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I. Relatório 

SPORTING - SOCIEDADE DESPORTIVA DE FUTEBOL, SAD impugnou judicialmente a decisão do Conselho 

Directivo da Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (doravante CMVM), pela qual lhe foi aplicada a 

coima Única de € 60.000 (sessenta mil euros), resultante do cúmulo jurídico das seguintes coimas 

parcelares: 

a. Uma coima de E 40.000 (quarenta mil euros) pela violação, a título doloso, do dever de qualidade de 

informação, previsto e punido pelos artigos 7.O, n.O 1 do CdVM, na sua anterior redacção, e 388.O, n.O 

1, alínea a) e 38g0, n.O 1, do mesmo Código; 

b. Uma coima de E 40.000 (quarenta mil euros) pela violação, a título doloso, do dever de qualidade de 

informação, previsto e punido pelos artigos 7.O, n.O 1 do CdVM, na sua anterior redacção, e 388.O, n.O 

1, alínea a) e 38g0, n.O 1, do mesmo Código; 

c. Uma coima de E 40.000 (quarenta mil euros) pela violação, a título doloso, do dever de qualidade de 

informação, previsto e punido pelos artigos 7.O, n.O 1, 388.O, n.O 1, alínea a) e 38g0, n.O 1, do CdVM. 

Nas suas alegações de recurso, a arguida, ora recorrente, pugnou pela revogação da decisão 

administrativa e sua absolvição, formulando conclusões que se poderão sintetizar nos seguintes moldes: 

1. As três contra-ordenações imputadas a Sporting, SAD, baseiam-se, não só em declarações do 

Presidente do Sporting mas também em declarações dos próprios jornalistas dos meios de comunicação 

social a quem Filipe Soares Franco concedeu entrevistas e em declarações de outros meios de comunicação 

social a quem aquele nunca concedeu qualquer entrevista. No que concerne a entrevista ao sitio 

www.camisola1 O.com as declarações de Filipe Soares Franco não se encontram reproduzidas nos autos em 

discurso directo ou sob a forma de citação; a CMVM limita-se a concluir qual teria sido o sentido das 

afirmações do Presidente do Sporting; o artigo do jornal Record (que se refere aquela entrevista ao sítio 

www.camisolal0.com), e da exclusiva responsabilidade dos jornalistas que o assinaram. 

2. Ora, as declaraçdes dos jornalistas são insusceptiveis de fundar qualquer responsabilidade 

contra-ordenacional da Sporting SAD e não podem ser tomadas em consideração, nem sequer para avaliar o 

significado assumido pelas declarações de Filipe Soares Franco. 

3. A avaliação do significado assumido pelas declarações de Filipe Soares Franco deve ser feita 

em termos objectivos, de acordo com a teoria da impressão do destinatário, ou seja, não com o sentido que 

Ihes foi atribuído pelos órgãos de comunicação social, mas com o sentido que um destinatário razoável, 

colocado na posição concreta real do destinatário, lhe atribuiria. 

4. A contra-ordenação prevista e punida pelas diçposiçdes conjugadas dos artigos 7,', n .O 1, e -------~+---*- \-. -*. *-- .- m.,L. , >, - , 
389.', n.O 1, na versa0 do CdVM anterior ao Decreto-Lei n.O 35712007, a aplicável As duas primeiras contra- 

ordenações imputadas A recorrente, consagrava uma infracção de perigo abstracto-concreto, 
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designadamente, o perigo que se consubstanciava na susceptibilidade de a informação veiculada influenciar 

as decisdes dos investidores. 

5. Todavia, a CMVM, limitando-se a afirmar que o artigo 7.O, n.O 1, do CdVM consagra um dever de 

perigo, justifica o seu juízo de imputação A recorrentelarguida do tipo contra-ordenacional, com base em 

juízos de mera perigosidade abstracta. 

6. Nas contra-ordenações de perigo abstracto-concreto admite-se a prova, em concreto, da 

inexistência de perigosidade da conduta especificamente praticada pelo Arguido. 

7. As declarações prestadas por Filipe Soares Franco ao jornal Expresso e ao jornal O Jogo não 

apresentavam qualquer susceptibilidade de influência sobre as decisões dos investidores, pois .(a) nunca 

existiu distribuição de dividendos por parte da Sporting SAD, (b) tal distribuição de dividendos não assume 

lugar prioritário no âmbito da estratégia da Sporting SAD; (c) o Grupo Sporting detém uma percentagem 

bastante elevada do capital Social da Sporting SAD, existindo o compromisso de que tal participação não 

será, no futuro, inferior a 51%, o que sempre garante o controlo dos órgãos sociais da SAD; (d) as 

especificidades da Lei das Sociedades Desportivas garantem ao Clube um minimo de 15% das acções 

representativas do capital social da SAD e direito de veto, em Conselho de Administração, sobre as matérias 

de maior relevo para a vida da sociedade; (e) as acções da Sporting SAD apresentam uma baixa liquidez; (f) 

no mercado accionista da Sporting SAD assumem particular relevância accionistas emocionais que detêm 

acções da SAD em razão das suas ligações afectivas ao Clube e um leque muito reduzido de accionistas 

racionais profundamente conhecedores do fenómeno desportivo e cuja fonte de informação não é o jornal O 

Jogo ou o site Camisola 10. 

