgação da 

deliberação do Conselho de Admiriistração da PT no sentido de iniciar contactos com 

entidades brasileiras, nem da existência de tais contactos. 

- Por outro lado, a infoma~ão sobre a deliberação do Conselho de 

Adminis&ação da PT de 28 de Maio de 2007 no sentido de iniciar contactos com 

entidades brasileiras e a existência de tais contactos assumia natureza confidencial e era 

abrangida pelos princípios de segredo comercial que vinculam a PT. 

- Apenas em casos muito excepcionais (por exemplo quando a informação 

constitua informação privilegada, o que não se verifica no caso em concreto) é exigda 

divulgaçâo de informação, ainda que a mesma seja confidencial. 

- Ora, no caso em apreço fi) a deliberação de restabelecer contactos políticos 

e o efectivo restabelecimento de tais contactos não constituiam informasão privilegiada 

e (iil a hnalidade de desmentir formalmente qualquer rumor público quanto à existência 
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de um processo negocial para aquisição da Telemar (que constituiria informação 

privilegiada) foi integralmente cumprida com os comunicados divulgados pela PT 

- O comunicado do dia 31 de Maio de 2007 foi divulgado "à Iz/p das not& 

entntunto divulgadar na comunicupão soc id ' ,  não se pretendendo, com o mesmo, completar 

ou corr ip  de modo algum a informação divulgada ao público no dia 30 de Maio de 

- É manifestamente excessivo o entendimento da CMVM de que deveriam 

ter sido divulgados os contactos paiíticos sobre opções estratégicas no Brasil que não 

constituíam informação privilegiada e haviam já sido objecto de noticias publicadas nos 

jornais. 

- Considerou a CMVM que a informação divulgada pela PT nos 

comunicados publicados nos dias 30 e 31 de Maio de 2001 não era clara, o que não 

corresponde à verdade. 

- No comunicado de 31 de Maio de 2007, em matéria de clareza de 

informação, a M' fez mais do que lhe era exigido por lei, tendo vindo precisamente 

clarificar que os contactos objecto de diversas noticias na comunicação social haviam 

sido efectivamente aprovados pelo Conselho de Administração da PT. 

- Não é legítimo concluir que os comunicados de 30 e 31 de Maio de 2007 

não eram claros por não conterem referência a elementos cuja divulgaqão ao mercado 

apenas se tornou exigível em momento subsequente. 

- Com efeito, através do comunicado de 5 de Junho de 2007, a PT pretendeu 

esclarecer os investidores acerca da existência de meros contactos preliminares que não 

correspondiam a um processo negocial (como porventura a expressão "conceitos 
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/ 
preliminares de eventuais negún'ooj." poderia fazer entender) e informar o mercado do témiino 

dos mesmos. 

- A referência pela JT à existência de contactos apenas se justificou neste 

contexto, ou seja, após os mesmos terem sido mencionados pela Telemar em condições 

que poderiam suscitar dúvidas aos investidores. 

- A PT não omitiu ilegitimamente, no comunicado do dia 31 de Maio de 

2007, a existência de contactos com accionistas da Telemar. 

- A PT não teve qualquer intenção de praticar um acto ilícito, não rendo sido 

sua intenção divulgar qualquer comunicado que intencionalmente conuvesse informação 

incompleta ou pouco clara, pelo que os factos imputados à PT não foram praticados 

doiosamente. 

- Em obediência ao princípio da proporcionalidade, na sua tripla vertente de 

princípio da proporcionalidade stncto senszr, princípio da adequação e princípio da 

necessidade, a coima aplicada pela alegada violação do dever de qualidade de informação 

no dia 31 de Maio de 2007, e caso não se decida no sentido de dar provimento ao 

presente xecurso, devexá ser substancialmente inferior à coima aplicada pela alegada 
I 

violação do mesmo dever no dia 30 de Maio do mesmo ano. 

* 

A CMVM apresentou alegações, nos termos do disposto no art.' 416", n." 1 do 

CdVM, pugnando, no essencial, pela manutenção da decisão administrativa, conforme 

consta de fls. 430 a 468, alegando: 

1,"Os contactos realizados com accionistas de referência da Telemar são 
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7 
negociais, pois apenas são enquadráveis no âmbito de uma possível negociação ou 

aproximação à negociação de acções da Telemar porquanto: 

a ) A  internacionalização da PT pata o Brasil constitui uma opção estratégica 

de crescimentos 

qResultam de uma deliberação do Conselho de Administração da PT; 

=)Foram realizados pelo Presidente do Conselho de Administração da PT; 

d)Tiveram como contraparte accionistas de referência da Telemar, cujo 

papel seria decisivo em qualquer estratégia de crescimento que incluísse a Telmar; 

qA própria Telemar classificou os referidos contactos como "conceitos 

preliminares de eventuais negócios". 

2."Um processo negocial comporta várias fases que têm início com uma 

decisão que pode ser de comprar, vender h&, etc., e que termina com o 

estabelecimento do negócio ou com o abandono defuiitivo das negociações. 

3,"A deliberação de contactar potenciais vendedores e o efectivo contacto 

desses vendedores constituem fases do processo negocial, irrelevando para a 

existência do processo qual o desfecho dos respectivqs contactos. 

4."A informação divulgada pela PT quer em 30 de Maio de 2007, quer em 

31 de Maio de 2007 omitia elementos essenciais ao correcto esclarecimento do 

mercado, constituindo nessa medida informação não clara e não completa, o que 

determina a violação do artigo 7.", n." 1 do CdVM. 

5.'0 comunicado divulgado em 30 de Maio de 2007 não é claro na medida 

em que para o receptor/destinatário da mensagem não é perceptível: 
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a> Se existiu alguma decisão no sentido de estabelecer ou 

restabelecer contactos com entidades bem como com as empresas brasileiras que 

possam vir a constituir uma opção estratégica de negócios; 

b) Se foi demonstrado perante a Telemar ou perante os seus 

accionistas interesse em iniciar negociações tendentes a criação de um operador de 

telecomunicações luso-brasileiro que pudesse eventualmente incluir a Telemar; 

C> Se existem ou não contactos para a aquisição de acções da 

Telemar; 

d> Se foram estabelecidas quaisquex conversas preliminares 

tendentes a futura aquisição de acções da Telernar; 

e> Se foi avançada qualquer oferta de aquisição de acções da 

Telemar. 

6."0  comunicado divulgado em 31 de Maio de 2007 não é claro na medida 

em que para o receptor/destinatário da mensagem não é perceptível: 

a> Se foi demonstrado perante a Telemar ou os seus accionistas 

interesse em iniciar negociações tendentes à criação de um operador de 
I 

telecomunicações luso-brasileiro que pudesse eventualmente incluir a Telemar; 

b) Se existem ou não contactos para a aquisição de acções da 

Telemar; 

C) Se foram estabelecidas quaisquer conversas preliminares 

tendentes à futura aquisição de acções da Telemar; 

d> Se foi avançada qualquer oferta de aquisição de acções da 

Telemar. 
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7."Toda a informação a divulgar deve ser, nos termos do artigo 7.", n." 1 do 

CdVM, completa, verdadeira, actual, clara, objectiva e lícita, seja ela facultativa ou 

obrigatória. 

8."A PT conhecia indubitavelrnente todos os elementos necessários a 

prestar informação de qualidade (porque de factos próprios se tratava); 

9.'A Arguida optou deliberadamente por omitir elementos na sua 

comunicação ao mercado sabendo que ao fazê-lo transmitiria uma informação que 

não correspondia em absoluto à realidade. 

10." Os princípios e regras de confidencialidade e eventuais deveres 

de sigdo são consagrados pela lei e cedem, nos termos da mesma lei, quer perante 

o artigo 248.", quer perante o artigo 7." do CdVM. 

11." Porque escolheu divulgar a informação nos termos em que fez, a 

PT hcou obrigada à divulgasão da decisão de estabelecer contactos e dos 

contactos realizados. 

12.' Não constitui pressuposto tipico da infracção ao artigo 7." do 

CdVM a existência de qualquer motivação ou intenção por parte do agente. 

