
TRIBUNAL DA RELACAO DE LlSBOA 

Recurso Penal N. O 7022/09.7 TFLSB.L 7 

Recurso de Contra-ordena~go n. O 7022/09.7 TFLSB - Tribunal de Pequena Instancia Criminal 
de Lisboa - 7 O Juizo - 3a S e c ~ g o  

Acordam, em confer9ncia, na 5a Sec~%o Criminal do Tribunal da 
Rela~Bo de Lisboa, 

Relatorio 

No ambit0 do Recurso de Contra-ordenaqao com o n.O 1022109.1TFLSB que corre 
terrnos na 3a Secq%o do lo Juizo do Tribunal de Pequena Instancia Criminal de Lisboa, foi a 
arguida, 

"Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD", com sede na Av. General Norton de 
Matos, Estadio do Sport Lisboa e Benfica, em Lisboa, 

absolvida da pratica de duas contra-ordenaqdes, previstas e punidas pelos arts. 
248O, 394' no 1, alinea i) e 388O, no 1, alinea a) todos do Codigo de Valores Mobiliarios, 
revogando, em consequ6ncia a decisio proferida pelo Conselho Directivo da Conrissao de 
Mercado de Valores Mobiliarios. 

* 

N%o se conformando com a decis%o, a Comiss%o de Mercado de Valores 
Mobiliarios interpbs recurso pedindo que seja revogada a decisao recorrida, e substituida por 
decisao que condene a arguida pela pratica de duas contra-ordenaqdes muito graves p. e p. 
pelos arts. 248°11, 394°/1/i e 388°111a do CdVM, por nao divulgaqao irnediata das informaqbes 
privilegiadas relativas as decisdes de rescindir o contrato corn o treinador Fernando Santos e de 
contratar o treinador Jose Carnacho, bem como as subsequentes negociaqbes ja em curso, nos 
termos do artigo 75O121a do RGCORD. 

Para tanto, formula as conclusdes que se transcrevem: 
Vicios da senten~a 
l a  - A senten~a recorrida padece do vicio de cont rad i~ io  insanavel da fundamenta~io 

ou entre a fundamenta~io e a decisio, resultante do texto da decisdo recorrida, por si so ou conjugada 

com as regras da experiencia comum (artigo 410°/2/b do CPP), por terjulgado n8o provados os factos 

A), B), C) e D), o que est4 em contradi~io insanavel com o julgamento como provados 
respectivamente dos factos 18, 7 e 19, 10, e I I. 

2a - Subsidiariamente, a sentenqa recorrida padece de nulidade por falta de 

fundamenta~io (artigo 37g0/1/a e 374O/2 do CPPJ, por terjulgado n i o  provados os factos B) e DJ sem 
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que da respectiva fundamenta~do conste qualguer exposi~do dos motivos que fundamentam a decisdo 
de julgar aqueles dois factos como ndo provados, com indica~do e exame critic0 das provas gue 
serviram para --- firmar - a convic~do do tribunal. 

3e - A senten~a recorrida padece de nulidade por omissdo de pronuncia (artigo 3790/7/c1 
lapartel do CPP): .i 

(a) Por ndo ter julgado provados os seguintes factos, sobre os quais tinha de se 
pronunciar, porque object0 de invoca~do quer pela CMVM na decisdo, quer pela arguida (em sentidos 
diferentes): 

(i) que a celebracdo do acordo de revoaacdo do contrato de trabalho entre a arquida e 

Fernando Santos foi precedida de decisllo, de vontade expressa, do Conselho de Administra~do da 

arauida; 
(ii) que a celebracdo de contrato de trabalho entre a arquida e Jose Camacho foi 

precedida de decis60, de vontade expressa, do Conselho de Administra~do da amuida; 
(iii) que a decisdo da arquida de contactar Jose Camacho foi tomada imediatamente a 

seguir ao acordo alcan~ado com o treinador Fernando Santos, i.e., pelo menos as 12h54 de 
20/08/200 7: 

(iv) que a arguida aqiu sem conscigncia da ilicitude dos factos aue ~raticava, ou aqiu em 
err0 sobre a ilicitude dos factos aue ~raticava, ou ainda aaiu convicta da ilicitude dos factos aue 
praticava. 

E (b) Por ndo ter apreciado a relevdncia contra-ordenacional da conduta da arguida 
20 e 27/08/2007, mas sim a relevdncia contra-ordenacional das noticias divulqadas em 20/08/2007; 

ou, pelo menos, esta ultima actua~do do Tribunal a quo tem de ser gualificada como err0 
de Direito. 

Erros de Direito 
4a - AS condus6es do Tribunal a quo no sentido de que: 

(a) as neaociac6es de contratos ndo sdo informa~do privilegiada, porquanto tanto 
podem resultar na celebraqdo dos contratos como ndo; 

(b) at6 ao momento dos contratos efectivos, apenas ha um conjunto de factos eventuais 
e hipotbticos, ndo havendo determinabilidade ou orecisdo 

(c) o alargamento do dever do artigo 248O/7 do CdVM as negocia~des nenhum beneficio 
confere ao mercado, ndo encontra suporte leqal, leaitima ~raticas pouco trans~arentes e salutares e 
onera o emitente a um dever ilimitado de reaqir a informacdo aue suria sobre a sua actividade, 

constituem err0 de Direito. Com efeito, as conclusdes do Tribunal a quo: 
5a - (I) Contrariam lei expressa, a saber: 
(a) o artigo 248O/2 do CdVM, que estatui que a informaqdo privilegiada abrange factos 

independentemente do seu grau de formaliza~do: 
(b) o artigo 248O-A/2/b do CdVM, que enuncia como exemplo de informa~do privilegiada 

os processos negociais em curso ou elementos com eles relacionados (e cujo teor resulta de 
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transposigio da Directiva no 2003/124/CE da Comiss60, de 22 de Dezembro de 2003, cujo arfigo 
3O/1/a enuncia como exemplo de informagio privilegiada negociagdes em curso ou elementos 

conexos); 
segmentos normativos em que o legislador: 
(i) reconhece as negociagdes a determinabilidade e precis60 que o Tribunal a quo lhes 

negou; 
(i) impde o regime juridico nestes termos, por ter considerado que, n60 obstante a 

onerag60 que tal constitui para os emitentes, traz beneficios manifestos para o mercado, nBo 
legitimando prhticas pouco transparentes ou salutares - pelo contrario, contribuindo decisivamente 

para a transpargncia do mercado. 

6a (11) Desrespeitam o elemento teleologico da interpretag60, frustrando por completo a 

finalidade da norma deveral em questiio, que 6 a de garantir aos investidores o acesso igual e 

imediato a toda a informagio relevante para a formag60 das suas decisdes de (des)investimento, e 
uma consequente distribuigio simetrica do risco negocial, evitando a existbncia de qualquer assimetria 
informativa: 

(a) 0 dever de divulgag60 de informagio privilegiada, de forma continua, no mercado de 
valores mobiliarios, 6 essential para a regularidade do seu funcionamento e instrumento fundamental 

de prevengiio da prhtica do crime de abuso de informagio privilegiada. 

(b) Para prosseguir os objectives identificados, o artigo 248O/1 do CdVM impde aos 
emitentes (i) a divulgagBo de toda a informag60 privilegiada (e n60 apenas da informag60 sobre os 

ultimos actos de um processo negocial) no momento em que essa informag60 surge, imediatamente (e 

n60 apenas em momento posterior - no final do processo negocial). De cada vez que, pela ocorrgncia 

de dado facto, o diferencial entre a informag60 publica e a informag60 n60 publica for susceptive1 de 

influir nas decisdes dos investidores, nasce novo dever de divulgagio - o que 6 tipico quando os 

factos ocorridos se integram num processo negocial. 
(c) Neste contexto, duvidas n6o ha sobre a precis60 de informag60 sobre factos 

integrados num processo negocial (como, no caso, decidir iniciar o processo neaocial e o decurso do 

processo neaocial): trata-se de informag60 sobre factos concretes, determinados, com materialidade, 

objectividade e consist6ncia, que o mercado pode valorar. 0 s  factos nBo deixam de ser precisos pelo 

simples facto de se integrarem num processo, mais vasto, em que se sucede a produg60 de factos. 

(d) Assim, o escopo da norma deveral em quest60 impde como solug60 legal o dever de 
divulgar cada facto concreto integrado no processo negocial, atento o beneficio da transpargncia que 
tal dever traz para o mercado, n6o legitimando qualquer pratica pouco transparente ou salutar, ao 

inves do que o Tribunal a quo afirma recear. 
(e) A onerag60 significativa decorrente deste regime juridico so 6 aplicavel aos sujeitos 

que optaram por adquirir a qualidade de emitentes de valores mobiliarios admitidos a negociag60 em 

mercado regulamentado, assim tendo acesso ao privilegio de se financiarem atraves da captag80 da 

poupanga dos pequenos investidores. Essa onerag60, a que est6o sujeitos todos os emitentes de 
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valores mobilihrios admitidos A negocia~io em mercado regulamentado, e perfeitamente 
proporcionada face a tutela de interesses publicos que visa garantir - por imposi~ io  constitutional 
(artigos 8 7 Off e 7 0 1 da Constitui~io). 

7a (111) T6m como unico arrimo dogmatic0 doutrina publicada em 2004, antes do inicio de 
vig6ncia (em 30/03/2006) do regime juridic0 aplicavel aos presentes autos, e contrariam as orienta~des 
da doutrina mais recente na materia. 

(IV) Contrariam a jurisprud6ncia que se tem pronunciado sobre o assunto, em 
processos de contra-ordena~io e crime, quer de tribunais de l a  insttincia, quer do Tribunal ad quem. 

ga AS condutas da arguida preenchem todos os pressupostos tipicos das 
contraordena~des p. e p. nos artigos 248°17, 394°17/i e 388O17/a do CdVM, por cuja pratica a arguida 
deve ser condenada: 

(i) A arguida e emitente de valores mobilihrios admitidos a negocia~io em mercado 

regulamentado, cuja actividade principal 6 a participa~io em competi~des de futebol profissional. 
(ii) As informacdes sobre (7) as decisdes da arquida de rescindir o contrato com o 

treinador principal da equipa de futebol profissional Fernando Santos e de contratar Jose Camacho 
como novo treinador principal da equipa de futebol profissional, e (2) as neaociacdes entre a arsuida e 
Fernando Santos e a aruuida e Jose Camacho tendentes a celebracio dos respectivos acordos 
(rescisio e celebracio de contratol, dizem-lhe directamente respeito. 