8. Manifestação concreta dessa evidência resulta da análise das cotações do título, registada entre 

Abril de 2006 e Abril de 2008, que não revelam qualquer oscilação que ultrapasse os parâmetros normais. 

9. A Sporting SAD é um instrumento de prossecução do Projecto Desportivo do Clube, estando 

comprometida com o sucesso e êxito desportivo da sua equipa de futebol. Nessa medida, a Sporting SAD não 

é apenas um assunto dos seus accionistas e investidores, mas sobretudo de todos os associados do 

Sporting, estando o seu Presidente obrigado a esclarecer todoç os associados do Sporting sobre a execução 

do seu programa eleitoral, inclusive, naqueles pontos que possam ter contacto com a SAD. Assim, as 

declarações de Filipe Soares Franco justificam-se pela necessidade de manter os associados do Sporting 

informados sobre o processo de venda de património nPo desportivo, redução do passivo e reestruturação 

financeira. 

10. Todas as declarações de Filipe Soares Franco são claras, pois todas as referências a dispersão 

de capital da SAD são apresentadas como uma das hipóteses para, em momento posterior a venda do 

património não desportivo, completar o processo de reestruturação financeira do Grupo; permitem ao leitor 

reconstituir o referente a que se reportam e perceber que tais soluçdes são meros «cendrios possiveis)). 
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11. O facto de a Sporting SAD, nos dois comunicados divulgados após a publicação das entrevistas 

ao jornal Expresso e ao jornal O Jogo, ter referido a expressão "importa clarificar" e absolutamente 

irrelevante. 

12. A CMVM confunde informaçáo ambigua com informação náo definitiva. 

13. Náo pode ser imputado B Sporting SAD qualquer comportamento doloso na prática das contra- 

ordenações de que vem acusada, uma vez que nunca a Sporting SAD ou o Presidente do Sporting, tiveram 

consciência de estar a divulgar informação ambigua ou obscura, nem nunca tiveram qualquer consciência 

(nem sequer representaram como possivel) de estar a divulgar informação susceptível de influenciar a 

decisão dos investidores. 

14. Caso assim não se entenda - o que não se admite como possivel- então, por todas as razóes 

anteriormente referidas, deve a coima aplicada a Arguida Sporting SAD ser reduzida ao seu mínimo legal. 

O Ministério Público ordenou a apresentação dos autos nos termos do art.O 62O do RGCO, valendo 

este acto como acusaçáo. 

O recurso foi admitido liminarmente. 

Procedeu-se a realização da audiência de julgamento, com observância do formalismo legal, 

conforme melhor consta da respectiva acta. 

O tribunal é competente ( a t o  41 7O do CVM). 

O processo é o próprio. 

Não existem questões prévias, nulidades ou excepções que cumpra conhecer. 

II. Factos provados 

Com interesse para a discussão da causa resultaram provados os seguintes factos: 

Da decisão Administrativa 

1. A data dos factos a recorrentelarguida era uma sociedade aberta ao investimento do publico 

emitente de acções admitidas a negociação em mercado regulamentado (fls. 35 a 40, 129 e 155). 

2. A data dos factos Filipe Soares Franco era Presidente do Conselho de Administração da 

recorrentelarguida e Presidente do Sporting Clube de Portugal, associaçáo de utilidade publica desportiva. 

(fls. 12, 16, 18, 34, 41, 54, 55, 129 e 155) (fls. 130, 156 e 205 a 21 1) e Decreto n.O 43153 de 6/09/1960. 
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3. Em 18 de Novembro de 2006, Filipe Soares Franco, também na qualidade de Presidente do 

Conselho de Administraçao da Sporting SAD, concedeu uma entrevista ao Jornal Expresso, cujo titulo B 

"Temos de aumentar capital da SAD" (fls. 21 e 22,64 a 66, 82 a 87 e 88 a 93). 

4. Nesta entrevista pode ler-se, em discurso indirecto, "Para conseguir reduzir a dívida para o 

patamar adequado, o clube ainda precisará de ir buscar mais 40 a 45 milhões de euros. Uma das hipóteses é 

aumentar o capital, o que só pode ser feito através da Sociedade Anónima Desportiva (SAD)" (fls. 21 e 22, 64 

a 66, 82 a 87 e 88 a 93). 