13." Irreleva em sede de imputação típica que a motivação da PT para 

a divulgação do comunicado de 31 de Maio de 2007 tenham sido as noticias 

divulgadas na comunicação social ou a reunião ocorrida em 31 de Maio de 2007 

na CMVM. 

14." Tendo a CMVM conhecimento efectivo da realização da reunião 

e sabendo que tinham sido solicitados na mesma esclarecimentos sobre a noticia 

veiculada pelo Jornal Diário Económico, referiu esse facto. 
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15." A CMVM não conclui que a divulgação da informação por parte 

da PT ocorreu no seguimento da reunião ocorrida, embora tal conclusão 

constituísse uma ilação admissível. 

16." A informação divulgada pela PT nos comunicados de 30 e 31 de 

Maio de 2007 nem é clara, nem refuta clara e peremptoriamente a noticia 

divulgada no Diário Económico de 30 de Maio de 2007. 

17." A divulgação da informação relativa aos contactos realizados pela 

PT era exigivel porquanto: 

a) Constituía informação privilegiada sobre a qual corriam pelo 

menos desde 30 de Maio de 2007 rumores; 

b) Era essencial para a correcta compreensão por parte do mercado 

e dos investidores, em especial da simação entre a PT e a Telemar, a divulgação da 

reahzação dos contactos. 

18." Os contactos realizados pela PT c o n w a r n  verdadeiros 

contactos negociais susceptíveis de influenciar a decisão dos investidores. 

19." O que o amgo 7.", n + O  1 do CdVM exige, na sua forma dolosa, é 

o dolodo-tipo (conhecimento e vontade de realização do tipo objectivo de ilícito) 

e não qualquer dolus mulus ou elementos subjectivos especiais da ilicitude pelo que 

a Arguida agiu com dolo. 

20." O conhecimento do dever de divulgação de informação completa 

e clara é ax>logcumente relevana para a Arguida, pelo que só pode ser aplicável o 

artigo 9." do RGCO. 

21 .' Acresce que: 
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a> A questão da ilicitude do incumpritnento do dever de divulgação 

de informação de qualidade, previsto no artigo 7.", n." 1 do CdVM é inequívoco, 

inexistindo duas ou mais ~osições de direito admissíveis ou qualquer controvérsia 

sobre qualquer um dos assuntos. 

Com efeito admitir que possa ser divulgada informação sobre um 

processo negocia1 que induz em en-o o mercado, permitindo várias interpretações 

possíveis e dando azo a rumores vános seria admitir a existência de informações 

equívocas no mercado, o que não é adrnissível. 

b) A solução dada pelo agente à questão de ilicitude, isto é, a 

divulgação de informação não clara como forma de desmentir noticias divulgadas 

na imprensa não corresponde a ponto de vista juridicamente reconhecido. 

22." Pelo que, a Arguida não agiu sem consciência da ilicitude. 

23." As coimas concretamente aplicadas mostram-se razoáveis e 

proporcionadas considerando as infracções pelas quais a Arguida vem condenada 

e os vários factos ponderados na medida da sanção. 

24.' A coima única aplicada à Arguida encontra-se substancialmente 

mais próxima da coima mínima concretamente aplicável, correspondendo (e em 

mera proporção, esquecendo as utilidades marginais decrescentes) a aplicar a 

aiguem que ganha 1000£ por mês uma coima de 0.08£, valor este manifestamente 

reduzido. 

O recurso foi admitido e designada data para a audiência de julgamento. 
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Realizou-se a audiência de julgamento, com observância das formalidades legais. 

No final, foi proferida a sentença de fls, 537 a 562 datada de 09/06/2010 que 

c< julgou procedente o recurso interposto pela arguida/recorrente PORTUGAL 

TELECOM, SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPACOES SOCIAIS, s.A., 

absolvendo-a da prática das duas contra-ordenações previstas e punidas pelos art." 7 O ,  

n." 1, 388", n." 1, d. a) e 389", n." 1, al. a) do CdVM, revogando, em consequência, a 

decisão proferida pelo Conselho Directivo da Comissão de Mercado de Valores 

Mobiliários". 

Inconformada com esta sentença, a CMVM interpôs recurso com os 

fundamentos constantes da respectiva motivação constante de fls. 567 a 621. 

O Tribunal da Relação de Lisboa por acórdão de 09/12/2012 concluiu pela 

"contradição entre os factos provados e não provados, erro notório na apreciação da 

prova" e determinou nos termos dos art.O 426O e 426"-A do Código de Processo Penal, 

o reenvio do processo para novo julgamento. 

Tendo baixado o processo à primeira instância, foi designada data para a 

realização de novo julgamento. 

A audiência de julgamento realizou-se com observância das formalidades legais 

conforme resulta da respectiva acta 

* 

O Tribunal é competente. 

Inexistem excepções, nulidades ou questões prévias de que cumpra conhecer e 

que obstem a apreciação do mérito. 

* 
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I1 - Fundamentação de facto: 

a) Com relevância para a decisão da causa resultaram provados os seguintes 

factos: 

1. A Portugal Telecom, SGPS, S.A. é uma Sociedade aberta emitente de acções 

admitidas à negociação em mercado regulamentado. 

2. A data dos factos o título Portugal Telecom, SGPS - Norn fazia parte do índice 

PSI-20. 

3. No dia 28 de Maio de 2007 ocorreu uma reunião Extraordinária do Conselho de 

Administração da PT, constando da respectiva acta, cuja cópia se encontra junta 

a fls. 76 a 78 dos autos, designadamente o seguinte: 

"Ponto único da Ordem de Trabalhos 

- Conti~aação ab apredagão e eventaal deliberação do Pyecto Swap, 

(. . .) Relati~amente ao Brasil, face aos possiveis cenários de desenvolvimento do sector e ao 

poncionamento dos )la_yerf' internacionais presentes naquele paif, tem vindo a assumir uma 

rdevhacia eped m a  análise aprofndada do nosso poncionamento competitivo naquele mercado 

e é jastamente nesse quadro que a Comz~.s& Exemtiva tep vindo a pathlhar com os Senhores 

Administradore~ a anblise de eventucais opçães est~até@cus qzie se p o s m  colocar, 

De sepida o Presidente do ConseIbo de Admini~traç2o colocota esta maté~d à diswssão tendo-se 

segaido am lap  peáodo de comentários e pedidos de esclaren'mento. 

Não tendo sido possi2ieI estabelecer . a ~  con.renso em tomo da matéria em di~c~/ssão o Conselho de 

Admini~traçio deliberou mandatar a ComissZo Exediiva no rentzdo de continuar a apro>ndar 

as opfiie~ estratégi-as que se coIocam nomeadamente estabelecendo ozi re~tabelecendo contactos com 

as entidades bem como com empresas brasileiras qz4e possam vir a constituir uma op,~!üo estratéggaca 
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/ 
de negócos no sentido de hub ibr  o Conselho de Administração a m a  tomada de de~z'são, s e j r  

esse o CUSQ" . 

4. A Telemar Participações SA eIa em 18 de Maio de 2007 a hokding que possuía a 

concessão para operar telefonia fixa local e de longa distância na região I, que 

compreende os Estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, e as regiões Norte e 

Nordeste do País, totalizando 16 Estados. Além disso, a empresa actuava com 

autorização em todo o território brasileiro na prestação de serviços de comunicação 

de dados, Intexnet e longa distância. 

5. A Telernar Participações SA tinha em Maio de 2007 a seguinte composição 

accionista: 

a. Banco Nacional de Desenvolvimento de Participações - 25,0%; 

b. Fiago (Fundos de pensões) - 19,9O/o; 

c. AG Telecom (Andrade Gutierrez) - 10,275%; 

d. Asseca Participações (Grupo Macd e GP Investimentos) - 10,275%; 

e. Lexpart Participações (Opportunity) - 10,275%; 

f. L.F.Tel. Cjereissati) - 10,275%; 

g. Alutrents Participações, SA - 10,0%; 

h. Fundação Atlântico de Seguridade Social - 4,0% (fls. 108). 

6 .  A Telemar Participações SA detinha, em Maio de 2007, participações nas empresas 

Contax e Tele Norte Leste Participações, detendo esta a Telemar (fls. 108). 