(iii) Estas informa~des t6m carhcter preciso. 
(iv) Estas informa~des n io  foram tornadas publicas. 
(v) Estas informa~des, se lhes fosse dada publicidade seriam idoneas para influenciar de 

maneira sensivel o preGo das ac~des  da arguida - s i o  susceptiveis de influir na fo rma~ io  dos preGos 
das ac~des da arguida, pelo que qualquer investidor razohvel as poderia normalmente utilizar, se as 

conhecesse, para basear, no todo ou em parte, as suas decisdes de investimento. 
E 6 assim porque, tendo a arguida como principal actividade a participa~io em 

competi~des profissionais de futebol, as informa~bes sobre eventos conexos com os processos 
negociais tendentes a rescisio do contrato com o actual treinador e A contrata~io de novo treinador, 
atenta a influencia deste profissional no desempenho da equipa de futebol, s i o  manifestamente 
idoneas para influenciar de maneira sensivel o preGo das acqbes da arguida. Esta aval ia~io 6 feita 
exclusivamente recorrendo a um juizo de prognose, como a norma impbe, e por isso absolutamente 
independente de efectiva influencia que a informa~io venha ou n i o  a ter naquele preGo - trata-se de 
um elemento de perigo, de aptidio. 

70a A arguida actuou com culpa na pratica das contra-ordenaqbes descritas. Com efeito: 

(a) Factualmente assente que a arguida agiu com sem consci6ncia da ilicitude dos 
factos que praticava, hh que avaliar se esse err0 tem por efeito a exclusio do dolo (artigo 8O/2 do 
RGCORD), a possibilidade de atenua~io especial da sang80 (artigo g0/2 do RGCORD) ou a exclusio 
da culpa (artigo g0/7 do RGCORD). 



(b) A problematica da divulgaqio de informaqio privilegiada el para a arguida, 
axiologicamente relevante, tendo os contornos concretos da situaqio de Ihe suscitar o im~ulso etico no 
sentido do comportamento conforme ao Direito, uma vez que: 

(i) 6 emitente de acqbes admitidas a negociaqio em mercado regulamentado, sujeita a 
rigorosos deveres, integrando um circulo de vida especial; 

(ii) o ~ t o u  livremente por integrar o conjunto de destinatarios especificos da norma de 

dever; 
(iii) conhece o regime juridico em questio; 
(iv) e a SAD nacional cujo Clube de Futebol tem maior numero de socios, adeptos e 

simpatizantes, o que e facto publico e notbrio; 
(v) a sua actividade e objecto de intensa cobertura mediatica; 

assim sendo, n i o  estamos perante uma situacio de exclusio do dolo por via do artigo 
8O/2 do RGCORD, mas sim no Bmbito de a~l icac io  do artiao 9' do RGCORD. 

(c) 0 err0 da arguida e manifestamente censuravel, pois: 
(i) €-/he exigivel, atento o circuit0 especial do trafego juridico a que pertence, que o 

tivesse vencido. 
(ii) A questao juridica em causa, da sujeiqio da arguida ao dever de divulgaqio imediata 

das informaqbes privilegiadas nas duas situaqbes de facto que constituem objecto dos presentes 
autos, n i o  6 discutivel ou controvertida, atenta a manifesta idoneidade das informaqbes em causa 
para influir no preqo das acqbes da arguida, mas muito menos 6 daquelas em que conflituam diversos 
pontos de vista de valor juridicamente relevantes. 

(iii) Nunca a arauida aleaou que outro ponto de vista juridicamente relevante estaria em 

causa na sua alegada interpretaqao do comando legal. 
(iv) Donde n i o  pode ser em caso algum admitida a n60 censurabilidade da falta de 

consci6ncia da ilicitude em que a arguida tera agido. 

Mais: o grau de culpa com que a arguida agiu n i o  6 diminuto, pois o facto de a sua 
actividade ser objecto de intensa cobertura mediatica impbe-/he es~eciais deveres de cuidado na 
evitaqio de qualquer assimetria informativa, cujo pontual cumprimento se devia ter manifestado na 
assumpqio de cautelas especiais com a garantia da confidencialidade da informaqio privilegiada n io  
divulgada, el havendo fugas de informaqio, na garantia da divulgaqio imediata dessa informa~io 
atraves do SDI da CMVM (cf. o artigo 248O-A/4/c e 5 do CdVM) - o que n i o  ocorreu nas situaqbes 
sub iudice. 

128 - Tendo praticado com culpa duas contra-ordenaqbes muito graves por nil0 
divulgaqio imediata de informaqio privilegiada (p. e p. nos artigos 248'1, 394O/1/i e 388'/1/a do 
CdVM), a arguida tem de ser condenada. 

138 - Em cumprimento do disposto no artigo 412O/2 do CPP, indica-se que, na sentenqa 

recorrida, o Tribunal a quo violou o artigo 248'11 e 2 do CdVM. 
Com efeito: 
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(a) 0 Tribunal recorrido interpretou e aplicou o artiao 248OII e 2 do CdVM no sentido de 
que as decisdes de negociar e as negocia~des para a rescisBo de contrato com um treinador principal 
da eguipa de futebol profissional e para a celebrapl~o de contrato com um novo treinador por uma 
Sociedade Anonima Desportiva emitente de valores mobilihrios admitidos B negocia~60, cuja 
actividade principal 6 a participa~Bo em competi~des profissionais de futebol, nBo constituem 
informa~Bo privilegiada que tenha de ser divulgada nos termos daquela norma. 

(b) A CMVM entende que a norma deveria ter sido interpretada e aplicada no sentido de 
que as decisdes de negociar e as negocia~des para a rescistio de contrato com um treinador principal 
da equipa de futebol profissional e para a celebra~Bo de contrato com um novo treinador por uma 
Sociedade Andnima Desportiva emitente de valores mobilihrios admitidos B negocia~60, cuja 
actividade principal 6 a participa~Bo em competi~des profissionais de futebol, constituem informa~io 
privilegiada que tem de ser divulgada nos termos daquela norma, porquanto fa16 imposto: 

(i) pela letra expressa dos artigos 248O/2 e 248O-A/2/b do CdVM (e tambem dos artigos 
1°/7 e 3O/I/a da Directiva no 2003/724/CE, transpostos pelo diploma que introduziu no ordenamento 
juridico os referidos artigos do CdVM); 

(ii) pelas regras de interpreta~go da lei consagradas no artigo go do Codigo Civil, a 
saber: 

- a proibi~io do intbrprete de considerar interpreta~Bo que nBo tenha na letra da lei um 
minimo de correspond6ncia verbal (no 2); 

- o dever do interprete de, na fixa~B0 do sentido e alcance da lei, presumir que o 
legislador consagrou as solu~des mais acertadas e soube exprimir o seu pensamento em termos 
adequados (no 3); 

- o dever do intbrprete de a partir dos textos legais reconstituir o pensamento legislativo, 
tendo sobretudo em conta a unidade do sistema juridico (no I); 

(iii) pela tutela constitutional do sistema financeiro, consagrada nos artigos 81°/f e 101° 
da Constitui~io. 

74a - Deixa-se desde j alegado, para todos os efeitos legais, que 
6 inconstitucional, na interpretacio e aplicacio aue o Tribunal a quo fez do mesmo na sentenca 
recorrida, no sentido de que as decisdes de negociar e as negocia~des para a rescisBo de contrato 
com um treinador principal da equipa de futebol profissional e para a celebra~io de contrato com um 
novo treinador por uma Sociedade Anonima Desportiva emitente de valores mobiliarios admitidos a 
negocia~io, cuja actividade principal 6 a participa~io em competi~des profissionais de futebol, nio 
constituem informa~Bo privilegiada que tenha de ser divulgada nos termos daquela norma, o artiao 
248O/I e 2 do CdVM, por violacBo dos artiqos 81°/f e 101° da Constituicio, pois, ao inter~retar e a~licar 
o artiao 248O/I e 2 do CdVM no sentido exposto, o Tribunal a quo nBo respeitou a tutela do sistema 
financeiro consagrada naquelas normas, nos termos das quais incumbe prioritariamente ao Estado no 
dmbito econdmico e social assegurar o funcionamento eficiente dos mercados (artigo 81°/fJ e o sistema 
financeiro 8 estruturado por lei, de mod0 a garantir a forma~ao, a capta~Bo e a seguranGa das 
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poupanqas, bem como a aplicaqdo dos meios financeiros necessarios ao desenvolvimento economico 
e social (artigo 101 O). 

* 

A Magistrada do Ministerio Publico junto da primeira instancia igualmente interpds 
recurso da decisao pedindo que se condene a arguida pela pratica das duas contra ordenaqoes 
previstas e punidas nos termos dos arts. 248O, 394' n O l  a1.i) e 388O todos do Codigo dos 
Valores Mobiliarios, considerando-se que a coima concretamente aplicada na decisao da 
autoridade adrr~inistrativa - Corniss%o de Mercado e Valores Mobiliarios se revela adequada, 
por ser no minimo, ainda que sendo possivel ponderar a suspensao da aplicaq%o dessa coinla 
nos termos do art. 415O do Codigo dos Valores Mobilia~.ios pelo period0 minimo. Para o efeito 
apresenta as seguintes conclusdes: 

1) Vem o presente recurso interposto da douta sentenqa que julgou procedente o 

recurso interposto pela Sport Lisboa e Benfica - Sociedade Desportiva de Futebol, SAD absolvendo-a 

da pratica de duas contra-ordenaqbes previstas e punidas pelos arts. 2484 394' no? a1.i) e 388O todos 
do Cbdigo dos Valores Mobili6rios1 assim revogando a decisdo proferida pelo Conselho Directive da 

Comissdo de Mercado de Valores Mobiliarios 
2) A decisdo recorrida padece de vicio na interpretaqdo e aplicaqdo do art. 248O do 

Codigo dos Valores Mobilii!Irios, porquanto com base nos factos provados o tribunal considerou ndo 
verificados os pressupostos de imputaqa'o objectiva do referido tipo contra ordenacional, quando em 

nossa optica deveria considerar preenchidos os referidos pressupostos. 
3) Tendo em consideraqdo a norma decorrente do disposto no art. 248' do Codigo dos 

Valores Mobili6rios consideramos que do ponto de vista do Bmbito subjective da norma acolhemos a 

posiqdo do tribunal a quo que a mesma e aplici!Ivel a Sport Lisboa e Benfica SAD tendo em 

consideraqdo o facto 1 provado, uma vez que a mesma e uma sociedade aberta ao investimento do 
publico e cotada (art. 13O no? a1.c) CVM) 

4) Sendo relativamente ao restante enquadramento e interpretaqdo da norma que nos 

afastamos da posiqdo do tribunal a quo 

5) Decorre dos factos provados 3 a 9 que entre as 07h50 do dia 20 de Agosto de 2007 e 
as 20h14 do referido dia varios jornais e sites publicaram noticias dando conta da rescisa'o do contrato 

com o treinador de futebol Fernando Santos e com a contrataqdo do treinador Jose Antonio Camacho, 

cujo conteudo das referidas noticias se ddo aqui por reproduzidos, resultando igualmente provado 

(factos 10 e 11) que a Sport Lisboa e Benfica, SAD em 20 de Agosto de 2007 pelas 12h54 divulgou no 
Sistema de Difusa'o de lnformaqdo aos Investidores a rescislio do contrato com o treinador Fernando 
Santo e no dia 21 de Agosto de 2007 pelas 11.09 divulgou no referido sistema de divulgaqdo a 
contrataqdo de Antonio Camacho. De tais factos a entidade administrativa - Comissdo de Mercado de 
Valores Mobiliarios extraiu que a Sport Lisboa e Benfica SAD violou o disposto no art. 248O do Codigo 
dos Valores Mobiliarios, uma vez que sendo esses factos - rescisdo de um treinador e contrata~do de 
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outro - factos relevantes nos termos e para os efeitos do referido dispositivo legal a Sport Lisboa e 
Benfica SAD n io  procedeu a imediata comunicaqBo. 