5. A afirmação citada em 4 teve por fonte declarações prestadas por Filipe Soaies Franco ao 

Jornal Expresso, sendo o titulo referido no ponto 3 da autoria do jornalista (fls. 88 ) 

6. Nesta entrevista B citado Filipe Soares Franco, logo após a afirmação que consta "o ponto 4 

supra, nos seguintes termos "Para o fazer temos de tomar a SAD numa empresa atractiva, colocando-lhe lá 

dentro algum património, transfenndo eventualmente a Academia do Sporting para dentro da SAD" (fls. 21 e 

22,64 a 66, 82 a 87 e 88 a 93). 

7. Nesta entrevista pode ainda ler-se, em discurso indirecto, " o  clube deverá acompanhar um 

eventual aumento de capital, entrando com dinheiro, para recuped-10 mais tarde com a transferência da 

Academia de Alcochete para dentro da SAD" (fls. 21 e 22,64 a 66,82 a 87 e 88 a 93). 

8. Desta entrevista, na noticia publicada pelo Jornal Expresso é dado destaque aos seguintes 

pontos: 

"Estratégia Leonina 

Crescer as receitas por via dos êxitos desportivos 

Ter no espaço de dois anos cerca de 80 mil sócios pagantes, contra os actuais 60 

mil 

Vender mais bilhetes de época (objectivo: 40 mil Gamebox) 

Aumentar o capital 

Reduzir a participação na Sociedade Anónima Desportiva" 

(fls. 21 e 22,64 a 66, 82 a 87 e 88 a 93). 

9. No dia 20 de Novembro de 2006 a arguidalrecorrente torna pública através do Sistema de 

Difusáo aos Investidores a seguinte informação: 

"Na sequencia das noticias veiculadas na comunicação social, no passado fim-de 

semana e no dia de hoje, sobre um eventual aumento do capital social da Sporting, SAD, 

importa clarificar que as declarações prestadas pelo Presidente da Sociedade, Dr. Filipe Soares 

Franco, se enquadram num contexto de soluções alternativas a avaliar e a consolidar no futuro, 

com vista B solidificação do projecto desportivo, económico e financeiro da Sporting, SAD. 
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Mais se clarifica, que não existe qualquer decisão tomada sobre um eventual aumento de 

capital ou qualquer outra solução reestruturante para a Sociedade." (fls. 17,18, 19, 20). 

10. Em 17 de Janeiro de 2007, Filipe Soares Franco, na qualidade de "presidente leonino", 

concedeu uma entrevista ao jornal O Jogo, em que se pode ler: (fls. 23 a 32, 73 a 75, 77) 

11. "Alienado que está o "pacote" de património não afecto a prática desportiva, o Sporting está em 

condiçaes de rasgar um caminho diferente na sua história?, ao que Filipe Soares Franco responde: " (...) 

Para dever 150, terá de recapitalizar a SAD em 50 milhões de euros. E esta é a próxima etapa: demonstrar 

que vamos chegar a um endividamento de 200 milhões, para depois procedemos aquela operação na SAD, 

com novos accionistas, aumento de capital, e integrando, na empresa, um conjunto de activos que o Sporting 

tem - e, com isso chegar aos 150 milhões de euros (...)." (fls. 25); 

12. "O seu objectivo passava por atingir esse patamar já em Junho deste ano? ..." , ao que Filipe 

Soares Franco responde "Sim, espero que assim seja. Até Março, conto demonstrar, aos parceiros 

financeiros do Sporting, que é possivel chegar aos 150 milhões de dívida e, de Março até Junho, pretendo p6r 

o clube nesses mesmos 150 milhões" (fls. 25). 

13. "Já existem negociações tendo em vista a angariação de parceiros para a dissolução do capital 

da SAD?", ao que Filipe Soares Franco responde "Há conversas, uma certa prospecção de mercado para 

perceber se os nossos objectivos são materializáveis - e estamos convencidos que sim" (fls. 26). 

14. Em 18 de Janeiro de 2007 a referida entrevista foi alvo de noticia no jornal Diário Económico 

com o titulo "Sporting SAD quer fazer aumento de capital de 50 milhões de euros até Junho", em que se pode 

ler "( ...) Filipe Soares Franco, o presidente do Sporting, admitiu que até Junho quer cortar 120 milh6es de 

euros no passivo. Com uma dívida de 270 milhões de euros, o clube necessita de recorrer a venda de 

património e ao aumento de capital para alcançar o objectivo de reduzir o  passivo^." (fls. 16, 59). 

15. No dia 19 de Janeiro de 2007 a arguidalrecorrente torna pública através do Sistema de Difusão 

aos Investidores a seguinte informaçao: 

"Na sequência das notícias veiculadas na comunicação social, no dia de ontem e no dia 

de hoje, sobre um eventual aumento do capital social da Sporting, SAD, importa clarificar que as 

declarações prestadas pelo Presidente da Sociedade, Dr. Filipe Soares Franco, se enquadram 

num contexto de soluções alternativas a avaliar e a consolidar no futuro, com vista a 

solidificação do projecto desportivo, económico e financeiro da Sporting, SAD. 