7. No dia 29 de Maio de 2007 o Dr. Henrique Granadeiro (Presidente do Conselho de 

Administração da PT) contactou telefonicamente o Dr. Sérgio Andrade (Presidente 

do Conseho de Admuiistração do Grupo Andrade Gutierrez), que detinha através 
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da AG Telecom aproximadamente 10,275°/o do capital social da Telemar 

Participações (fls. 52-55, 130 e 131). 

8. No contacto mantido entre o Dr. Henrique Granadeiro e o Dr. Sérgio Andrade foi 

abordada a sensibilidade de ambos os grupos relativamente à criação de um 

operador de telecomunicações luso-brasileiro que pudesse eventualmente incluir a 

Telemar (fls. 52 a 60). 

9. No dia 29 de Maio de 2007 o Dr. Henrique Granadeko contactou pessoalmente o 

Dr. Fersen Lambranho (Co-Presidente) do Grupo GP Investimentos, que 

juntamente com o Grupo Macal, controla a empresa Asseca Participações que 

detinha aproximadamente 10,275% do capital social da Telemar Participações (fls. 

10. No contacto mantido entre o Dr. Henrique Granadeiro e o Dr. Fersen Lambranho 

foi abordada a evolução dos interesses do Grupo GP Investimentos e a presença da 

PT no Brasil, tendo nesse âmbito sido comentada, entre outros assuntos, a 

sensibilidade de ambos os Grupos relativamente à criação de um operador de 

telecomunicações luso-brasileito que pudesse eventualmente incluir a Telemar. 

Nessa conversa não foi discutido qualquer conceito ou proposta de negócio, mas 

apenas abordadas generalidades, assuntos empresariais gerais, perspectivas e visões 

sobre o Brasil e o mercado de telecomunicações (fls. 52 a 60 e 120-121). 

11. No dia 30 de Maio de 2007 o jornal Diário Económico publicou uma noticia com o 

titulo "PT negoceia compra da Telemar", onde pode ler-se: 

"A maior operadora brasileira valia ontem quase 7 mil milhões de ems. PT quer metade. 
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O conselho de administraçiio da Portugal TeLtcom aprovou na sepnda-feira as bases de uma 

propo~ta para a aqzcisitüo da Telemar, a maior operadora de telecomnicaçCes do Brasil, que é 

paliticulamentefo7ste na rede j x a  e cujo vulor de mercado equivalia, a pqos  de ontem, a qzme 7 

mil milhães de euros. 

O o&e~fivo da operadora eact'oml de telecom~~~fca~üe~ é hnfur tdma Oferta am&ivel mbre a 

empresa brasileira, qae opera mais de 40 milhões de linhas em 15 dos 26 Estados do Brasil, 

inclaiedo o Ria de janeiro. 

O sMcesso da operação depende de zim acordo com o gmpo contmlador da TeL.mma7; que domina 

cerca de 40% do capital da empresa, e a parti7 daqui, conseguir pelo menos metade das acções da 

Telemar. 

No minimo, a operaçzo envolveria assim um in~estimento de 3,5 mil milhões de earos. No 

entanto, além de um pagamento em '%ash7', a estmftdra da q%rta deverú incluir uma fata paga em 

O namoro da Portugal Telecom Q empresa brasileira não é novo, mas a oportgnidade ganhozr 

tí~$ncia numa altura em gzce a PTpmctrra altemaliuas à Vivo para assegurar a srsa pmença no 

mercado brcl~ileiro, independentemente do que possa t i ra  ser acordado com a Telefónica em rehção 

ao fitam da maior operadora móvel da Amé?im do Szrh controlada a meias entn a PT e a maior 

Ao qme o Dikio Económico apumu, o conselho de admifli~trafüo de qzrinta$ira  discuti^ a 

pmposta preparada pela comi.r.rZo exemti~a da PT com &da do Caixa BI e do Banco Eqiri~o 

Janto de 'e~nve~~irne~~~o, mas a&~nr admini~tradom ter20 sugtrido aLtmçÕes ao doll/mento, qtíe 

faram intmdu$as darante o& de semana. 
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Em pnheiro lugar, a&ns elementos do conselho de administrafão consideraram o ualor da 

proposta dema~iado elevado. E m  segundo lugar, a&n~- accionistas mrrnifestarmz apreoczrpuç8o de 

que as suas posições na operadora potzu~esajcassem demasiado diluidas após a operaçüo. 

 esta^ preoapações terã0 kdo ultrapassadas pelo conselho de administração na segmda-feira. O 

próximo passa é agora chegar a zrm acordo com os brasileiros, com quem a administração liderada 

por HenP;;gue Granadeim tem mantido a&ns contactos. 

A delicadexa desta operação em a m o s  de engenhaPiajnanceirapoderú emgtr que Zeinal Buua se 

mantenha na Portugal Telecom, desiltldindo algtins accionistas da PT MuLtimédid que gostariam 

que permanecesse como presidente executivo da operadora após a SZ~U autonomi~a~ão da casa mãe". 

12. Na sequência da noticia publicada pelo jornal Diário Económico a CMVM enviou, 

às 0903 do dia 30 de Maio de 2007, um fax à PT a solicitar esclarecimentos acerca 

da noticia mencionada. 

13. No &a 30 de Maio de 2007, pelas 13:57 a PT divulgou no Sistema de Difusão de 

Informação o seguinte comunicado: 

'Na sequênnb das notinus recentemente pubkcadas na com~nic~ç20 son'aI, a Poilugal Telecom 

in.$ima qtae, tal como j h  u#teriomente referido, aborda com fnqzdencia opções estrat@-as de 

desenvolvimento e e@ansão d7 sw actividade nas vhias breus de negócio da empresa desde que 

estas maxzXLmi~em valorpara os serls accionistas. 

O mercado b r d ~ d e i ~  assume particdar relevância dada a patzicz$a[Üu impo7tante que o gmpo ai  

possui, o que obkga a uma recorrtnte análife do poncionamento competitivo e desempenho 

operahnal dos activos actualmente detidos, bem como estudo de eventuais opfões estratégicas qne 

criem valorpara o gnrpo e seus accionistas. 
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A Portugal Teiecom illforma, no entanto, não kr upresentado qlsalqaer proposta de compra de 

acfles a q~/abzter acdonista da Tele Norte Ls te  Pa7itr'n)açÕes pelemar), sendo qlse, no ~&om~o 

Mdmprzhento dra legziia~20 em vigor, tem igomado, e sempre informará, imediatumenk opib/ico 

sobre qlsaisqger informafies pn'vilegiadas que oconam na sua actividade og na saa situaçzo 

económica ejnanceira. ": 

14. No dia 31 de Maio, pelas 11:00, realizou-se uma reunião na CMVM com os 

representantes para as relações com o mercado da PT, em que foram solicitados 

esclarecimentos sobre a noticia veiculada pelo Jornal Diário Económico (fls. 1). 

l5. No dia 31 de Maio pelas 20:07 a PT divulgou no Sistema de Difusão de Informação 

o seguinte comunicado: 

" N a  seqaênciu do comzcnicado de ontem, e à lu? das noticias entretanto diuu&ada.r na comunica@ 

son'ai a Portugal Telecom esclarece que, no âmbito da análise recorrente das opçr7es estratégicas nas 

diversas geograjas onde a empresa e~-tú presente, j5i apmvudo em retdnizo do seu Conselho de 

Administrapio, do pasfudo dia 28 de Maio de 2007, resfabelecer contactos com deteminados 

acdonistas da Tele Norte Leste Partinjafões rTeiemarll), com ksta a eqiorarpossibilidades de 

investimento. Contzcdo, a PT reitera prão ter apresentado qzru/qzrerpmpo~fa de compra de acções a 

qualquer achnistu da Telema+'. 