6) 0 tribunal a quo colocou em causa o caracter preciso da informaq60 constante das 
referidas noticias, considerando-as hipoteses resultantes do que era o sentimento geral dos adeptos e 

uma coinciddncia com o que veio a suceder. 
7) Discordamos de tal entendimento, assim tendo em conta o conteljdo das referidas 

noticias retira-se que com o avanqar das horas as mesmas encerram cada vez uma maior completude. 

8) Assim a titulo exemplificativo no que concerne a decisao da rescisao do contrato com 
Fernando Santos as noticias cujos excertos constam dos factos 3 e 4, decorre que o treinador "pode" 
estar de saida, sendo que nas noticias constantes dos factos 5 e 6 ja se pode ler "Fernando Santos 
demitido", do que se retira que se verifica um processo negocial que culminou numa decisgo final de 
rescisio sendo a mesma sb comunicada oficialmente ao mercado pelas 12h54 do dia em que as 
noticias foram publicadas (facto 10). 0 mesmo se diga quanto a contrataq60 de Camacho enquanto as 
primeiras noticias (facto 6) dB0 conta que o mesmo "e o desejado" logo nas noticias seguintes (factos 
7 e 8) consta que o mesmo treinador B apresentado no dia seguinte pelas 10h30, sendo que na ultima 
noticia (facto 9) albm de reiterar o dial hora e local de apresenfaqao do mesmo consta uma citaqao de 
uma entrevista dada pelo visado onde o mesmo da conta do seu regress0 como um facto consumado, 
sendo que a decisao da sua contrataqio sb foi comunicada oficialmente ao mercado no dia seguinte 
pelas 1 1 h09 (facto 1 1). 

9) Na nossa bptica, pela andlise das referidas noticias na sua globalidade, as quais 
nunca foram desmentidas ou impugnadas pela Sport Lisboa e Benfica - SAD considera-las como 
meros rumores, deduqdes jornallsticas daquilo que era o sentimento da massa associativa e 
coincid6ncias com aquilo que efectivamente se veio a verificar contraria a Iogica e as regras de 
experiencia comum, tanto mais que o tribunal considera como provado (factos 18 e 19) que o processo 

negocial com vista i) rescisgo do contrato com Fernando Santos ocorreu durante a madrugada do dia 

20 de Agosto de 2007 e a manha desse dia e o processo negocial com vista a contrataqdo de 

Camacho se iniciou com a celebraqao do acordo de rescisao com o anterior treinador). 
10) Pelo que concluimos que do teor de tais noticias se retiram factos com o caracter 

preciso, mais precisamente a exist6ncia de processos negociais com vista 4 rescisao do contrato com 
um trabalhador e celebraqao de um contrato com um novo treinador. 

1 1) Acresce que o tribunal a quo conclui que nao existe qualquer facto relevante para 
efeitos do disposto no art. 248O do Cbdigo dos Valores Mobiliarios porquanto o que estava em curso 
eram processos negociais entre os referidos treinadores e o Presidente do Conselho de Administraqao 
da Sport Lisboa e Benfica SAD (factos provados 18 e 19)) sendo que tais processos negociais n io  
consubstanciando ainda decisdes tomadas pela administraqao ou em fazer cessar o contrato, no caso 
do treinador Fernando Santos ou em contratar o treinador Camacho consubstancia cite-se "um 
conjunto de factos eventuais e hipotBticos", sendo que o tribunal a quo cita um excerto de um artigo de 
Gon~alo Castilho dos Santos in Direito dos Valores Mobiliarios, Coimbra Editora, vol. V p. 286 e ss, 
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onde do mesmo se extrai que os processos negociais se encontram excluidos do dmbito da norma 
contra ordenacional em andlise e so com o acordo final pronto para avanqar para deliberaqdo e 
aprovaqdo pela Assembleia Geral, ou seja verificada a conclusio do processo decisorio 6 que existe 
um facto para o efeitos do art. 248O do Cddigo dos Valores Mobiliarios. 

12) Tambem aqui considerar os processos negociais como factos n i o  relevantes no 
Bmbito das regras que regulam o mercado, alegando que so a decisio pronta para ser aprovada em 
Assembleia Geral 6 que 6 relevante contraria as regras da experiencia comum e da Iogica e o proprio 
teor da nonna. Nessa conformidade decorre do art. 248O do Codigo dos Valores Mobilidrios que 
configura na plenitude o objecto do dever de informaqio de facto relevante - toda a informa~io que 
diga directamente respeito ao emitente ou aos valores mobiliarios por si emitidos - nO1 a1.a) e n02 - 
para efeitos da presente lei a informaqio privilegiada abrange os factos ocorridos, existentes ou 
razoavelmente previsiveis - independentemente do seu arau de formalizaciio. 

13) Ora, do proprio teor da norma legal retira-se em nosso enfender que um processo 
negocial com vista a rescisio de um contrato e outro processo negocial conduzido pelo presidente do 
conselho de administraqio da Sport Lisboa e Benfica com vista a celebraqdo de um contrato, estando 

em causa o treinador da equipa de futebol, e um facto que n i o  e ainda formal, ou seja ainda n i o  ha a 
decisdo, mas que naturalisticamente a antecede que contrariamente ao defendido pelo tribunal niio 
encerra meros factos eventuais e hipot6tims, mas tambem ainda n i o  assume a certeza de urna 
decisio, nem tem de assumir sob pena de espartilhar a norma, 

14) No caso concrete, os processos negociais que como se referiu antecedem por 
natureza urna decisio n i o  s i o  meras suspeitas ou especulaqbes, mas ja se assumem como factos 
dotados de materialidade e objectividade em relaqio a realidade, demonstram que a SAD pretendia 
rescindir um contrato e celebrar outro, havendo uma definiqio de quem eram os seus sujeitos! 0 s  
processos negociais sub jljdice ja possuem a concretizaqio e a consistencia que permitem a sua 
utilizaqio por qualquer investidor se soubesse da sua existencia. 

15) Em nosso entender considerar que so com a decisdo pronta para aprovaqio e findo 
o processo negocial 6 que surge a obrigaqio pela sociedade emitente em proceder a comunica~io 
oficial da mesma seria permitir esse aproveitamento de informaqio privilegiada por aqueles que 
estando mais prbximos do decurso da negociaqao e constatando que as mesmas irao 
necessariamente levar a rescisio de um contrato apenas estando em causa valores e condiqdes. 

16) Entendeu ainda o tribunal a quo que atenta a materia assente n i o  e possivel 
concluir que os factos em causa sejam na designaqio anglo americana price sensitive, urna vez que 
sendo os mesmos factos hipot6ticos o investidor perante as noticias publicadas n i o  adoptaria 
qualquer posiqio concreta ficando a aguardar a possivel e futura mudanqa do treinador, tanto mais 
que conforme resultou no facto provado 12, n4o se verificaram prejuizos para os investidores ou para o 

mercado das noticias em causa. 
17) Discordamos de fa1 entendimento, urna vez que a norma decorrente do disposto no 

art. 248O do Cddigo dos Valores Mobiliarios assume-se como tipo contra ordenacional de tipo 
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abstracto, o que significa que no preenchimento da mesma n6o se visa a observa~io de um resultado, 
n6o sendo assim necessario resultar provado que o uso da informa~do influenciou efectivamente as 
negociaqdes, mas a capacidade ou idoneidade para tall Nessa conformidade trata-se da necessidade 
de efectuar um juizo de prognose quanto aos efeitos da informa~do n6o tornada publica. 

78) A este propdsito refere Paulo CBmara, in Manual de Direito dos Valores Mobili4rios, 
phgs 748, Almedina- "a relevdncia 6 aferida ex ante isto 6 quanto a potencialidade, previamente 
aferida de o facto causar um impacto nos preGos. Podendo a susceptibilidade de alterar as cota~6es 
ser apreendida objectivamente e de mod0 prbvio, n6o deixa de haver relevBncia se esta 6 
posteriormente e em concreto anulada n6o causando qualquer altera~60 nos preqos: basta, pois, a 
potencialidade de causar uma modificaqa'o positiva ou negativa dos preqos para haver a constitui~Bo 
deste dever. 

79) E do conhecimento geral que o treinador de futebol desempenha um papel crucial 
para essas finalidades, logo pela Idgica a rescis6o de um treinador e a contrataq60 de outro e um facto 
sem sombra de duvidas relevante no desenvolvimento do seu object0 social e na prossecuq60 do 
objective da sociedade que serdo bons resultados desportivos os quais inevitavelmente conduzem a 
altera~6es das cota~bes da SAD. 

20) Nessa conformidade ainda que em concreto se tenha constatado que nBo se 
verificaram quaisquer prejuizos para os investidores e para o mercado pela n6o divulga~io imediata 
dos processos negociais, sempre se dira que tal irreleva no preenchimento da norma, uma vez que 
sendo a mesma de perigo abstracto, basta a verificaqao do comportamento que a mesma sanciona 
para o agente ser punido. 