Mais se clarifica, que não existe qualquer decisão tomada sobre um eventual aumento de 

capital ou qualquer outra solução reestruturante para a Sociedade. " (fls. 1 1,12,180). 

16. Em 17 de Novembro de 2007 o site de desporto Camisola 10 (disponível em 

www.camisolal0.com) divulgou a I a  e 2a parte de uma entrevista exclusiva a Filipe Soares Franco, e em 20 

de Novembro de 2007 a 3a, 4' e 5a parte dessa entrevista (fls. 94 a 97 e 98). 
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17. Na 3a parte da entrevista o Presidente da recorrentelarguida, Filipe Soares Franco, questionado 

sobre o passivo do Sporting, refere que apenas existe uma via para a redução do passivo, que consiste na 

entrada de novos capitais para o universo Sporting (fls. 98). 

18. Referindo quanto ao modo de entrada dos novos capitais, que existem várias maneiras que 

estão a ser estudadas pelo Sporting e pelos dois bancos que o apoiam (fls. 98). 

19. Em 21 de Novembro de 2007, no seguimento desta entrevista, o Jornal Record, publicou no seu 

sitio da Internet uma noticia aludindo a declarações feitas por Filipe Soares Franco em entrevista ao site 

Camisola 10 (fls. 63, 70 a 72, 76). 

20. Do corpo da notlcia pode ler-se num parágrafo com o título "Aumento de capital', "Com 150 

milhões de euros passaremos a ter uma vida financeira estável': referiu, considerando que "só há uma via" 

para atingir esse objectivo, "que é a entrada de novos capitais para dentro do universo Sporting': "O aumento 

de capitais necessário está a ser estudado pelo Sporting e pelos dois bancos que o apoiam", declarações 

estas proferidas por Filipe Soares Franco na entrevista ao site Camisola10 (fls. 63). 

21. Qualquer investidor poderia normalmente utilizar informações sobre aumentos de capital, se as 

conhecesse, para basear, no todo ou em parte, as suas decisões de investimento, uma vez que este tem 

carácter excepcional, implica uma alteração do capital social da sociedade que se traduz positivamente no 

património da sociedade e nas contas, determina uma maior dispersão de capital, que se reflecte na estrutura 

accionista da sociedade, nomeadamente com a aquisição e perda de posições qualificadas, e com a 

relativização dos accionista minoritários que não tendo capacidade para acompanhar o aumento de capital, 

vêem a sua posição accionista reduzida, com consequências nomeadamente em sede de dividendos, e pode 

determinar alterações na composição da Administração e do respectivo Conselho Fiscal. 

Da irnpugnação 

22. As soluções apresentadas por Filipe Soares Franco nas entrevistas referidas em 3 a 8, 10 a 13 

e 16 a 18 constituíam cenários possiveis tendo em vista a reestruturação financeira do Grupo Sporting, 

composto por várias empresas, incluindo a arguidalrecorrente, tendo como objectivo a redução do passivo do 

grupo, cenários esses que estavam em fase de avaliação e ponderação, não havendo qualquer decisão final 

sobre o tipo de soluç3o adoptada, nem sobre o respectivo timing. (declaraçoes da legal rep e FSF). 

23. A recorrentelarguida nunca distribuiu dividendos aos seus accionistas, desde o momento da sua 

criação, não estando vocacionada, em primeira linha, para a obtenção de lucro, mas antes para a obtenção 

de êxitos desportivos, pelo que a decisão de investimento em atletas para reforçar a equipa de futebol, em 

princípio, tem sempre prevalência sobre a decisão de distribuição de dividendos (declarações da legal rep e 

FSF). 

24. De acordo com o artigo 25.O dos Estatutos da recorrentelarguida, os lucros líquidos do exercício 

têm a aplicação que a Assembleia Geral deliberar, sendo certo que o Clube detém, e a data das declarações 
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de Filipe Soares Franco tambem detinha, directa ou indirectamente, posição largamente maioritária no capital 

social da SAD (pelo que sempre pode fazer prevalecer as exigências do seu projecto desportivo), facto que é 

do conhecimento dos accionistas da recorrentelarguida. (fls. 42-53 + (declarações da legal rep e FSF)) 

25. O Único accionista da recorrentelarguida que, à data das declarações de Filipe Soares Franco, 

detinha uma posição qualificada - a Nova Expressão SGPS - declarou estar «empenhada no 

desenvolvimento da Sporting SAD em termos de eficácia, quer ao nível da gestão, quer na racionalização das 

relações com o clube, o que significa trabalhar na redução do passivo e, sempre, na melhona da qualidade da 

equipa de futebol e na obtenção de resultados desportivos)) (fls. 557). 