16. No dia 1 de Junho de 2007 a Telernar divulgou no site da BM&FBOVESPA (bolsa 

de valores de São Paulo) o seguinte comunicado: 

"Tendo em vista as recentes noticias e conaainicados diuu&adas pela I'ortugal Telecom, a 

Compazlhia, ~.lo sentida de manter o mercado infomudo, comunica que não tem nenbzcma 

negociação em carso com a Porfxgal Telecom, nem com qualqzder ozitm investidor sjajnancezm ozr 
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A&ns súcios e assessom~nancezms da Companhia receberum sondagens em nome da Potzftlgai 

Telecom apresentando conceitos preliminares de eventziais negóros qtle @rum prontamente 

17. No dia 5 de Junho de 2007 a PT divulgou no Sistema de Difusão de Informação o 

seguinte comunicado: 

" N a  seqaêlicid do comunicado diut/lgado ontem pela Telemar Parfiapaftes, SA,  a Po7itugaI 

Telecom confzrma que, em res~lltado da deliberaç20 do seu Conselho de Administraç20, )ram 

restabelecidos contados preliminaref com accionistas da Telemar com vista à  nul li se de eventlaais 

oportztnidades de ntgóio no memdo brojileim. A Portugal Telecom znfoma que os rfen'dos 

contactos cessaram". 

18. No dia 31 de Janeiro de 2007 o "Jornal de negócios" publicou uma noticia com o 

titulo "Gmpo Portt%aI Telecom desiste de jcur com metade da V I V O  - TeleJonica agziarda 

contacto da operadorapoduguesapara discutirpnfo", onde pode ler-se, na pag.14: 

"( ...) A OI não quis comentar as noticias sobre uma provável oferta de aquisição da Portugal 

Telecom. "Não tenho quaisquer informações", afirmou fonte oficial ao Jornal de negdcios, 

adiantando que "se houver noticias relevantes serão comunicadas ao mercado". Resposta quase 

idêntica a dada por Zeinal Bava ontem. O responsável da PT, (presente numa conferência da T W ,  

escusou-se a comentar a aprovação do lançamento de uma proposta ela OI, remetendo quaisquer 

esclarecimentos para "os canais oficiais". Mas o "canal oficial" alinhou pelo "nim". A PT informa 

que (..) aborda com frequência opções estratégicas de de~.envolvimento e expansão da sua actividade 

nas várias áreas de negócio da empresa" refere o comunicado entregue na CMVM. Porém, o lider 

do Grupo PT acabou por "abrir o jogo" ao$nal da tarde de ontem, reconhecendo o interesse num 

"entendimento amigável sobre a relemar" reconhecendo mesmo que já teve contactos com 
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accionistas da operadora, e afastando a hipótese de lançar uma oferta pública de aquisição hostil 

sobre esta empresa. " 

19. O mesmo '7ornai de Negíicios" de 31/05/2007 publicou na pag.40 uma noticia 

sob o titulo "PT disponível para "troca de participações" com a O1 onde pode 

lex-se: 

"Henrique Granadeiro, Presidente do Grupo PT, confirmou ontem o interesse da 

Portugal Telecom na 01, ex-Telemar, confumando a noticia avançada pelo jornal de 

negócios a 26 de A b d  Último. O Líder da Portugal Telecom referiu ontem no Brasil 

que a operadora portuguesa está disponível para um entendimento amigável com a 

Telemar[OI] que possa, inclusivamente, envolver uma troca de participações para a 

construção de um pilar Luso-Brasileiro, em Portugal e no Brasil", em declaraqões 

citadas pela Lusa. O responsável revdou que já houve alguns contactos com os 

accionistas da operadora brasileira, que é "uma entre as várias hipóteses" para o 

alargamento da actuação da PT no Brasil. Mas tal só acontecerá se "as conversas que 

já mantivemos em diversas ocasiões com os accionistas de referência da Telernar" 

conduzam "a uma aproximação de posições" afimiou Granadeiro. O responsável 

I 

adiantou que a eventual aquisição da O1 não obriga a venda da Vivo. Sobre 

eventuais problemas regulatórios em ter a Vivo e a Telemar, sublinhou que espera 

primeiro por uma decisão da Anatel sobre o facto de a Telefónica ter adquirido uma 

posição de controlo na Telecom Itáiia - TIM - algo que "marcará um precedente e 

fará doutrina sobre qual é a evolução da regulação no Brasil" (. . .). 

20. Ao emitk os comunicados dos dias 30 e 31 de Maio de 2007 nos termos 

descritos, a arguida agiu liwe, voluntaria e conscientemente com intenção de 
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omitir informação de que dispunha e que sabia ser necessária para prestar 

informação de qualidade. 

21. No ano de 2007 a PT teve proveitos de €6.1 84.400.000 e resultados líquidos de 

€741.900.000,00. 

22. No âmbito do processo de contra-ordenação n." 35/2004 foi a arguida 

condenada na san~ão de admoestação pelo incumplirnento do dever previsto no 

art." 245" do CVM. 

b'l Factos Não Provados: 

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

C) Indicacão e exame critico das movas aue serviram s ara formar a 

conviccão deste Tribunal 

O Tribunal valorou de forma crítica, conjugada e global a prova produzida em 

audiência de julgamento, segundo as regras da experiência comum e à luz do princípio 

da livre convicção, 

O legal representante da argutda, Dr. Henrique Granadeiro prestou declarações 

que, no essencial, foram fidedignas e credíveis no que respeita aos factos, embora 

tenham feito interpretações diferentes das que foram levadas a cabo pela autoridade 

administrativa. Explicou as relações existentes, à data dos factos, entre a PT e o 

mercado brasileiro, o objectivo que o levou ao Brasil, os contactos que aí manteve. 

Foram também relevantes os depoimentos de José Pedro Fazenda Martins e de 

Maria de Lurdes Azevedo, ambos, à data dos factos, funcionários do departamento de 
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supervisão de mercados emitentes da CMVM. Depuseram, não obstante a ligação com a 

recorrida, de forma isenta e objectiva esclarecendo como foi recebida a noticia do Diário 

económico na CMVhl, os contactos mantidos com a PT com vista ao esclarecimento 

daquela noticia e bem assim das posteriores. Esclareceram quais as situações em que um 

emitente está obrigado a divulgar informação e bem assim as situações em que a CMVM 

entende haver necessidade de esclarecer o mercado, nomeadamente nas situações de 

quebras de sigilo, fugas de informação ou rumores. 

A análise de todos os depoimentos de forma crítica, conjugada com os 

documentos juntos aos autos determinou a convicção do Tribunal expressa nos factos 

acima referidos. Assim, e mais concretamente, para a prova dos factos n." 1 e 2 foi 

determinante o doc. de fls. 10 a 16. O facto n." 3 decorre da análise da cópia da acta do 

Conselho de Adrninistxação junta fls. 76 a 78. A análise do documento de fls. 106 a 108 

(Assessoria i Portugal Telecorn, SGPS, S.A.) determinou os factos provados n." 4, 5 e 6. 

A análise dos doc. de fls. 52 a 55 e 130 e 131 determinou a prova do facto n." 7. 

Para a prova dos factos 8 a 10 relevou o teor do doc. de fls. 52 e ss conjugado e 

corroborado pelo depoimento do Dr. Henrique Granadeiro que esclareceu também o 

teor dos seus contactos com os Dr.s Sérgio Andtade e Fersen Lambranho. Relevaram 

ainda, no que respeita aos factos 9 e 10 os doc. de fls. 120-121 e quanto à posição 

ocupada pelo Dr. Fersen Lambranho no Grupo GP Investimentos considerou-se o teor 

de fls. 132 e 133. 

A prova do facto n." 11 resultou da análise do doc. de fls. 7 (cópia do jornal 

Diário Económico de 30 de Maio de 2007). O teor de fls. 34 e 35 foi considerado para a 

prova do facto n." 12. 
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O facto n.O 13, 15 e 17 assim se consideraram em face da anáhse de fls. 4, 15, 16 

e bem assim 17 a 21. 

Considerou-se provado o facto n." 14 pela análise do doc. de fls. 1 e em face dos 

depoimentos do legal representante da arguida e das testemunhas, sendo que todos 

confirmaram a existência desta reunião e o seu teor. 

Para a prova do facto n." 16 relevou o teor do doc. de fls. 5 e 6 

O facto n." 21 relativo às condições económicas da arguida decorreu da an;ílise 

do documento de fls. 22 a 33. Quanto aos antecedentes contra-ordenacionais revelou o 

teor de fls. 124 e 125. 