27) Face a todo o exposto, em nosso entender em face dos factos provados n6o nos 

restam duvidas que dos mesmos decorrem factos precisos, uma vez que estavam em curso processos 

negociais com vista B rescisao de um contrato com um treinador seguido de um process0 negocial de 
contrata~Bo de outro treinador cujo nome ja se encontrava definido, sendo que esses processos 
negociais embora n6o tenham a certeza decorrente de uma decisdo de rescisdo ou contrata~60 j4 
possuem suficiente materialidade e objectividade para se considerarem como precisos, os quais n6o 
foram tornados publicos de forma oficial e imediata, sendo que simultaneamente varios orga'os de 
comunicaG60 social divulgavam as noticias de que o treinador Fernando Santos ja ndo era treinador do 
Sport Lisboa e Benfica e por outro lado o treinador Camacho jh era o novo treinador. A circunstBncia 
de serem drgBos de comunicaq~o social na sua maioria jornais desportivos a publicitar tal informa~60 e 

o facto de resultar provado que tal mudanqa de treinador nos termos em que ocorreu era hh muito 

querida pela massa associativa do respective clube nBo atribui Bs mesmas carhcter especulativo 
culminando numa mera coincidincia com a realidade, ali4s tal entendimento pelo tribunal revela-se na 
nossa optica como uma extrapola~io incompativel com a observa~60 da vida real! 

22) Acresce que, tais factos se assumem em nosso entender como relevantes para 
efeitos do disposto no art. 248O do Cddigo dos Valores Mobiliarios e como tal idoneos para influenciar 
de maneira sensivel o preqo dos valores mobiliarios ou instrumentos financeiros, tendo em 



consideraqiio que sendo a sociedade emitente uma sociedade de futebol profissional, 8 com os 
resultados da sua equipa que as suas cotaqdes se movimentam, sendo do conhecimento geral que o 
responsavel por esses resultados da equipa e o seu treinador e como tal a rescisiio e contrataqao do 
mesmo, b um facto inerente ao seu objecto social, tanto mais que no caso concreto se resulta provado 
que tal rescisiio com Fernando Santos e contrataqtio de Camacho era por demais desejada pela 
massa associativa, quando o Sporf Lisboa e Benfica inicia tais negociaqdes, a massa associativa e os 
investidores ao tomarem conhecimento de tais factos seriam necessariamente influenciados por tais 
factos ponderando eventualmente adquirindo mais acqdes visto que se iria contratar o treinador 
querido por todos! 

23) Motivo pelo aual, sendo publicadas as referidas noticias com o teor com aue foram, 
considerando o tribunal como provado sue durante da madruaada do dia 20 de Aaosto de 2007 
decorriam neaociacdes com vista rescindir o contrato com Fernando Santos e s6 nesse dia pelas 
12h54 e que a SAD divulaou tal informacBo ~ e l o s  canais oficiais, sendo que apds a rescisiio do 
referido contrato se deram inicio as neaociacdes para contrataciio do novo treinador Camacho sendo 
gue s6 no dia 21 de Aaosto de 2007 pelas 7 7h09 6 aue a SAD comunicou tal facto no canal ~roprio, 
entendemos uue se encontram oreenchidos os ~ressuoostos de imputactio obiectiva da norma 
decorrente do ad. 248O no? a1.a) e n02 do Codiao dos Valores Mobiliarios, niio tendo assim sido 

divulaado de forma imediata um facto relevante de uma sociedade emitente! 
24) Consideramos ainda que a decisBo sob recurso padece de contradiqiio entre a 

fundamentaqiio e a decisiio, uma vez que o tribunal fundamentou a sua decisiio de nBo verificaqBo da 
imputa~iio subjectiva na apreciaqdo que faz da nBo imputaqio objectiva do tipo contra ordenacional. 

25) 0 tribunal a quo considerou como niio provado que a Sporf Lisboa e Benfica SAD 
tenha agido com a consci6ncia e vontade de estar a actuar em desconformidade com a lei, nBo se 
abstendo ainda assim de o fazer e porfanto agido com dolo - nomeadamente querendo de forma 
consciente ocultar nBo divulgando facto idoneos de influirem no preqo dos valores mobiliarios 

26) Tambbm neste ponto discordamos. Assim, como ponto de parfida cumpre ter em 

atenqiio que o tipo de dolo aqui presente se assume como um dolo de perigo, semelhante ao dolo 
tipico por exemplo de um crime de conduqiio em estado de embriagugs, em que o agente representa 
como possivel o perigo da sua conduta conformando-se com o resultado da mesma, ou seja a criaq8o 
de tal perigo. 

27) Ora tendo em consideraqtio os factos provados, ou seja estando os processos 
negociais em curso, ao mesmo tempo que pelos orgiios de comunicaqiio social era divulgado as 
decis6es decorrentes dos mesmos, estando em causa um facto relevante como ha pouco se alegou, 
deveria ter o tribunal considerado como provado que a Sporf Lisboa e Benfica SAD, uma sociedade 
emitente conhecedora das regras a que se encontra vinculada por ser uma sociedade emitente 
representou como possivel que ao niio divulgar de forma imediata o decurso de tais processos 
negociais, so tendo divulgado o resultado dos mesmos processos negociais mais tarde atraves do 
canal oficial estaria a preencher os pressuposto do ad. 248O do Cbdigo dos Valores Mobiliarios, assim 
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se conformando com tal resultado, de assim impedir que os investidores de forma igualitaria e 
simultdnea tomem conhecimento de factos relevantes da vida da SAD. 

28) Nessa conformidade, somos do entendimento aue o tribunal a auo deveria ter 
concluido aue ao aair da forma descrita nos autos resulta a~urada em face das rearas da experikncia 
comum e iuizos de normalidade social assim se extraindo destes aue a Sport Lisboa e Benfica SAD 
aaiu com dolo, pel0 menos a titulo eventual nos termos do n03 do art. 14O do Cddigo Penal 

29) Deste modo, fazendo o enquadramento juridic0 dos factos descritos e considerados 
provados pelo tribunal a quo o Tribunal da Relagio deve condenar a Sport Lisboa e Benfica SAD pela 
pratica das duas contra ordenagbes previstas e punidas nos termos dos arts. 2484 394' nO1 a1.i) e 388O 

todos do Cbdigo dos Valores Mobiliarios, considerando-se que a coima concretamente aplicada na 
decisfio da autoridade administrativa - Comissio de Mercado e Valores Mobiliarios se revela 
adequada, por ser no minimo, no entanto tendo em consideragio que a Sport Lisboa e Benfica SAD 
apesar de ter cometido as contra ordenagbes, ao nfio divulgar as informagdes de forma imediata 
atraves dos canais oficiais, certo 6 que o fez, ainda que posteriormente ao momento que o deveria ter 
feito e nesse circunspecto sempre se podera ponderar a suspensio da aplicagio dessa coima nos 
termos do art. 415O do Cddigo dos Valores Mobiliarios pelo periodo minimo. 

30) Ao decidir como se decidiu na douta sentenga recorrida resultaram violados o 
disposto no artigo 248O do Cddigo dos Valores Mobiliarios, ao considerar que os factos constantes das 
noticias em discussio nos autos e os factos provados relativos a existgncia de dois processos de 
negociagio (factos provados 18 e 19) n i o  se assumem como factos relevantes para efeitos do referido 

normativo, n i o  sendo ainda nessa fase a Sport Lisboa e Benfica SAD obrigada a comunica-10s atraves 

do canal oficial da Comissio de Mercado e Valores Mobiliarios. 
31) Mais resulta violada a norma decorrente da alinea b) do n02 do art. 410° do Codigo 

de Processo Penal, padecendo a decisio de contradigio entre a fundamentagio e a decisio, uma vez 
dos factos provados retirou a n i o  imputacio subjectiva dos factos, porquanto considerou o facto da 
conduta da Sport Lisboa e Benfica SAD n i o  se enquadrar no art. 248O do Codigo dos Valores 
Mobiliarios implica que a mesma n i o  tenha agido com dolo, posigfio com a qua1 nos opomos por 
considerarmos dos factos provados e da fundamentagio se retira que a Sport Lisboa e Benfica SAD 
atentas as regras da experigncia comum e os juizos de normalidade agiu conhecendo que ao n io  

comunicar de forma imediata os processos negociais em curso e resultantes provados estaria a criar o 
perigo que a norma visa proteger, violando a norma e assim se conformando com tal resultado o que 

consubstancia o dolo pelo menos a titulo eventual. 

A arguida respondeu, apresentando as seguintes conclusbes: 
1. A sentenca recorrida encerra um exame criterioso da prova. A sua fundamentacio el 

a este respeito, modelar. 0 cuidado e rigor posto no detalhe dos factos provados, o exame crltico do 
suporte documental e dos depoimentos em audihcia, a percepe40 dos factos assentes numa 



contundente e intangida demonstraqio material, tornam-na invulneravel ao presente recurso e 

protegem-na de qualquer censura. 

2. Pelo que andou bem andou bem a Meretissima Juiz a que ao conceder provimento ao 

recurso interposto pela Recorrida e ao absolv6-la da pratica das duas contraordenaqbes de que era 

acusada. 

Nesta Relaq%o, o Digno Procurador-geral Adjunto apds o visto. 

Efectuado o exame preliminar e colhidos os vistos legais, foram os autos a 
conferencia, cumprindo agora apreciar e decidir. 

Em quest20 esta a nulidade da sentenqa, invocada com base nos vicios a que 
alude o art. 410' 2 b) do Cod. Proc. Penal e no art. 379' 1 a) e c), la parte, tambem do Cod. 
Proc. Penal. Caso n2o se conclua pela nulidade havera que aplicar o direito aos factos dados 
como provados. 

* 

Na sentenqa recorrida deram-se como provados os seguintes factos: 
Da decisBo Administrativa 

1. A Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD (doravante SLB) e uma sociedade aberta 

emitente de acqdes admitidas a negociaqio em mercado regulamentado (fls. 23, 24, 25, 

26, 27, 28); 

2. Consta no artigo 34 no 1 dos Estatutos do SLB sob a epigrafe objecto social "A 

sociedade tem por objecto a participaqio nas competiqbes profissionais de futebol, a p r o m o ~ i o  e 

organizaqao de espectaculos desportivos e o foment0 ou desenvolvimento de actividades relacionadas 

com a pratica desportiva profissionalizada da modalidade de futebol" (fls. 59 a 61); 

3. No dia 20 de Agosto de 2007 o jornal ((A Bola)) publicou uma noticia com o tifulo 

"Saida a Vista - Fim do Ciclo de Femando Santos no Benfica" 

Do corpo da noticia pode ler-se: 

"Parece ler chegado ao fim o ciclo de Femando Santos no Benfica. Perante a vaga de fundo de 

descontentamento, no clube, relativamente ao ainda tecnico encamado, Luis Filipe Vieira n8o tera muitas 

condi~des de manter a aposta no engenheiro e durante esta semana o desenlace podera acontecer. 