26. A data das declarações de Filipe Soares Franco, tal como acontece hoje, o Grupo Sporting 

detinha uma percentagem largamente maioritária do capital social da recorrentelarguida (superior a 75%), 

pelo que a possibilidade de se verificar uma perda do controlo dos respectivos órgãos sociais é improvável e 

remota (declarações da legal rep e FSF). 

27. Nas entrevistas supra referidas Filipe Soares Franco sublinhou que, independentemente da 

solução concreta que fosse encontrada para a reestruturação financeira, o Grupo Sporting manteria uma 

posição maioritária no capital social da recorrentelarguida, com o correspondente controlo sobre os 

respectivos órgãos sociais. (teor das entrevistas e FSF e leg rep) 

28. As acções da recorrentejarguida apresentam uma liquidez baixa. (Mário Freire, FSF e leg rep) 

29. O mercado accionista das sociedades desportivas, em Portugal, está circunscrito a dois tipos de 

investidores fundamentais: accionistas emocionais, que detêm acções da SAD, em razão da ligação afectiva 

ao Clube, e que não atribuem relevância a questões de reforço ou redução de capitais societários e um leque 

muito reduzido de accionistas racionais conhecedores do fenórneno desportivo. (Mário ~re i re,  FSF e leg rep) 

30. A publicação das declarações de Filipe Soares Franco não provocou qualquer oscilação que 

ultrapassasse os par8metros médios, normais e habituais das cotações do titulo, registadas entre Abril de 

2006 e Abril de 2008. (Mário Freire, FSF e leg rep) 

31. Filipe Soares Franco e eleito Presidente do Sporting Clube de Portugal, em Assembleia Geral do 

Clube, realizada no dia 28 de Abril de 2006. (FSF) 

32. A data, o Grupo Sporting estava onerado por um passivo que rondava cerca de 270 milhdes de 

euros, distribuído pelo Sporting Clube de Portugal, pelo SCP, SGPS, pelo Sporting Comércio e Serviços, pelo 

Sporting Património e Marketing e pela recorrentelarguida (FSF e leg rep). 

33. Durante a campanha eleitoral, Filipe Soares Franco assumiu o compromisso, perante os 

associados do Sporting, de realizar uma reestruturação financeira do Grupo que permitisse uma redução 

substancial daquela divida, desde que autorizado pelos associados, nos seguintes termos ((realizar uma 

diminuição do passivo, em cerca de 100 milhões de euros, recorrendo a alienação de imobiliário não 
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- O seu presidente tinha referido em entrevista ao site Camisola 10 como via de redução do 

passivo a entrada de novos capitais para dentro do universo Sporting (fls. 63, 94 a 97 e 98). 

c. Todavia, quis: 

- Divulgar em 18 de Novembro de 2006 no Jornal Expresso a intençao de realizar um aumento 

de capital como parte de uma estratégia de recuperaçao económica (fis. 21 e 22,64 a 66,82 a 87 e 88 a 93); 

- Não concretizar essa informação, não divulgando se existe ou não alguma decisão sobre o 

aumento de capital; qual o seu período temporal; qual o valor desse aumento de capital; qual a modalidade 

que este irá revestir ou se o Sporting Clube de Portugal vai ou não subscrever parte do aumento de capital 

(fls. 21 e 22,64 a 66, 82a 87e88  a 93). 
/ ' 

- Divulgar em 17 de Janeiro de 2007 no Jornal O Jogo a intençáo de possivelmente realizar um 

aumento de capital até Junho de 2007 (fls.23 a 32); 

- Não concretizar essa informação, não divulgando se existe ou não alguma decisão sobre o 

aumento de capital; qual o valor desse aumento de capital; qual a modalidade que este irá revestir ou se o 

Sporting Clube de Portugal vai ou não subscrever parte do aumento de capital. 

- Conceder uma entrevista ao site Camisola 10 fazendo declaraçdes sobre o aumento de 

capitais e revelando a existência de dois bancos que apoiam o clube (fls. 63, 94 a 97 e 98); 

- Não concretizar essa informação, não divulgando se existe ou não alguma decisão sobre o 

aumento de capital; qual o valor desse aumento de capital; qual a modalidade que este irá revestir ou se o 

Sporting Clube de Portugal vai ou não subscrever parte do aumento de capital (fls. 63, 94 a 97 e 98). 

Não se responde ao demais contido na decisão administrativa e na impugnação judicial por se tratar 

da alegação de factos conclusivos, questdes de direito ou factos irrelevantes para a decisão. 