Os factos 18 e 19 resultaram provados em face dos documentos de fls. 810 e 

O facto n." 20, referente ao elemento subjectivo do tipo, resultam da apreciação 

dos factos objectivos assentes sob os pontos 3, 7, 8,9, 10, 11, 13, 14 e 15, apreciados à 

luz das regras da lógica e da experiência. Na verdade, Foi drvulgada informação 

referente à PT; a CMVM pediu à PT esclarecimento público acerca dos factos revelados; 

a PT tem conhecimento da noticia e da hveracidade dos factos nela relatados e emite 

dois comunicados, um no dia 30 outro no dia 31de Maio, não desmentindo nem 

esclarecendo (quer num quer noutro dos comunicados) todos os factos noticiados. Esta 

omissão de factos de que tinha conhecimento tem que considerar-se intencional não 

fazendo qualquer sentido, à luz das xegras da experiência comum que, tendo 

conhecimento de uma noticia falsa em que são referidos vários factos, se entenda que o 

mercado ficaria esclarecido se apenas se negasse um desses factos. Essa intenção de 

omiti informação, mantendo parte do rumor fica consolidada pela circunstância de a 
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a r p d a  ter tido uma reunião na CMVM no dia 31 em que (de acordo com os 

depoimentos das testemunhas inquiridas) foi advertida de que o esclarechento do dia 

30 era insuficiente, mantendo a PT a intenção de não prestar toda a informação que 

tinha disponivel, só a tendo revelado quando, em face do comunicado da TELEMAR 

no dia 1 de Junho, tal se tornou inevitável. 

Por outro lado, é manifesto em face do número de noticias divulgadas no dia 31 

de Maio, que o comunicado da PT de dia 30 não foi suficiente para pôr temo aos 

rumores lançados com a noticia do Diário Económico, pelo que se exigra, no 

comunicado de dia 31, um esforço acrescido por parte da PT no sentido de esclarecer 

completa e devidamente o mercado. Ao invés, tal comunicado omitiu, ainda, factos que 

tinham sido objecto de noticia e que cumpria esclarecer, não sendo também despiciendo 

o facto de a PT ter tido uma reunião na CMVM às 11.00h e apenas ter emitido o 

comunicado às 20.07h. 

A prova globalmente considerada determinou a convicção do tribunal expressa 

nos factos acima considerados. 

*** 

III - Fundamentação de direito: 

A arguida foi condenada pela prática de duas contra-ordenações p. e p. pelos 

artigos 7", n." 1, 388", n." 1 al. a) e 389' todos do CdVM. 

A decisão a proferir neste caso impõe, previamente, a discussão sobre qual o 

regune jurídico aplicável já que, estamos perante uma sucessão de leis no tempo. 
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r-; 
Conforme dispõe o art." 3" d o  RGCO a punição por contra-ordenasões é 

determinada pela lei vigente no momento da prática do facto, sendo que, como 

estabelece o n." 2 daquele artigo, se a lei vigente ao tempo da prática do facto for 

posteriormente modificada, aplicar-se-á a lei mais favorável ao arguido 

Importa, assim, determina qual a lei aplicável ao caso concreto. 

A data dos factos, o art." 7 . O ,  n."" e 2 do CVM tinham a seguinte redacção: 

vaiares mobilián'os, u oferitax pzíbkicas, a aerc7cados de vatores mobihhio~; a actividades de intemediação 

e a emitentes qae J ~ U  ~u~cept i~el  de infltdenciar as Aecsõec- dos investidores ou que sejd pre~tada à.~ 

entidades de stcpem>io e às entidadec- gestam de merrados, de &emas de liqt/i&ão e de sistemas 

centiratipador de valores mobiIiinos. 

2 - O diqosto no número anterior apdica-se seja quaijir o meio de La'ivu&açZo e ainda gzle a 

infomaf5o J ~ Q  inmida em con~e~ho, recomenduçi?~, mensagem publiathniz ou relatório de notação de 

Com a entrada em vigor do DL 357-A/2007 de 31 de Outubro (que entrou em 

vigor no dia I de Novembro de 2007) este artigo foi alterado passando a ter a seguinte 

redacção: 

' @ & i z d e  da informação 

7 - A z9rfotmação reqeitante a instmmentos jnanceiros, a formas 0rganixada.r de negonuçüo, uàs 

actividades de itltemediaçãojnanceira, à liquidação e à cumpensap70 de operaçi7es, a Qertas pziblicas de 

valores mobihhios e a emitentes deve ser completa? verd~deiru? actuai, clara, objectiva e Licita" 

Ora, analisando os preceitos vigentes à data da prática dos factos e à data actual 

verifica-se que no que respeita ao art." 7", se alargou o seu âmbito de aplicação. 
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Efectivamente, enquanto na redacção vigente em Maio de 2007 apenas se exigam os 

requisitos de qualidade da informacão descritos no artigo quando esta fosse susceptível 

de influenciar as decisões dos investidores. Com a nova redacção dada pelo DL 357- 

A/2007 eliminou-se esta exigência da susceptibilidade de influenciar a decisão dos 

investidores, com isso se alargando o âmbito de aplicasão da norma. 

Assim, nos termos do art." 3" do RGCO entende-se que é aplicável ao caso em 

análise o regime vigente à data da prática dos factos, como aliás, concluiu a CMVM em 

sede de decisão administrativa, já que a nova redacção não é em concreto mais favorável 

As sociedades emitentes de valores mobiliários negociados em mercado 

regulamentado estão submetidas a deveres de informação consagrados nos art." 244O a 

251" do CdVM, e a informação a prestar terá que ser uma informação de qualidade, 

sujeita às características ínsitas no art." 7". 

A arguida, sendo uma sociedade aberta ao investimento público e cotada, é uma 

sociedade emitente, pelo que sobre ela recaem também estes deveres de informação. 

Estes deveres de informação têm como escopo a protecção dos investidores e a 

sua segurançxi e confiança no mercado. Efectivamente, os investidores, em busca de 

maior rendibilidade, fazem investimento no mercado de valores mobiliários assumindo a 

responsabilidade e o risco das decisões que tomam. Assim, para que os investidores 

possam tomar de forma esclarecida e fundamentada, as suas decisões de investimento 

(buy), desinvestimento (sell) ou mesmo de manutenção do status quo (hold) necessitam 

de informação relativa aos valores mobiliários e aos seus emitentes. Com efeito só 
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conhecendo o tipo de valor mobiliário em causa (acção, obrigação, warrant, v.g.) e bem 

assim a estruma organizativa e órgãos sociais dos emitentes, as suas actividades, 

mercados em que concorrem, situação patrimonial e hanceira, é que os investidores 

podem formar um juízo sobre a rendibilidade e segurança do seu irivestirnento. 

Esta informação necessária à decisão do investidor terá que ser fornecida pelo 

emitente já que apenas este possui toda a informação relevante. 

O legislador Português, na senda do direito Europeu e também norte-americano 

tem vindo a alargar a malha de deveres de informação na premissa de que "O investidor 

protege-se com infomaqão", 

A necessidade de organizar o mercado no sentido de assegurar a necessária 

informação para que todos os investidores possam autodeterminar-se no quadro de um 

mercado transparente e igualitário, levou ao acolhimento do princípio da fùll discIo~z/re 

(revelação total) ou da transparência no ordenamento jurídico português, que 

desempenha um papel estruturante no moderno direito dos Valores Mobiliários. Este 

princípio foi introduzido no nosso direito através da transposição de direito comunitário 

(fundamentalmente da directiva n." 82/121/CEE de 15 de Fevereiro relativa i informação periódica a 

publicar pelas sociedades cujas acções são emitidas à cotaqão oficial de' uma bolsa de valores; da directiva 

n." 88/627/CEE de 12 de Dezembro, relativa às informações a publicar por ocasião da aquisição ou 

alienação de uma participação importante de uma sociedade cotada na bolsa; mais recentemente estas 

matérias foram codificadas pela aprovação da Directiva n." 2001/34/CE de 28 de Maio, relativa à 

admissão de valores mobiliários à cotação e à informação a prestar sobre esses valores, que foi alterada 

pela Directiva na0 2003/6/CE de 28 de Janeiro). NO entanto, a influência fundamental veio do 

contnbuto Norte-americano surgindo como reacção à grande depressão que afectou os 

mercados hanceiros em 1929 e teve essencialmente em vista restaurar a confiança dos 
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investidores no mercado de valores mobiliários. O princípio dafirll di~closm é, assim, a 

peça fundamentd de uma estrutura destinada a criar uma culhira de mercado assente na 

maximização da divulga~ão de informação por parte de todos os agentes envolvidos, 

encontrando a sua expressão em cada um dos deveres de informação previstos no 

CdVM. 