"6 entendimento predominante, entre os altos comandos encarnados, que e preferivel tomar, de 

imediato, uma decisa'o de fundo, do que manter a equipa em lume mais ou menos brando, situa~ao que pode 

comprometer irremediavelmente a epoca". 
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"A decis6o que esta em cima da mesa do presidente do Benfica, que aprecia a personalidade de 

Femando Santos e respeita a seriedade que este coloca no trabalho, 6 dificil. Mas, urna vez verificado o 

incumprimento da premissa que poderia sustentar o arranque do tecnico no clube - bons resultados que 

criassem um elan ganhador - o desfecho mais plausivel passa pelo adeus de Fernando Santos a Luz." (fls. 9 e 

10); 
4. No site SIC Online, na Revista de lrnprensa Desportiva, pode ler-se urna noticia 

publicada no dia 20 de Agosto de 2007 pelas 07:50 e actualizada as 10:04, cujo titulo e "Fernando 

Santos pode estar de saida do Benfica'', "0 treinador do Benfica, Fernando Santos, pode estar de saida do 

clube e n6o orientar o proximo jog0 da equipa, noticia hoje em manchete A Bola, enquanto os restantes 

desportivos destacam a chegada de Celsinho ao Sportinga. 

Do corpo da noticia pode ler-se: 

"Saida 8 vista" escreve A Bola, adiantando que 6 o "fim do ciclo de Fernando Santos no 

Benfica". 0 desportivo acrescenta que "0s Encarnados podem ter novo treinador ja no jogo com o Vitoria de 

Guimaraes" e que Fernando Santos precisava de ter tido um bom arranque na presente $oca para 

"justificar a permanencia (...) apds os falhan~os da bpoca passada." 
Por sua vez, o Record diz que a SAD benfiquista vai analisar a s i t u a ~ i o  do treinador, 

mas adianta que Santos n i o  se demite. 

Tamb6m 0 Jogo aborda a situaqio no Benfica, escrevendo que o presidente do Benfica, 

Luis Filipe Vieira, vai reunir-se com o treinador e jogadores. (fls, 11); 

5. No dia 20 de Agosto de 2007, pelas 11:01, o site do jornal ((Record)) publicou urna 

noticia cujo titulo e: "Fernando Santos demitido - Vieira falou ontem com tecnico" e na qual se pode lec 

"Fernando Santos ja n6o treinador dos encarnados. Luis Filipe Vieira comunicou, esta madrugada, a decis6o 

ao engenheiro que jh n6o irh sentar-se no banco frente ao V Guimar6es no proximo sabado. 0 presidente 

benfiquista jh esta no mercado a procura de um tbcnico e o espanhol Jose Antonio Camacho 6 o preferido. A 

decis6o parte do clube da Luz, ja que Fernando Santos sempre fez quest60 de afirmar que pretendia cumprir o 

contrato de dois anos, assinado em Junho de 2006, ate ao fim." (fls. 12); 

6. No mesmo dia 20 de Agosto de 2007 pelas 11:11 o site Maisfutebol publica urna 

noticia cujo titulo 6: "Benfica: Fernando Santos sai, Camacho e o desejado" na qual se pode lec 

"Fernando Santos jh n6o 6 o treinador do Benfica. Luis Filipe Vieira informou o t6cnico no doming0 a noite. De 

acordo com o que Mais futebol apurou, Femando Santos e a equipa tecnica podergo passar ainda esta tarde 

pelo Seixal para se despedir dos jogadores. Jose Antonio Camacho o treinador desejado por Luis Filipe Vieira. 

0 treinador espanhol e o adjunto Pepe Carcelen passaram recentemente ferias em familia com Luis Filipe 

Vieira, em Ibiza. Foi no fim-de-semana anterior ao Benfica-FC Copenhaga." (fls. 14); 

7. 0 site SIC Online publica no dia 20 de Agosto de 2007 pelas 11:20 (actualizada as 

12:36) urna noticia na qual se pode lec "Camacho regressa ao Benfica". "Fernando Santos abandona 

comando t6cnico do clube da luz". "Femando Santos jh n6o 6 treinador do Benfica. A rescis6o ficou acertada na 

madrugada de segunda-feira. 0 seu sucessor 6 o espanhol Jose Antonio Camacho, que sera apresentado esta 

ter~a-feira as lOh00." Do corpo da noticia pode ainda ler-se: "o tecnico sai depois de urna reuniso, esta 



madrugada, que envolveu, para alem do treinador, toda a estrutura da SAD "encamadan. "Regresso de 

Camacho, Jose Antonio Camacho assume a partir de esta terga-feira o comando tecnico do clube. 0 treinador 

espanhol ja tera tido influencia nos contactos para as tr6s aquisic6es que se avizinham. Na passada sexta-feira, 

Luis Filipe Vieira esteve em Madrid para contratar Ze Castro. 0 jovem central portugugs devera jogar na Luz por 

emprdstimo durante esta temporada, ao abrigo da transferencia de SimBo para Espanha. Para o meio-campo, 

devera chegar Fabio Rochemback. 0 presidente do Benfica prepara uma ida a lnglaterra nas proximas horas 

para fechar definitivamente a transferencia do jogador que ja vestiu a camisola do Sporting. Quanto ao ataque, o 

Benfica aponta baterias para Pauleta, mas o avancado portugues tambem 6 pretendido pelo FC Porto." (fls. 

15); 
8. 0 site do Jornal Record divulgou pelas 16:08 do mesrno dia 20 de  Agosto de 2007 

uma noticia corn o titulo "Camacho apresentado amanhi - Novo treinador no Seixal as 10:30" na qua1 se 

pode lec "0 novo treinador do Benfica, Jose Antonio Camacho, 6 apresentado amanhi, no Centro de Estagio 

do Seixal, as 10:30. Devido a cerimonia de apresenta~Bo do tecnico espanhol, que sucede a Fernando Santos 

no cargo, o treino dos encarnados previsto para a manh8 foi transferido para a tarde. De salientar que o treino 

desta tarde vai ser orientado por Femando Chalana" (fls. 16); 

9. No dia 20 de Agosto de 2007, as 20:14 no site do jornal ((A Bola)) consta uma noticia 

corn o seguinte titulo: "Benfica ctEstou aqui para dar o melhor pelo Benfica)) (Camacho) ". "Jose Antonio 

Camacho ja esth em Lisboa. Faltava pouco para as 20 horas desta segunda-feira guando um jacto particular 

aterrou no Aerodromo de Tires, em Cascais, com o escolhido para substituir Fernando Santos no comando 

tecnico do Benfica a ser acompanhado por Luis Filipe Vieira. A passagem pela zona de saida do aeddromo, o 

tdcnico espanhol n8o deixou de falar aos jomalistas presentes: ccEstou muito feliz. Regresso pela amizade ao 

presidente, pelo Benfica e por poder voltar a trabalhar no clube)) Com Camacho vem tambem Pepe Carcelen, 

seu habitual adjunto, mas o tecnico espanhol revelou que tambem vai contar corn outros elementos que ja est8o 

no clube para formar a equipa tecnica 0 mesmo se aplica aos jogadores, ainda que possam surgir reforcos: 

~Vamos estudar o plantel mas sei que o Benfica tem jogadores de qualidade e conto com eles para dar o 

melhor pelo clube. Para ser campeao? Vamos tentar, como todos.)) Mais palavras ficam resewadas para a 

manha desta ter~a-feira, a partir das 10:30 horas, no centro de treinos do Seixal. 0 tecnico espanhol sera, 

ent80, oficialmente apresentado como novo tecnico do Benfica, ocupando a vaga deixada em aberto com a 

salda de Fernando Santos. " (fls. 18); 

10. No dia 20 de Agosto de  2007, pelas 12:54 a SLB divulgou no  Sistema de DifusBo de 

Inforrna~Bo aos lnvestidores o seguinte comunicado: "A Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD, ao abrigo 

da alinea 1) do Artigo 3' do Regulamento da CMVM no 4/2004, informa gue chegou a acordo com os tecnicos 

Fernando Santos e Jorge Rosario para a rescisao dos respectivos contratos. Em momento oportuno, a Sport 

Lisboa e Benfica Futebol, SAD, comunicara a composiq80 da nova equipa tecnica da equipa de futebol 

profissional." (fls. 2 1, 22, 23); 

11. No dia 21 de  Agosto de  2007, pelas 11:09 a SLB divulgou no Sistema de DifusBo de 

Inforrna~Bo aos lnvestidores o seguinte comunicado: "A Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD, ao abrigo 

do Artigo 248" do Codigo dos Valores Mobiliarios e do Regulamento da CMVM no 24Q000, inforrna que 



contratou os tecnicos Jose Antonio Camacho e Pepe Carcelen para treinadores da sua equipa de futebol 
profissional, sendo o acordo vdlido para as bpocas de 2007/2008 e 2008/2009" (fls. 21, 22, 24); 

12. Inexist6ncia de prejuizos para os investidores ou para o mercado decorrente da 
factualidade apurada; 

13. Nos anos de 2006/2007 a arguida teve proveitos de € 83.350.076 e resultados 
liquidos de € 15.274.429 (fls. 62 a 94); 

Do Recurso de ImpuanacBo Judicial: 
14. Na manha de 20 de Agosto de 2007, em hora nBo concretamente apurada mas 

entre as 17hOO e as 12:54 (momento em que a SLB SAD divulgou no Sistema de DifusBo de 
InformaqBo aos Investidores o apurado em 1 I.), a recorrente e o entBo treinador principal da equipa de 
futebol profissional - Fernando Santos -, acordaram na revogaqBo de contrato de trabalho desportivo 
existente entre ambos; 

75. 0 processo negocial de cessaq60 do referido contrato de trabalho foi confiado ao 

Presidente do Conselho de AdministraqBo da recorrente que foi mantendo informados os demais 
membros do Conselho de AdministraqBo da negociaqdo em curso; 

16. Na manhB de 21 de Agosto de 2007, em hora nBo concretamente apurada a 
recorrente e Jose Antonio Camacho Alfaro celebraram um contrato de trabalho desportivo, tendo este 
sido admitido a desempenhar as funqdes de treinador principal da equipa de futebol profissional do 
SLB; 

17. 0 processo negocial de contrataqBo do referido treinador foi confiado ao Presidente 

do Conselho de AdministraqBo da recorrente que foi mantendo informados os demais membros do 

Conselho de AdministraqBo da negociaqBo em curso; 

Mais se provou aue: 
78. 0 processo negocial referido em 14 ocorreu durante a madrugada do dia 20 de 