IV. Motivação 

A convicção do tribunal fundou-se na apreciação conjunta das declarações prestadas em julgamento 

pela legal representante da recorrente, RITA GAGO CORRÊA DA SILVA FIGUEIRA PINTO CARDOSO, e das 

testemunhas inquiridas, MARIO NUNO VICENTE FREIRE e MARIA MANUELA JOEIRO ANT~NIo, ambos funcionários da 

Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, desempenhando o primeiro funções como director adjunto do 

Departamento de Supervisão de Mercados, Emitentes e Informação e a segunda como técnica do mesmo 

departamento, e FILIPE SOARES FRANCO, a data dos factos presidente da recorrentelarguida, desempenhando 

actualmente funções na Comissao de Vencimentos do SCP. As testemunhas revelaram conhecimento directo 

sobre os factos a que depuseram, sendo os seus depoimentos, não obstante as ligaçdes existentes por um 

lado a recorrentelarguida, e por outro, a recorrida, no essencial, isentos e circunstanciados. 
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Quanto ao conteudo das noticias referidas nos factos provados e autoria das afirmações em questão 

nestes autos, o tribunal sustentou-se essencialmente no teor literal dos textos jornalísticos e na audição da 

entrevista concedida ao site camisolal0, que se encontram juntos autos nas folhas que abaixo se indicam na 

referencia feita B prova documental. 

Por outro lado, muito embora a entrevista concedida por Filipe Soares Franco em 1811 112006 ao 

jornal Expresso contenha referências a aumento de capital feitas em discurso indirecto, face ao respectivo 

contexto e h linha de argumentação contida em todas as peças jornalisticas, em tudo semelhante e coerente 

entre si, quer nos casos em que as suas palavras são citadas, quer nos casos em que as respectivas 

afirmações surgem em discurso indirecto, e ainda perante o proprio depoimento do entrevistado, prestado em 

sede de audiência de julgamento, considerou-se provado que a fonte da entrevista foi apenas e-tão só as 

declarações prestadas por Filipe Soares Franco. Já o titulo da notícia, apesar da formulação utilizada, como 

se se tratasse de uma frase proferida pelo entrevistado, provou-se ser da autoria do jornalista, face a 

informação prestada pelo próprio jornal h CMVM, a fls. 88 dos autos. 

MARIA MANUELA JOEIRO ANT~NIO, uma das subscritoras da informação n.' DME112007114, a fls. 3-9 dos 

autos, que iniciou os presentes autos de contra-ordenação, explicou o modo como, no desempenho das suas 

funções e em cumprimento de procedimentos padronizados adoptados pelo Departamento de Supervisão de 

Mercados, Emitentes e Infomação, se deparou com as notícias dos dias 1811 112006 e 17/01/2007 (em causa 

nos autos) e, verificando referências feitas a um possível aumento de capital, contactou a recorrentelarguida, 

através do respectivo representante para as relações com o mercado, procurando obter a confirmação ou 

infirmação das noticias; que foi na sequência de tal contacto que a SAD divulgou no Sistema de Difusão aos 

Investidores os comunicados referidos nos pontos 9 e 15 dos factos provados. 

Questionada, afirmou que ao ler as noticias ficou com a convicção que o aumento de capital se 

tratava de uma possibilidade, e que as declarações de Filipe Soares Franco não lhe suscitaram duvidas 

quanto ao respectivo conteúdo, tomando-as como suficientemente claras, sendo seu entendimento (aliás 

expresso na dita informação) que violariam o dever de informar previamente, previsto no art.' 248' do CVM. 

MARIO NUNO VICENTE FREIRE, tal como a anterior testemunha, confirmou no essencial quanto consta 

dos factos provados sob n.OS 3 a 15 e ainda 16 a 20, explicando com pormenor e sustentando-se na sua 

experiência profissional e como economista quanto consta no ponto 21 dos factos provados. Disse que todas 

as informações que se refiram a aumentos de capital são susceptíveis de influenciar a decisão dos 

investidores, que perante as mesmas têm que decidir acompanhar o aumento de capital, ou não o fazer, 

assim prescindindo da sua posição na empresa. Na sua óptica, o investidor não pode ficar indiferente, mesmo 

tratando-se de uma mera probabilidade. Referiu entender, em todo o modo, que muito embora a 

recorrentelarguida tivesse afirmado nos comunicados divulgados que se tratavam de meras hipótese em 

análise, a circunstância de se aludir a datas e valores indicava que já havia um plano definido, e que o 

aumento de capital era inevitável. Referiu que considerou que as informações prestadas não eram clara, 

quando confrontadas as noticias com os comunicados. 
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Quando questionado, referiu ser para si claro, face ao teor das noticias, que Filipe Soares Franco 

tinha o objectivo de reduzir o passivo e que não havia, ainda, decisões tomadas, mas que tal não está 

exactamente reflectido nos comunicados feitos no Sistema de Difusão de Informação. 