Os investidores estão, porém, sujeitos ao princípio da autonomia privada (art." 

405" do CC) pelo que este mecanismo de protecção dos investidores, que se pode 

considerar c o r o h o  do principio da boa fé na formação dos contratos (art." 227" do 

CC), não visa eliminar o risco do investimento nem garantir o mérito das decisões 

individuais dos investidores, mas tão-só assegurar que estes orientem os seus 

investimentos de uma forma livre e responsável, através do acesso em tempo oportuno 

a informação perceptível, fiável e comparável (veja-se neste sentido Carlos Osório de Castro, "A 

informação no Di~eito do mercado de Valores Mobiliários", in  Direito dos vaIores Mobiliários, iex 1997, 

p. 336 e Eduardo Paz Ferreira "A informação no Diteito do mercado de VaIores Mobiliários", in Direito 

dos valores Mobiliários, Coimbra editora, vol. 111, p. 147). 

Assim, a lei prevê a obrigação de prestar informação periodicamente (245" a 

246"-A e 248'-C do CdVM). E, reconhecendo que essa informação periódica pode não 

ser suficiente para manter o mercado informado e actualizado, sobre os emitentes 

recaem também deveres contínuos de informação ao mercado. São deveres 

informativos cujo cumprimento tem carácter eventual porquanto depende da incerta, 

irnprevisível e irregular reunião de um conjunto de pressupostos, pelo que não pode 

estabelecer-se qualquer prazo certo para a prestação da informação. É o caso do art." 

248" do CdVM que exige a divulgação contínua, no mercado, de a informaçâo que 
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! 
seja relevante para a tomada de decisões dos investidores, consagrando-se, aqui, o 

referido princípio daJ.II L?l;scclosure. 

A data da prática dos factos em causa nestes autos, era a seguinte a redac~ão do 

art." 245" do CdVM: 

"Informação privilegiada relativa a emitentes 

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 

tornada pública e que, se lhe fosse dada publicidade, seria idónea para influenciar 

de maneira sensível o preço desses valores mobiliários ou dos instrumentos 

subjacentes ou derivados com estes relacionados; 

b) Qualquer alteração à informação tomada pública nos termos da alínea anterior, 

utilizando para o efeito o mesmo meio de divulgação 

Visa-se, desta forma, abaxcar circunstâncias ou factos susceptíveis de alterar o curso 

normal da oferta e da procura, em que a divulgação de informação que importa fornecer 

aos investidores não se encontra assegurada por qualquer outro dos mecanismos 

previstos na lei. Analisando o artigo em apreço, há que concluir que a "informação" que 

a lei manda divulgar é "informação privilegiada" como decorre quer da epígrafe do 

artigo quer dos n." 2 , 3  e 6 daquele artigo 248" doCdVM. 

São pressupostos do dever de di+r informação privilegiada: 
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a) Ser emitente de valores mobiliários admitidos à negociação num mercado 

regulamentado ou em relação aos quais tenha pe&do a admissão num 

mercado regulamentado; 

b) A existência de informação que diga directamente respeito ao emitente ou 

aos valores mobiliários por si emitidos; 

c) Que a informação tenha carácter preciso; 

d) Que não tinha sido (previamente) tornada pública; 

e) Que, se lhe fosse dada publicidade, seria idónea para influenciar de maneira 

sensível o preço desses valores mobiliários/dos instrumentos subjacentes ou 

derivados com estes relacionados. 

Quanto ao 1" requisito - ser emitente - não há dúvida que o mesmo se encontra 

preenchido, já que a recorrente é uma sociedade aberta com acções cotadas na bolsa. 

No que respeita ao 2" requisito - informação específica que diga respeito ao 

emitente ou aos valores por si emitidos - (como refere Filipe Matias santos in 

Divulgação de informação privilegiada - Almedma, p. 59) "As situações que tipicamente 

se relacionam de modo directo com o emitente são as que respeitam à posição ou 

resultados financeiros, à estratégia e desenvolvimento de negócio, à estrutura de capital e 

ao respectivo controlo e i s  decisões, comunicadas aos emitentes. A informação que 

habitualmente se relaciona de modo directo com os valores mobiliários emitidos diz 

essencialmente respeito às condições de emissão e ao conteúdo dos mesmos. Trata-se, 

assim, sempre, de informação que tem impacto no emitente ou nos seus valores 

mobiliários". 
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Exige ainda o artigo que a informação tenha carácter preciso. Para d e h  o que é 

carácter preciso podemos recorrer à directiva n.' 2003/124/CE que aclara no n." 1 o 

conceito de carácter preciso e no n." 2 o requisito de susceptibilidade de influir de 

maneira sensível no preço dos instrumentos financeiros de~ivados com eles relacionados 

(carácter pnie sensitzve). Assim, no que respeita ao "carácter preciso" da informação diz a 

du-ectiva que se considera que "a informação possui um carácter preciso se fizer 

referência a um conjunto de circunstâncias existentes ou razoavelmente previsíveis ou a 

um acontecimento já ocorrido ou razoavelmente previsível e se essa informação for 

suficientemente precisa para permitir retirar uma conclusão quanto ao eventual efeito 

desse conjunto de circunstâncias ou acontecimentos a nível dos preços dos 

instrumentos fmanceiros ou dos instrumentos financeiros derivados com eles 

relacionados" 

Ou seja, os pressupostos precisa0 e carácter pnce sensithe estão interligados, porém 

como refere Filipe Matias Santos, (in op. Cit, p. 67, 68), a precisão constitui um 

pressuposto autónomo (e cumulativo) face ao carácter pnce sensitive da informação. Com 

efeito, não se nega que sempre que a infomaqão for precisa, da mesma poderão retirar- 
, 

se conclusões quanto ao seu carácter piice sensirive, todavia o raciocínio inverso já não é 

necessariamente verdadeiro porquanto nem toda a informação pn'ce sendhe é 

necessariamente precisa. É o caso dos rumores e vozes de mercado que as mais das 

vezes acabam por influir no preço dos valores mobiliários ou instrumentos financeiros. 

Depois é necessário que a inforrnaqão não tenha, ainda, sido tomada pública. Sendo 

pública, por qualquer via, nomeadamente pelos mau media, a informação deixa de ser 

privilegiada. 
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Finalmente é necessário que a informação seja susceptível de influenciar de maneira 

sensível o preço dos valores mobiliários, ou seja, que seja price senhtive. Assim, a 

informação tem de ser de molde a poder, em abstracto, modificar o equiliirio existente 

entre a oferta e a procura, podendo alterar o preqo. E assim indispensável um juizo de 

prognose, que se antecipe que a informação pode ser apta a ter impacto sensível no 

preço. 

Volvendo ao caso dos autos, ouve uma reunião do Conselho de Administração da 

PT que deliberou "mandatar a Comissão Executiva no sentido de continwr a apm)ndar as opções 

estratkicas que se colocam nomeadamente estabelecendo ou restabelecendo contactoJ com as entidades 

bem como com empresas brasileeias que possam vir a consh'tair ama o H o  estratégica de negóaos no 

sentido de habihtar o Conselho de Administruç20 a ama tomada de decisão, se for esse o caso" 

A procura de mercado, o estabelecimento de conbctos num mercado estrangeiro 

com vista a eventuais futuras operações, não pode considerar-se informaqão precisa 

nem mesmo pnce sensitive. Note-se que o que se deliberou foi a procura de mercado, isto 

é, não havia nada de concreto a informar e não faz sentido informar que a PT vai ao 

Brasil tentar oportunidades de negócio. Essa procura faz parte da actividade normal, 

contínua e diária de uma grande empresa que, tendo já grande dunensão em território 

nacional pretende obter escala. Por outro lado, não se vê que, num juizo de prognose se 

possa antever que a procura de escala pela PT, seja susceptível de influenciar a oferta e a 

procura e, com isso, provocar oscilações nos preços dos valores mobiliários. 