Agosto de 2007 e a manhi3 desse dia; 
19. Apbs o acordo celebrado em 14, iniciou-se o processo negocial referido em 16; 
20. A data dos factos em discussio nos autos verificava-se um desconforto crescente 

entre a massa associativa, os adeptos e os simpatizantes da recorrente e o treinador Fernando 
Santos, resultante da forma como tinha decorrido a pre-epoca da equipa profissional de futebol da 
recorrente, os resultados obtidos e o lugar de classificaqBo na epoca transacts (3' lugar na 

classificaq60 geral); 
21. A data dos factos em discuss40 nos autos verificava-se uma particular simpatia e 

carisma do treinador Jose Antbnio Camacho junto dos socios, adeptos e simpatizantes do recorrente e 

ainda uma relaqBo de cordialidade com o Presidente do Conselho administrative da recorrente; 
22. No dia 79 de Agosto de 2007, o recorrente realizou a jornada inaugural da Liga 

Portuguesa de Futebol respeitante a epoca 2007/2008 frente ao Leixdes Sport Club, tendo nesse jog0 
perdido dois pontos na classificaqBo geral, em virtude do empate ocorrido nessa partida de futebol. 
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Na mesma senten~a considerou-se que n3o se Drovou que: 
A) A impugnante tenha decidido, pelo menos, em 20 de Agosto de 2007 pelas 07:50 

horas a rescisBo do contrato com o treinador Fernando Santos; 
B) A impugnante apenas tivesse querido divulgar a informaqdo referida no ponto 10, da 

factualidade apurada atraves do Sistema de Difusdo de InformaqBo no dia 20 de Agosto de 2007 pelas 
1 2:54; 

C) A impugnante tenha decidido, pelo menos, em 20 de Agosto de 2007 pelas 11:20 
horas a contrataqdo do treinador Jose Antonio Camacho; 

D) A impugnante apenas tivesse querido divulgar a informaqBo referida no ponto 1 1, da 

factualidade apurada atraves do Sistema de Difusao de InformaqBo no dia 21 de Agosto de 2007 pelas 
11:09; 

E) A impugnante tenha agido com a consciincia de estar a actuar em desconformidade 

com a lei, nBo se abstendo, ainda assim de o fazer. 

0 Tribunal recorrido motivou a decisao de facto como segue: 
Para responder a mat6ria de facto o Tribunal atendeu ao apurado em sede de audiincia 

de julgamento, analisando global e criticamente, segundo as regras da experiincia e da livre convicqio 
do Tribunal. 

Nesse sentido, o Tribunal considerou a prova junta aos autos. 

Desde logo, valorou-se a prova documentall designadamente: 

o conteudo dos textos jornalisticos de fls. 9 a 1 8 correspondente a extractos de 

noticias publicadas em jornais e sites desportivos, essenciais para a resposta do Tribunal a 
factualidade apurada nos pontos 3 a 9, os quais, alias, nBo sBo colocados em crise pela recorrente; 

o conteudo de fls. 23, 24, 25, 26, 27, 28 quanto ao facto provado em 1.; 

o conteudo de fls. 59 a 61 para a resposta em 2. da materia provada; 

o conteudo de fls. 21, 22, 23 relativamente ao facto apurado em 10.; 

o conteudo de fls. 21, 22, 24 quanto a factualidade apurada em 1 I.;  

o conteudo de fls. 62 a 94 para a resposta do Tribunal a materia assente em 13.; 
Procedeu-se igualmente a produ~do de prova testemunhal. 
Desse modo, foi inquirido o Legal Representante da impugnante - Domingos Soares de 

Oliveira, com as funqbes de Presidente da Comissdo Executiva do Sport Lisboa e Benfica SAD e 

responsavel pel0 seu pelouro financeiro, desde 2004. 
Revelou a testemunha conhecimento direct0 e preciso sobre os factos sobre os quais 

depds com total clareza, isenq80 e imparcialidade, pese embora a relaqBo que o liga a impugnante. De 

forma circunstanciada e objectiva explicou o acontecer historic0 vertido na factualidade assente 

constante de 14. a 22.) o que se mostrou verosimil. 

lgualmente de forma espontdnea e contextualizada depds a testemunha Joao Gabriel 
Morais, Director de ComunicaqBo da impugnante desde Maio de 2009, ainda que a data dos factos em 
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discussdo nos presentes autos ndo ocupasse qualquer cargo no SLB, sendo apenas adepto do clube. 
Foi notbrio do seu depoimento a larga experihncia profissional que detem enquanto jornalista (tendo, 
entre outros, sido jornalista fundador da TSF e da SIC, assessor de comunicaq60 da Casa Civil da 
Presidgncia da Republica entre 1996 e 2006). Com efeito, de mod0 convincente e sustentado mostrou 
profundo saber acerca do modus operandi da imprensa diaria desportiva portuguesa, designadamente 
na aus6ncia de qualquer suporte fhctico de grande parte das "noticias" que sustentam os jornais 
diarios desportivos, dando disso conta ao Tribunal com exemplos elucidativos e situaqbes passadas 
com a prbpria recorrente. Do seu depoimento resultou igualmente conhecimento da mat6ria assente 
em 20. a 22., adveniente da qualidade de adepto da impugnante, explicando de mod0 claro e credivel 
a existhncia de um sentimento generalizado de descontentamento relativamente a actuaqdo do entdo 
treinador principal da equipa de futebol profissional, Fernando Santos, consubstanciado nos fracos 
resultados desportivos na epoca 2006/2007 e que se estenderam ate ao inicio da epoca 2007/2008, e 
simultaneamente a crescente pressdo da massa associativa e de adeptos benfiquistas junto dos 
org6os directivos da impugnante para o regress0 do treinador Jose Antonio Camacho. 

Tiveram-se ainda em consideraq60 os depoimentos das testemunhas Maria da 
Concei~io Aguiar Gon~alves e Maria Manuela Joeiro Antonio, ambas funcionarias da Comissdo do 
Mercado de Valores Mobilihrios, no Departamento de Supervisdo de Mercados, Emitentes e 
Informaq60, desempenhando a primeira as funqbes de Jurista e a segunda de Economista, ambas 
desde 1991. 

Estas testemunhas revelaram conhecimento sobre os factos a que depuseram, 
adveniente da circunsttincia de terem sido duas das subscritoras da informaqdo no DME1/2007/284, a 

fls. 3 a 8 dos autos, que iniciou os presentes autos de contra-ordenaqio. 
Refira-se que os seus depoimentos, n60 obstante a relaq60 laboral existente com a 

recorrida, no essential, revelaram-se isentos e circunstanciados. 
Nesse sentido, explicaram o mod0 como no desempenho das suas funqbes e em 

cumprimento de procedimentos padronizados adoptados pelo Departamento de Supervis60 de 

Mercados, Emitentes e Informaq60, se depararam com as noticias constantes de fls. 9 a 18 dos 
presentes autos e o respectivo tratamento que deram As mesmas 

Questionadas, ambas afirmaram que ao lerem as noticias constantes da factualidade 
assente, tomaram-nas como suficientemente claras quanto ao respectivo conteddo (a verificaqao do 
fim do contrato laboral existente entre o SLB SAD e o treinador Fernando Santos e a contrataqdo do 
treinador Jose Antonio Camacho), considerando o relatado nesses textos como factos certos e 
precisos). Nos seus entendimentos, alias, express0 na dita informaqio, tal factualidade relatada nos 

diversos meios de comunicaq60 consubstancia a violaqdo por parte da impugnante do dever de 
informar previamente a CMVM, previsto no art. 248O do Cddigo de Valores Mobilihrios (doravante 
CVM). Mais esclareceu a testernunha Maria Manuela Joeiro Antonio ter efectuado um contact0 

telefonico junto da impugnante (nessa ocasido falou com a Dra. Teresa Claudine), cerca das 12 horas 

do dia 20 de Agosto de 2007, a indagar da veracidade das noticias publicadas nos diversos orgdos de 



comunicaqio social, e ter sido apenas informada que a impugnante estava a preparar um comunicado 
a ser remetido a CMVM para a sua divulgaqio oficial, o que aconteceu pelas 12h54m desse dia. Neste 
ponto, esclareceu que n i o  Ihe foi dito previamente qua1 o teor do comunicado em questio, e bem 
assim, n i o  se recordar se a Dra. Teresa Claudino Ihe havia informado da intenqio de saida do 

treinador Fernando San tos. 

De ambos os depoimentos resultou a convicqio formada pelo Tribunal em 12. da 
materia provada, designadamente a inexistencia de prejuizos para os investidores ou para o mercado 
decorrente da factualidade apurada, sendo certo que tal resulta, desde logo, de forma explicita da 
decisio administrativa (a fls. 355 dos autos). Deste modo, tanto Maria da Concei~do Aguiar 
Gon~alves como Maria Manuela Joeiro Antonio, foram peremptorias e esclarecedoras ao afirmar a 
inexistgncia de impacto no comportamento/evoluqio da cotaqio das acqbes da Benfica SAD, quer com 
a divulgaqio das noticias constantes da factualidade apurada em 3. a 9., quer depois na divulgaqio 

por parte da impugnante no Sistema de Difusio de Informaqio aos Investidores da materia apurada 

em 10, e 11. Alias, no que a este aspect0 concerne, a testemunha Maria Manuela Joeiro Antonio, foi 

suficientemente clara na referencia a dificuldade em determinar e analisar as razbes/causas nas 

flutuaqbes no preqo das acqdes das sociedades andnimas desportivas, e em especial nas acqbes do 
Sport Lisboa e Benfica SAD. 

Ainda assim, manifestaram ambas as testemunhas a percepqio de que, em abstracto, a 
mudanqa de treinador da equipa principal do SLB SAD, podera ser susceptive1 de influenciar o 

mercado e a cotaqio das acqbes da Benfica SAD, fazendo-o de mod0 conclusive e vago, e atenta a 
materia de facto apurada foi de todo infirmado tal conclusio. 

Quanto a resposta negativa do Tribunal de A) a D) resulta da insuficigncia e falta de 

prova produzida em Tribunal, n i o  permitindo afirmar com seguranqa que a recorrente tenha decidido 

pelas 07h50m do dia 20 de Agosto de 2007 terminar com o vinculo laboral que a ligava ao treinador de 

futebol Fernando Santos, e concomitantemente decidido con tratar Jose Antonio Camacho para essas 
funqbes nesse mesmo dia pelas 17 h20m. 

Vejamos. 

A decisio administrativa da CMVM, baseia-se, na sua generalidade, em noticias 
publicadas em jornais e sitios desportivos. 

Na realidade, como a decisao administrativa refere, a recorrente tinha decidido, pelo 

menos, em 20 de Agosto de 2007 pelas 07:50 horas, a rescisio do contrato com o treinador Fernando 

Santos, e pelas 11:20 horas a contrataqio do treinador Jose Antonio Camacho. Ora, as horas a que a 

recorrida se refere correspondem exactamente as horas em que no dia 20.08.2007 um org2o de 

informaqio, o sitio da SIC online, na revista de imprensa desportiva cita um jornal desportivo - A Bola - 
e alude a saida do treinador Fernando Santos do SLB. De igual modo, pelas 11:20 horas do referido 
dial o mesmo site afirma a contrataqio do treinador Jose Antonio Camacho. 