Respondendo sobre os factos provados sob n.OS 23, 24, 26, 27 e 29, nao os infirmou, declarando 

entender que nunca estaria em causa a perda de controlo dos Órgãos sociais da SAD. Confirmou a baixa 

liquidez das acções da recorrentelarguida e a existência de parte de accionistas meramente emocionais, não 

sensíveis a noticias como as em apreço, mas considera que a parte financeira é inevitável e sempre 

ponderada. 

RITA GAGO CORREA DA SILVA FIGUEIRA PINTO CARDOSO confirmou, no geral, toda a factualidade provada 

e extraida da decisão administrativa. Afirmando que as referências feitas pelo entrevistado se rebrtavam a 

hipoteses que se encontravam em estudo, circunstância de que tem conhecimento pessoal dadas as funções 

por si exercidas na empresa, explicou ainda que tais medidas faziam parte do programa eleitoral apresentado 

por Filipe Soares Franco quando se candidatou a Presidente do SCP em 2006, e que as mesmas já eram do 

conhecimento público, tendo como objectivo único a redução do passivo do grupo Sporting. 

Esclareceu que os comunicados divulgados no Sistema de Difusão de Informaçáo apenas foram 

transmitidos a pedido da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, e não porque entendessem que 

existia algo a clarificar. 

Sustentando que o aumento de capital era uma mera hipótese em estudo, explicou tambem que a 

solução final encontrada foi a emissão de Valores Mobiliários Obrigatoriamente Convertiveis, a que apenas 

chegaram já em 2008, tendo sido feito o correspondente comunicado a CMVM (junto a fls. 733-734 dos 

autos). Confirmou ainda os factos provados sob n.0S23, 24, 26 a 38. 

FILIPE SOARES FRANCO confirmou tambem a totalidade dos factos provados, enquadrando as noticias 

com o conspecto factual contido nos n.OS 31 a 37 da matéria de facto assente. 

Explicou, de modo credível, o seu intuito ao conceder as entrevistas em questão, nos termos que se 

provaram sob ponto 34, e que o respectivo conteúdo não padecia de qualquer obscuridade, correspondendo, 

outrossim, ao exacto estado em que se encontrava o processo de reestruturação do grupo Sporting e não 

apenas da SAD. Afirmou ainda, de modo peremptório, nunca ter equacionado como possivel que as suas 

declarações fossem obscuras ou susceptíveis de influenciar o mercado. 

Embora as noticias se refiram a aumento de capital, esclareceu que as suas declarações foram 

sempre no sentido de reforço dos capitais do Sporting. Considerou-se, porém, provado, dado o teor das 

noticias em causa, o enquadramento das questões colocadas pelos jornalistas e respostas dadas que as 

declarações, ainda que referidas em discurso indirecto, pertenceram a Filipe Soares Franco, e que este se 

referiu a aumento de capital e a reforço de capitais. 

A testemunha descreveu ainda os objectivos tidos em vista com o estudo das hipóteses que se 
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colocavam no momento, diminuir o passivo existente em todo o grupo Sporting, o qual era sobejamente 

conhecido dos associados da SAD. Esclareceu ainda o tribunal sobre as soluçóes concretas que acabaram 

por ser encontradas, o que apenas ocorreu em finais de 2007, inicio de 2008, culminando com o comunicado 

A CMVM de fls. 733-734. 

Confirmou ainda a baixa liquidez dos títulos da SAD, que os mesmos não sofreram oscilações 

relevantes após as notícias publicadasldivulgadas, que nunca foram distribuidos dividendos e nunca ter 

estado em risco qualquer perda de controlo da SAD por parte do clube. 

Quanto A qualidade em que as entrevistas foram dadas, resultou da prova produzida, 

designadamente dos depoimentos de Mário Freire, Manuela António e Filipe Soares Franco que assumindo 

este último, a data dos factos, em simultâneo, a qualidade de presidente da recorrentelarguida e do Sporting 

Clube de Portugal, as entrevistas foram concedidas sempre nessa dupla qualidade, praticamente 

indissociável, como alias e facto notório e resulta do próprio teor das noticias. 

Teve-se ainda em conta, nos termos do disposto no art.O 416O, n.O 4 do CVM, toda a prova 

recolhidalproduzida na fase administrativa do processo, designadamente: 

Prova documental: 

- O teor de fls. 35-40, 42-53, 12, 16, 18, 34, 54-55, 205-211, quanto aos n.OS 1 e 2 dos factos 

provados, os quais, ali& não são postos em causa pela arguidalrecorrente (e ainda Decreto n.' 43153 de 

610911 960); 

- O teor de fls. 21 e 22,64 a 66,82 a 87 e 88 a 93, quanto aos n.OS 3 a 8 dos factos provados; 

- O teor de fls. 17-20 quanto ao facto provado sob n.' 9; 