Assim, afiguia-se que, na sua génese, após a deliberação do CA de 28/05, 

efectivamente não existia, como bem defende a recorrente, qualquer informação 

que cumprisse drvulgar nos termos do art." 248" do CdVM, 
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Referimos já que, habitualmente, a fonte da informação é a sociedade emitente, mas 

nem sempre tal sucede. Em alguns casos, um rumor pode, em si, conduzir a um dever 

de publicação por existência de informaçâo privilegiada. 

Se o rumor não tem credibilidade mínima para sequer influenciar os preços e os 

investimentos, não desencadeia qualquer dever informativo; Caso contrário, a sociedade 

deve desmenti-lo, repondo a verdade com completude, verdade, actualidade, clareza, 

objectividade e licitude. (neste sentido Paulo Câmara, Manual do Direito dos valores 

Mobiliários, Coimbra, Alrnedina, 201 1). 

Ora, não havendo informação privilegmda a &vulgar, o certo é que foi publicado no 

Diário Económico uma notícia que continha factos que, a serem verdade, constituíam 

"informação privilegiada" (diz respeito a um emitente, tem carácter preciso e é idónea a 

influenciar de maneira sensível o preço dos valores mobiliários) pelo que incumbia, à 

PT, enquanto sociedade emitente visada naquela noticia informar os seus investidores, 

repondo a verdade. 

Ora, em face dos factos divulgados na noticia em causa, cabia à PT, de forma a 

repor a verdade, desmenti-los através de uma informação de qualidade. Só uma 
1 

informação de qualidade permitiria esclarecer o mercado, afastar dúvidas e fornecer aos 

investidores toda a informação necessária à formação da decisão de investit, desinvestir 

ou manter o stat~ts qm. Como muito bem refere a recorrente no art." 32" do seu recurso 

de impugnação, para garantir o cumprimento dos deveres relativos a informação 

privilegiada nos termos do art." 24B0, nomeadamente no que se refere a pôr cobro a 

rumores, devem ser facultados os elementos necessários de modo a que a informação 
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divulgada para esse efeito, seja completa, clara, verdadeira, actual, objectiva e licita, 

conforme dispõe o art." 7" do CdVM. 

Perante a divulgação pelos ~ U J S  media de uma "infozmação priviIegiada7', ainda que 

falsa, parece ter que se impor ao emitente a obrigação de 2 desmentix ou confirmar de 

forma a evitar que persistam equívocos no mercado que lhes digam respeito. 

Havendo uma assimetria informativa, que tem origem num rumor, impõe-se uma 

informação, completa, clara e verdadeira, sob pena de apenas parte do rumor ficar 

esclaíecido e de o investidor não conseguir destrinçar se toda ou apenas parte da 

informação é incorrecta. 

No caso concreto, afigura-se que é neste ponto que divergem as posições de 

recorrente e recorrida. Efectivamente, entende a recorrida (CMVM) que os 

esclarecimentos prestados pela recorrente/arguida nos dias 30 e 31 de Maio não foram 

nem completos nem claros, assim violando a itnposição do art." 7 O  do CdVM. Por seu 

tumo, entende a recorrente que, com as informações que prestou o rumor foi 

integralmente esdarecido. 

Vejamos: 

A noticia publicada no Diário Económico de 30/05/2007 (facto n.' 11) revela 

vários "factos relevantes" 

proposta pura a aguisigüo ah Telemar, (. . .) No minimu, a operafzo envolzreeria assàm um 

tílvejtimento de 3,5 mil mil'hões de furos. No enfanto, além de ~m pagamento em 'ku~h': a 

e~tmtz~ra da 0fer;ta deverá inciuir m fatia paga em acçães. 
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- O próximo pasw é agora chegar a zlm acordo com os braaleiros, com quem a administração 

liderada por Henrigue Granadeiro tem mantido a&ns contactos, 

Em face desta noticia, e após solicita~ão de esclarecimentos pela ChiNM, a PT 

divulga o comunicado referido no facto n." i3 

'No sequência  da^. notiaks recentemente pzlblicadas na comwnicaçio son'ai, a Poflugai 

Telecom in3rma que, tal como já antenomente referido, aborda com fngnência opções estratégicas de 

desenvolvimento e e.xpansão da sua actividade fias v h s  áreas de negácio da empresa desde que estas 

mammiyem valorpara os seus accè0nista.r. 

O menado brasiieiro assume padimlm devância dada a particz-açâo imporbnte qae o gmpo 

a ipos~~ i ,  o que obkga a m a  recorrente análise dopoiionamento competitivo e desempenho oper1~~~ònal dos 

activos actaaimente detidos, bem como estzdo de eventuaif opções estraté9;ca.r qze criem valorpara o p p o  e 

seus accionistas. 

A Portugal Telecom Êt$unna, no entanto, não ter qresentado qualquer proposta de compra de 

acções a qualquer accionista da Tele Node Leste Pa7tinPaçCes (relemar), sendo qne, no ngoroso 

ctlmpnmento da ie@sIa~Zo em vigor, tem ilafomdo, e sempre in$mará, imediatamente o piblico sobre 

quaifq~er inf0o9ma~De~ pnuiie@adas que ocorram na saca actividade ou na sr/a szt~açQo económica e 

Ota, perante este comunicado "redondo" o investidor fica esclarecido quanto à 

importância do Brasil enquanto mercado alvo das opqões estratégicas de 

desenvolvimento e expansão da actividade da PT; E que a PT não apresentou qualquer 

proposta de compra de acções da TELEMAR a qualquer accionista. 

Bom, e então? Ter-se-á perguntado o investidor, atento à noticia publicada e ao 

seu esclarecimento. 
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- Houve ou não deliberação do CA da PT no sentido da aquisição da Telemar 

envolvendo 3,5 mil d õ e s  de euroa a pagar parcialmente pox acções? 

- Estão ou não a ser mantidos contactos com os Brasileiros? 

- A proposta de aquisiqão não foi apresentada, mas pode sê-10 amanhã ou nos dias 

próximos? Ou não existe sequer qualquer proposta? 

Não temos dúvida que a informação que a PT deveria ter prestado estava sujeita 

às características de qualidade previstas no art." 7 O  do CdVM como já se referiu. 

E, da análise da noticia e do comunicado não pode concluir-se que a mesma foi 

completa. Efectivamente nem esclareceu quanto à existência da deliberação nem quanto 

à existência de contactos. E assim, não é nem completa, nem clara, como refere a 

CMVM já que não sendo completa a informação se mantém a falta de clareza do rumor. 

Não sendo completa nem clara, encontra-se preenchido os elementos objectivos 

do art." 7" do CdVM. Por outro lado, tendo resdtado provado que a arguida agiu livre, 

voluntaria e conscientemente com intenção de omitir informação de que dispunha e que 

sabia ser necessária para prestar informação de qualidade, há também que conc1ui.t que 

se encontra preenchido o elemento subjectivo. 

No dia 31, as noticias sucedem-se (factos 18 e 19) dando a conhecer a opinião, 

pelo menos jomalística acerca da falta de clareza da informação prestada pela M', 

teferindo-se que "o esclarecimento no canal oficial alinhou pelo "nim"". 

Em face dessas noticias e, também em face da reunião mantida na ChlVM na 

manhã do dia 31, a PT divulga ainda no dia 31 mas apenas pelas 20.07h novo 

comunicado em que se Iê " N a  seq~ênba do com~nicado de ontem, e à l u ~  das notrzas entretanto 
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div~&adas na comtcnicu~4o soocial, a Porsfigal Telecom esclarece qzie, no âmbito da andife recorrente dm 

opções estratégias ttas diversas geogrujas onde a empresa está presente, $i aprovado em reziIzião do setr 

Conselho de AdministraçZo, do passado dia 28 de Maio de 2007, nstabelecer contactos com 

determiaados accionistas da Tele Norte Leste Pan?i~$baçõe.r ('Tehmar'y, com uistu a explorar 

possibilidades de Eizveshento. Contdo, a PT mijem não ter apresentado qz/ulquerp~.oposta de compra 

de acções a qualqtder accionista da Telema+' 

Com este comunicado esclareceu já a PT a existência de uma deliberação com 

sentido diverso do noticiado, mantendo o silêncio quanto à existência de contactos com 

os Brasileiros. 