Ora, o conteljdo ele proprio merecedor de reservas por parte Tribunal dos excertos 
jornalisticos junto aos autos, n i o  permitem com clareza perceber por que raz3o imputa a entidade 
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adrninistrativa a decisio da recorrente em terrninar o contrato de trabalho desportivo corn o entio 
treinador Fernando Santos, Bs 07h50 do dia 20 de Agosto de 2007, igualmente a decisio de contratar 
o treinador Jose Antdnio Camacho pelas 7 7 h20 desse rnesmo dia. 

Na verdade, a unica explicagio que alcangarnos e, resulta dos autos, constitui o 
rnornento em que no dia 20 de Agosto de 2007, pela primeira vez, urn orgdo de cornunicagio social (o 
sitio da SIC online na sua revista de irnprensa desportiva, as 07h50) cita, entre outros, que "Fernando 
Santos pode estar de salda do Benfical', bern assim, "Camacho regressa ao Benfica" (isto as 7 7h20), 
arnbos no dia 20 de Agosto de 2007. 

Ora, essa corresponddncia por si sd n i o  possui a virtualidade nem a consistbncia que 
se irnpde para que, sem margens para duvidas, possamos dizer que a recorrente tornou as decisdes 
de terrninar corn a relagio laboral corn urn treinador e contratar outro, pelas 07h50 e 77h20, 
respectivarnente do dia 20 de Agosto de 2007. 

Com efeito, como resultou da prova produzida em audigncia de discussio e julgarnento, 
o processo negocial de cessagio do contrato de trabalho com o treinador Fernando Santos ocorreu 
durante a rnadrugada e manha do dia 20.08.2007 e o processo negocial de contratagio do treinador 

Jose Antdnio Camacho, logo apds o acordo celebrado em 14. 

Nessa medida, e operando a urna observagio mais atenta e aturada dos excertos 
jornallsticos junto aos autos, tem o Tribunal corno certo que o que se vislumbra 6 um conjunto de 
possibilidades, hipbteses em aberto avangadas pelo meio jornalistico, no fundo, um conjunto de textos 
especulativos levado a cab0 pelos referidos orgios de comunicagio social, que levantam a hipotese 
da saida de Fernando Santos ao servigo da recorrente e o desejo de contratagio de Jose Antonio 
Camacho. A prbpria construgio frasica dos textos, a sua grande maioria no tempo conditional, 

suportam a ideia de que Fernando Santos poderia estar de saida do clube e a contratagio de Jose 
Antdnio Camacho poderia ser uma possibilidade, sendo nessa rnedida patente a sua falta de 

consistgncia e sustentabilidade, desconhecendo-se inclusivamente, por falta da sua indicagio, a(s) 

fonte(s) em que as mesmas se baseiam. 

Face 8 resposta negativa do Tribunal a que ora se fez refergncia conjugada corn a 

demais prova produzida, considerou-se n i o  provado que a arguidalrecorrente tenha agido corn a 
conscibncia de estar a actuar em desconforrnidade corn a lei, n i o  se abstendo, ainda assim de o fazer, 
e portanto agido corn dolo, nomeadarnente querendo de forma consciente ocultar, n i o  divulgando 
factos idoneos de influirem no prego dos valores rnobilihrios. 

* * * 

Apreciando.. . 

De acordo com a jurisprudencia fixada pelo Acordao do Plenario das Sec~des do 
STJ de 19.10.1995 (in D.R., serie I-A, de 28.12.1995), o ambit0 do recilrso define-se pelas 
conclusdes que o recorrente extrai da respectiva rnotivaq%o, sem prejuizo, contudo, das 



quest6es de conhecimento oficioso, designadamente a verificaqio da existencia dos vicios 
indicados no no 2 do art. 410° do Cod. Proc. Penal. 

Ainda, nos termos do art. 75O do D.L. 433182 de 27.10, na redacqio introduzida 
pelo D.L. 244195 de 14.09, o Tribunal da Relaqio apenas conhece da materia de direito, 
podendo alterar a decisio do tribunal recorrido sem qualquer vinculaq80 aos termos e ao 
sentido da decisio recorrida, salvo a limitaqio da reformatio in pejus; e podendo anula-la e 
devolver o process0 ao tribunal recorrido. 

Assirn, a recorrente CMVM invoca nulidades, concretamente alega contradiq30 
insanavel da fundamentaqiio ou entre a fundamentaq20 e a decisio (dizendo que os factos 
dados como n%o provados em A, B, C e D estio em contradiqio com o factos dados como 
provados em 18, 7, 19, 10 e 11); alega que a decisso e nula por falta de fundamentaqio nos 
termos dos arts. 379' 1 a) e 374O 2 do Cod. Proc. Penal (dizendo que o tribunal n i o  fundamenta 
devidamente em que provas assenta a sua convicqio em julgar como niio provados os factos B 
e D, com o exame critic0 dessas provas); e alega nulidade por omissio de pronuncia nos 
termos do art. 37g0 1 c) do Cod. Proc. Penal por n i o  terem sido dado corno provados, ou n i o  
provados, factos alegados. 

Tambem o M.P. invoca nulidade decorrente de contradiqao entre a fundamentaqao 
e a decisio (dizendo que a decisio retirou dos factos provados que a Sport Lisboa e Benfica 
SAD agiu corn dolo, quando dos factos provados e da fundamentaq30 se retira que a Sport 
Lisboa e Benfica SAD, atentas as regras da experiencia comum e os juizos de norrnalidade, 
agiu com dolo). 

Arr~bos os recorrentes alegam ainda que a sentenqa recorrida fez errada 
interpretaqio das normas aplicaveis, ou seja do direito. 

Da contradicio insanavel na fundamentacio.. . 

Alegou a recorrente CMVM haver contradiqao insanavel da fundamentaqio ou 
entre a fundarnentaqio e a decisao porquanto os factos dados como n%o provados em A, 0, C 
e D estio em contradiqao com o factos dados como provados em 18, 7,19,10 e 11. 

Tambem o recorrente M.P. invoca o mesmo vicio mas porque a decisio retirou 
dos factos provados que a Sport Lisboa e Benfica SAD agiu con? dolo, quando dos factos 
provados e da fundamentaq%o se retira que a Sport Lisboa e Benfica SAD, atentas as regras da 
experiencia comum e os juizos de normalidade, agiu com dolo. 

0 vicio de contradiqio insanavel na fundarnentaqio a que alude a alinea b) do no 
2 do art. 41 O0 do Cod. Proc. Penal, pode ocorrer em varias situaqbes: 
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- quando ha contradiqio entre factos provados que mutuamente se excluem 
quando analisados numa versio Iogica; 

- quando ha contradiqio entre factos provados e n%o provados que conduzem a 
indeterminaqio quanto a verdade judicial que pretendia ser narrada por esses factos; 

- quando ha contradiqio entre os factos (dados como provados e n%o provados) e 
razbes contrhrias constantes da fundamentaqio; e 

- quando, segundo um raciocinio Iogico, e de concluir que a fundamentaqio 
justifica precisamente a decisio contraria, ou quando, segundo o mesmo raciocinio, se conclui 
que a decisio n i o  fica suficientemente esclarecida, dada a colisgo entre os fundarnentos 
invocados. 

Ora exarr~inando o texto da sentenqa em recurso, n i o  pode deixar de se verificar 
que existem factos provados em contradiqao com factos n i o  provados. 

Desde logo, da-se como provado em 18) que "o process0 negocial referido em 14 (a 

revogaqdo do contrato de trabalho desportivo existente entre a arguida SLB e o entio treinador 
Fernando Santos) ocorreu durante a madrugada do dia 20 de Agosto de 2007 e a manhi desse dia", 
para depois se dar como n io  provado em A) que a arguida SLB "tenha decidido pelo menos em 
20 de Agosto de 2007, pelas 07:50 horas a rescisio do contrato com o treinador Fernando Santos". 

Com efeito, parece obvio que se a revogaqio do contrato ocorreu durante a 
madrugada e manhi do dia 20, a decisio de revogaqio desse contrato teve que ser anterior - a 
decis%o de revogaqio de um contrato, pela parte de quem revoga, e sempre anterior ao act0 de 
revogaqio (envolvendo muita ponderaqio, diremos nos) enquanto o act0 de revogaqio se 
revela mais numa discussio, entre as partes, dos termos negociais dessa revogaqho - pelo que 
pelo menos no comeqo da manhi (0750 horas) a decisio ja estava tomada. Nestes termos, 
existe contradiqio entre os factos apurados. 

Assim, mesmo que nho se considere que a decis%o de rescindir o contrato, e a de 
outorgar novo contrato, ocorreu quando surgirarn as primeiras noticias (corno foi o 
entendirnento do Tribunal a quo), n%o ha duvida de que pelo menos a decisio de revogaq%o foi 
tornada em momento anterior ao seu act0 e assim a contradiqio supra referida 6 evidente. 

E tambbm existe contradiqio quando se da como provado em 10) que "no dia 20 
de Agosto de 2007, pelas 12:54 a SLB divulgou no Sistema de Difusdo de lnforma~io aos Investidores 

o seguinte comunicado: "A Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD, ao abrigo da alinea 1) do Artigo 3' 
do Regulamento da CMVM no 412004, informa que chegou a acordo com os tecnicos Fernando Santos 
e Jorge Roshrio para a rescisao dos respectivos contratos. Em momento oportuno, a Sport Lisboa e 
Benfica Futebol, SAD, comunicard a composiqdo da nova equipa tecnica da equipa de futebol 
profissional", e depois se da como n%o provado em B) que a SLB "apenas tivesse querido divulgar 
a informaqio referida no ponto 10, da factualidade apurada atravbs do Sistema de Difusio de 
Informaqio no dia 20 de Agosto de 2007 pelas 12:54". 0 mesmo se diga relativamente ao facto 
dado como provado em 1 I ) :  "no dia 21 de Agosto de 2007, pelas 11:09 a SLB divulgou no Sistema 
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de Difusio de lnformaqio aos Investidores o seguinte comunicado: "A Sport Lisboa e Benfica - 
Futebol, SAD, ao abrigo do Artigo 248" do Codigo dos Valores Mobiliarios e do Regulamento da 
CMVM no 24/2000, informa que contratou os tecnicos Jose Antonio Camacho e Pepe Carcelen para 
treinadores da sua equipa de futebol profissional, sendo o acordo valido para as epocas de 2007/2008 
e 2008/200gn e o facto dado como n i o  provado en1 B) que a SLB "apenas tivesse querido divulgar 

a informaqio referida no ponto 11, da factualidade apurada atraves do Sistema de Difusio de 
lnformaqio no dia 21 de Agosto de 2007 pelas 11:09". 

Efectivamente, n i o  se compreende como e que se da como provado que um 
comunicado foi divulgado a deterrrlinada hora, para depois se dar como nao provado que a 
emitente do cornurlicado o tenha querido emitir aquela hora, sem que dos factos provados, ou 
ao menos da motivaqao e fundamentaqio da materia de facto, resulte explicado tal 
discrepincia (por exemplo a ocorrgncia de qualquer deficiencia tecr~ica ou atraso nas 
comunicaq6es de que resultasse a vontade de divulgar a uma determinada hora mas a sua 
concreta divulga~io a hora diferente). Parece obvio que, de acordo com as regras da 
experigncia, se fica provado que um comunicado foi divulgado a determinada hora, e porque a 
emitente do com~~~nicado o quis emitir aquela hora, pelo que se houve qualquer outra 
circunsthncia que tivesse impedido a s i tua~io  de normalidade ela tinha que ser especificada. 

Acresce que tambem a fundamentaqao da niotivaqio n i o  apresenta um raciocinio 
Iogico, entrando tambenl ela em corltradiq6es. Como exemplo, repare-se que para fundamentar 
n i o  se ter dado como provado (em C) que a SLB "tenha decidido, pelo menos, em 20 de Agosto de 

2007 pelas 11:20 horas a contrataqio do treinador Jose Antonio Camacho", disse-se que "operando a 

uma observaqio mais atenta e aturada dos excertos jornalisticos junto aos autos, tem o Tribunal como 

certo que o que se vislumbra 6 um conjunto de possibilidades, hipoteses em aberto avanqadas pelo 
meio jornalistico, no fundo, um conjunto de textos especulativos levado a cab0 pelos referidos orgios 
de comunicaqio social, que levantam a hipotese da saida de Fernando Santos ao serviqo da 
recorrente e o desejo de contrataqio de Jose Antonio Camacho. A propria construqio frasica dos 

textos, a sua grande maioria no tempo condicionall suportam a ideia de que Fernando Santos poderia 
estar de saida do clube e a contrataqilo de Jose Antonio Camacho poderia ser uma possibilidade, 
sendo nessa medida patente a sua falta de consist6ncia e sustentabilidade, desconhecendo-se 
inclusivamente, por falta da sua indicaqio, a(s) fonte(s) em que as mesmas se baseiam". Todavia, 
"uma observaqio mais atenta e aturada dos excertos jornalisticos" dados como provados 
mostra que sob o no 9 considerou-se provado que "No dia 20 de Agosto de 2007, as 20:14 no site 

do jornal ((A Bola)) consta uma noticia com o seguinte titulo: "Benfica ((Estou aqui para dar o melhor 
pelo Benficau (Camacho)". "Jose Antonio Camacho ja esta em Lisboa. Faltava pouco para as 20 horas 

desta segunda-feira quando um jacto particular aterrou no Aerodrome de Tires, em Cascais, com o 
escolhido para substituir Fernando Santos no comando tecnico do Benfica a ser acompanhado por 

Luis Filipe Vieira. A passagem pela zona de saida do aerodromo, o tecnico espanhol ndo deixou de 
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falar aos jornalistas presentes: ((Estou muito feliz. Regresso pela amizade ao presidente, pelo Benfica 
e por poder voltar a trabalhar no clube))". 0 Tribunal recorrido desconsiderou, assim, uma noticia 
que dava conta da chegada do novo treinador do SLB, acompanhado do Presidente do SLB, 
Luis Filipe Vieira, em que o proprio treinador Camacho assumia o seu regress0 para treinar o 
clube. No caso, n%o so a contrataq%o de Jose Antonio Camacho ja tir~ha deixado de ser mera 
possibilidade, como a fonte de tal noticia era o proprio Jose Antonio Camacho, a dar uma 
entrevista ao lado do Presidente do SLB. Desta forma, o Tribunal recorrido entrou em 
contradiqao na fundamentaq%o. 

Pelo que n%o ha duvida que se verifica o vicio a que alude a alinea b) do no 2 do 
art. 410° do Cod. Proc. Penal, a inq~.~inar a decisao recorrida. 

Da falta de fundamentacao.. . 

A recorrente CMVM alega qlJe a decis%o e nula por falta de fundamentaqao nos 
termos dos arts. 379O 1 a) e 374O 2 do Cod. Proc. Penal, pois que o tribunal nao fundamenta 
devidamente em que provas assenta a sua convicqao em julgar como n i o  provados os factos B 
e D, com o exame critico dessas provas 

Dispde o no 2 do art. 374' do Cod. Proc. Penal que 6 req~~isito da sentenqa "a 
fundamenta~Bo, que consta da enurnera~go dos factos provados e n i o  provados, bem como de 
uma exposiCBo tanto quanto possivel completa, ainda que concisa, dos motivos, de facto e de 
direito, que fundamentam a decisBo, com indicaCBo e exame critico das provas que senliram 
para formar a convic$Bo do tribunaf'. 

A existencia deste vicio acarreta a nulidade da sentenqa, nos termos do no 1, 
alinea a), do art. 37g0 do Cod. Proc. Penal. 

Como ja supra dissemos, sera obvio que, de acordo corn as regras da experi9ncial 
se fica provado que um comunicado foi divulgado a deterrr~inada hora, 6 porque a emitente do 
comunicado o quis emitir aquela hora, pelo que se houve qualquer outra circunstancia que 
tivesse impedido a situaqio de normalidade ela tinha que ser especificada - e n i o  foi. Contudo, 
consideramos que o problema n i o  e tanto de falta de fundamentaqio como de contradiqiio 
entre factos, como se deixou dito. 

Da omissiio de pronuncia.. . 

A recorrente CMVM alega ainda nulidade por ornissio de pronlincia nos termos do 
art. 379' 1 c) do Cod, Proc. Penal por n i o  terem sido dado como provados, ou nao provados, 
factos alegados quer pela CMVM na decisio, quer pela arguida (em sentidos diferentes), a 
saber: 
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(i) que a celebra~ao do acordo de revoga~ao do contrato de trabalho entre a 
arguida e Fernando Santos foi precedida de decisao, de vontade expressa, do Conselho de 
Administragao da arguida; 

(ii) que a celebragao de contrato de trabalho entre a arg~rida e Jose Camacho foi 
precedida de decisao, de vontade expressa, do Conselho de AdrninistragBo da arguida; 

(iii) que a decisao da arguida de contactar Jose Camacho foi tomada 
imediatamente a seguir ao acordo alcangado com o treinador Fernando Santos, i.e., pelo 
menos as 12h54 de 2010812007; 

(iv) que a arguida agiu sem consciQncia da ilicitude dos factos que praticava, ou 
agiu em err0 sobre a ilicitude dos factos que praticava, ou ainda agiu convicta da ilicitude dos 
factos que praticava. 

Nos termos da alinea c) do no 1 do art. 379' do Cod. Proc. Penal, "e nula a 
senten~a.. . quando o tribunal deixe de pronunciar-se sobre questdes que devesse apreciar ou 
conhe~a de questdes de que nao podia tomar conhecimentol'. 

Porem, estas quest6es que o tribunal tem que apreciar s i o  as quest6es concretas 
colocadas pelas partes. Se a omiss%o se refere a factos alegados e se esses factos forem 
relevantes para a questao a decidir (e so a omissao de factos relevantes pode ter alguma 
consequ6ncia), o vicio existente sera antes o de insuficigncia da materia de facto provada para 
a decisao. Este vicio, a que alude a alinea a) do no 2 do art. 410' do Cod. Proc. Penal, ocorre 
quando, da factualidade elencada na decisao recol-I-ida, resulta que faltam elementos que, 
podendo e devendo ser indagados, s i o  necessarios para se poder formular um juizo seguro de 
condenaqao ou de absolvi@o e decorre da circunsthncia do tribunal nao se ter pronunciado 
(dando como provados ou n%o provados) todos os factos que, sendo relevantes para a decisao 
da causa, tenham sido alegados pela acusaq2o ou pela defesa, ou tenham resultado da 
discussio. Trata-se de um vicio que consiste em ser insuficiente a materia de facto para a 
decisio de direito - como refere o Prof. Germano Marques da Silva (Curso de Processo Penal, 
Ill vol., p. 339) "e necessario que a materia de facto dada como provada n3o permita uma 
decisao de direito, necessitando de ser completada". Ou seja, 6 necessario que se verifique 
uma lacuna no apuramento da materia de facto necessaria para a decisao de direito. 

Revertendo ao caso em analise, podemos concluir que os factos enumerados nas 
alineas (iii) e (iv) constam da alinea 14) dos factos provados e da alinea E) dos factos nao 
provados, respectivamente. Ja quanto aos factos enumerados nas alineas (i) e (ii), e no que se 
refere a que, quer a revogaqio contratual quer a celebragao de novo contrato, foram precedidas 
de decisao, de vontade expressa, do Conselho de Administraqho da arguida, o elenco da 
materia factica provada e n%o provada e omissa - ja que o que se da como provado nas alineas 
15) e 17) dos factos provados refere-se ao process0 negocial e n i o  a decisao. 

Ora sendo a altura da "tomada de decisio" uma questio importante para a 
decisio de direito na interpretaqao do art. 248O do Codigo dos Valores Mobiliarios, tinha o 
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Tribunal a quo que pronunciar-se sobre tais factos, em ordem a considera-10s provados ou n8o 
provados. N i o  o tendo feito, incorreu no vicio a que alude a alinea a) do no 2 do art. 410° do 
Cod. Proc. Penal. 

Apreciadas todas as nulidades invocadas, e de concluir que, em face dos 
apontados vicios - art. 410° 2 a) e b) do Cod. Proc. Penal - se irr~pae o reenvio do processo 
para novo julgamento, nos termos do art. 426O, no 1 do Cod. Proc. Penal, n8o se conhecendo 
das restantes questaes suscitadas em recurso. 

* * * 

Decisio 
Pelo exposto, acordam em conceder provimento ao recurso e ordenam o reenvio 

do processo ao tribunal recorrido para novo julgamento quanto a totalidade do object0 do 
processo, nos termos do disposto no artigo 426O, no 1, do Cod. Proc. Penal e no art. 75O do D.L. 
433182 de 27.10, na redacgao introduzida pelo D.L. 244195 de 14.09. 

Sem custas. 

Lisboa, I. d .  ,I) 
(processado e revisto pela relatora) 

(Alda Tome Casimiro) 

(Paulo Barreto) 