E, alega a recorrente que não tinha que os divulgar uma vez que tais contactos 

não eram informação privilegiada e que estavam a coberto do segredo profissional. 

Entende-se que não lhe assiste razão. A lei consagra segsedos quer como direitos 

quer como deveres (por ex. art." 174' CVM). Em regra, no confhto de interesses direito 

ao segredo/dever de informar prevalece, nos termos do art." 248" o dever de informar. 

Diz a PT que, não sendo a informação privilegiada, não estava perante o dever de 

informar previsto no art." 248" do CdVM, logo, prevalecia o diteito ao segredo. 

Olvidará, porém, a PT, que tendo havido quebra de segredo seria intolerável 

(mesmo nos casos em que o segredo E legalmente um dever) que o emitente não venha 

esclarecer o mercado sobre tais factos. Se a informação já deixou, facticamente, de ser 

secreta a única atitude do emitente seri a de esclarecer de forma completa e clata o 

mercado, sob pena de se pemiitir a manutensão do rumor e com isso a ilegítima 

especulação moblliária. 
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Assim, ao nada dizer acerca dos contactos mantidos com os accionistas da 

Telemar, tendo deles conhecimento e bem assim das noticias publicadas nos dias 30 e 

31, há que concluir que a M. não prestou informação completa nem clara e assim, 

violando o disposto no ar." 7" do CdVM. Mais resultou provado que a arguida agiu livre, 

voluntaria e conscientemente com intenção de omitir informação de que dispunha e que 

sabia ser necessária para prestar informação de qualidade. 

E, não se diga que a necessidade de divulgar os contactos mantidos apenas 

surgiu com o comunicado da Telernar de 1 de Junho porquanto tais contactos eram já 

referidos na noticia de 30105 e foram confirmados nas noticias de 31/05. Note-se que 

na noticia referida no facto 19 se fazia já referência a contactos com os accionistas da 

operadora brasileira, alegadamente confirmados por Hemique Granadeiro à agência 

Lusa. 

Estão, portanto, preenchidos os elementos subjectivos do tipo, sendo tal 

conduta imputada à arguida a titulo de dolo ditecto - art.oV8.0, n." 1, do RGCO, e 14.", 

n." 1, do Código Penal. 

Não há causas que excluam a ilicitude, nem a culpa. 

Verifica-se, por consegunte, que a arguida cometeu as contra-ordenações pelas 

q u i s  vinha condenada pela CMVM. 

IV - Da medida concreta da sanção: 

Nos termos das disposições conjugadas dos art0 405" do CdVM e do art." 18" 

do RGCO, a determinação da medida de cada uma das cohas  far-se-; em função da 

ilicitude concreta do facto, da culpa, da situação económica, dos benefícios obtidos e 
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das exigências de prevenção, nos termos dos axt." 405", n." 1 do CdVM e do art." 18", 

n." 1 do RGCO. 

Mais estabelece o n." 2 do art." 405" em referência que, se atenderá, ainda, uma 

vez que estamos perante uma pessoa colectiva, ao perigo ou ao dano causado aos 

investidores ou ao mercado de valores mobiliários ou de outros iristmmentos 

financeiros; ao carácter ocasional ou reiterado da infracção; a existência de actos de 

ocultação tendentes a dificultar a descoberta da infracção; i existência de actos 

destinados a, por sua iniciativa, reparar os danos ou obviar aos perigos causados pela 

infracção. 

As contra-ordenações em causa, são consideradas conaa-ordenações muito 

graves pelo n." 1 do art." 389" do CdVM, cabendo-lhe urna coima entre 25.00E e 

2.500.000€, de acordo com a al. a) do n." 1 do art." 388" do CdVM., na versão vigente à 

data da prática dos factos, que como já se referiu, é a que, em bloco, se aplica in cam. 

Por cada uma das contra-otdenaçoes foi a a r p d a  condenada, em sede 

administrativa, numa coima de 35.000€. 

Entende a arguida que a contra-ordenação praticada no dia 30 de Maio teria 
! 

assumido maior gravidade do que a praticada em 31/05 pelo que em obedtência aos 

princípios da proporcionalidade, adequação e necessidade a coima aplicada i contra- 

ordenação praticada a 31/05 deveria ser inferior a coima aplicada a contra-ordenação 

praticada em 30/05. 

Não se pode, contudo, concordar com este entendimento. Afigura-se que o grau 

de dicitude em ambas as condutas contra-ordenacionais é mediano, não tendo resultado 
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provados factos que num ou noutro caso tenham a virtualidade de xeduzir ou agravar 

essa ilicitude. 

Efectivamente, em ambos os casos a PT pretendeu omitir factos de que tinha 

conhecimento e que sabia serem necessários para prestar o cabal esclarecimento do 

mercado. 

Saber se no dia 30 omitiu dois factos e no dia 31 apenas omitiu um facto 

importante, afigura-se irrelevante para a aferição do grau de ilicitude que, reside na 

divulgação incompleta e obscura (não clara) de informação necessária ao esclafecimento 

de um rumor. 

Assim, entende-se que não pode distinguir-se um grau de ilicitude maior ou 

menor nos factos praticados a 31/05, A ilicitude, foi, assim, mediana em ambas as 

contra-ordenações. 

No plano subjectivo, considerou-se que a conduta é-lhes imputável a titulo de 

dolo direcro (1 4", n." 1 do CP). 

No que respeita às consequências da infracção bem como aos benefícios, eles 

não foram apurados nem é possível quantificá-los, tendo em conta o tipo de ilícito em 

causa - ilícito de perigo abstracto. 

A arguida tem já registada uma condenação anterior, por factos de diversa 

natureza, pelo que não se terá a mesma em conta. 

Quanto à situação económica resultou provado que no ano de 2007 a PT teve 

proveitos de €6.1 84.400.000 e resultados liquido5 de €741.900.000. 

Afiguram-se reduzidas as necessidades de prevenção especial. 
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Em face do exposro entende-se que as coimas aplicadas pela autoridade 

a b s t r a t i v a ,  fixadas próximo do limite múillno legalmente previsto são proporcionais 

à gravidade do ilícito e adequadas a acautelar as finalidades punitivas e preventivas das 

normas, pelo que se mantém a coima de 35.00E em relação a cada uma das infracções 

cometidas. 

Operando o cúmulo jurídico, nos termos do art.Olgo do RGCO a coirna única a 

aplicar à arguida terá como limite mínimo 35.00E e como limite máximo 70.000,0G€. 

Considerando que a arguida prabcou duas contra-ordenaçães idênticas, em dois 

dias seguidos, o mediano grau de ilicitude e o dolo directo, à semelhança do decidido 

pela CMVM, condena-se na arguida na pena única de 40.000,OE 

Quanto às custas, considerando o disposto nos art." 93O, n.O 3 e 94O, n." 3 do 

RGCO e o n." 4 do aa." 8" do RCP e a tabela 111 anexa ao mesmo, fixo a taxa de justiça 

* 

V - Disoositivo 
I 

Nestes termos e pelos fundamentos expostos, jukundo o m r s o  impmcedente e, 

consequentemente, MANTENDO a decisão da CMVM, decido: 

a> 

prática em 30/05/2007, de uma contra-ordenasão. D. e .  elos art.O 7 O ,  

prática dos factos. na coima de 35.000.00 (trinta e cinco mil euros); 
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b) Condenar a arpuida PORTUGAL TELECOM, S.G.P.S.. S.A.? vela 

389". n." 1 e 388". n." 1 al. ao todos do CdVM na redaccão em vipor a data da 

prática dos factos, na coima de 35.000.00 (trinta e cinco mil euros); 

Nos temos do art." lgO do RGCO Condenar a ayu ida  PORTUGAL 

euros). 

* 

Custas a cargo da arguida, fixando a taxa de justiça em quatro UC's - art."' 93.", 

n." 3, e 94.", n." 3, ambos do RGCO e art." ao, n.O 4 e tabela 111 anexa ao RCP. 

* 

Notifique e deposite. 

Após trânsito: 

- comunique à entidade adminiswativa - a q o  70°, no 4, do R.G.C.O. 

lO.JanWo.2012 

A Juiz de Direito 

r 
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