- O teor de fls. 23-32, 73-75 e 77 quanto aos factos provados n.OS 10 a 13; 

- O teor de fls. 16 e 59 quanto ao facto provado sob o n.' 14; 

- O teor de fls. 11-12 e 180 quanto ao facto provado sob o n.' 15; 

- O conteúdo de fls. 94-98 quanto aos n.OS 16 a 18 dos factos provados; 

- O teor de fls. 63, 70-72 e 76 e do CD junto a fls. 98 quanto a factualidade contida em 19 e 20 dos 

factos provados; 

- O teor de fls. 42-53 quanto ao ponto 24 dos factos provados; 

- O conteúdo de fls. 557 no que concerne ao ponto 25 e de fls. 566 relativamente ao que consta em 

33. 

Prova testemunhal 

- O teor do depoimento da testemunha RUI BACELAR MEIRELES, a fls. 273-279 dos autos, que a data 
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dos factos exercia funçoes na recorrentelarguida de representante das Relações com o Mercado e com a 

CMVM, no que respeita as hipóteses existentes para fazer face ao passivo do universo empresarial do 

Sporting, processo em que participou na qualidade de responsável pela área económica e financeira de todo 

o grupo e que referiu que o aumento de capital foi apenas uma das várias hipóteses abordadas e nunca 

aprofundada. Mais esclareceu que o processo foi conduzido tendo em vista o reforço de capitais do grupo e 

nClo concretamente um aumento de capital da SAD. Mencionou ainda ser-lhe desconhecido qualquer impacto 

das entrevistas nas cotações das acções. Aludiu ainda ao tipo de accionistas da SAD, que referiu ser na sua 

maioria meramente emocionais e apenas um reduzido leque de accionistas racionais, conhecedores do 

fenómeno futebol. 

Face a prova produzida e a que se fez referência, conjugada e analisada a luz de,.regras de 

experiência comum e critérios de normalidade social, considerou-se não provado que a arguidalrecorrente 

tivesse agido de modo consciente e intencional ao proferir as declarações em causa, quer no que respeita a 

uma divulgaçáo de factos dúbios, não exactos ou obscuros, não concretizados, quer no que concerne a 

respectiva susceptibilidade de influenciar de maneira sensível o preço das acçdes 

V. Enquadramento juridico-fáctico 

A) Do t i ~ o  de ilícito contra-ordenacional em geral 

A arguida, ora recorrente, é imputada a prática de três contra-ordenações previstas e punidas nos 

termos conjugados dos art.OS 7.O, n.O 1, 388.O, n.O 1, alínea a), e 389.", n.O 1, todos do Código dos Valores 

Mobiliários (doravante CVM), sendo as duas primeiras a luz da redacção vigente anteriormente a entrada em 

vigor do Decreto-Lei n.O 357-AI2007 de 31 de Outubro de 2007, e a Última na sua actual redacçáo. 

Dispunha o a t o  7.O do CVM, sob a epígrafe "qualidade da informação", que "I - Deve ser completa, 

verdadeira, actual, clara, objectiva e lícita a infomação respeitante a valores mobiliários, a oferfas públicas, a 

mercados de valores mobiliários, a actividades de intermediaçáo e a emitentes que seja susceptível de 

influenciar as decisões dos investidores ou que seja prestada as entidades de supervisão e as entidades 

gestoras de mercados, de sistemas de liquidação e de sistemas centralizados de valores mobiliários. 2 - O 

disposto no número anterior aplica-se seja qual for o meio de divulgação e ainda que a infonnação seja 

inserida em conselho, recomendação, mensagem publicitária ou relatón'o de notação de risco. 3 - O requisito 

da completude da informação e aferido em função do meio utilizado, podendo, nas mensagens publicitárias, 

ser substituído por remissão para documento acessível aos destinatários. 4 - A publicidade relativa a 

instrumentos financeiros e a actividades reguladas no presente Código e aplicável o regime geral da 

publicidade. " 

Actualmente, desde a entrada em vigor do Decreto-Lei n.O 357-AI2007 de 31 de Outubro, ocorrida 

em 1/11/2007 (cfr. art.O 21° do citado Decreto-Lei) consagra o n.O 1 da mesma norma: "A infonnação 

respeitante a instrumentos financeiros, a fomas organizadas de negociação, as actividades de intemediação 
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financeira, a liquidação e a compensação de operações, a ofertas públicas de valores mobiliários e a 

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

Como resulta claramente dos textos da lei em confronto, na pretérita redacção da norma apenas se 

aplicava os requisitos de qualidade ali descritos A informação que fosse susce~tivel de influenciar as decisões 

dos investidores, sendo actualmente aplicáveis a toda e qualquer informação. 

No caso em apreço nos autos estão em apreciação factos praticados em três momentos temporais 

diversos (18/11/2006, 17101/2007 e 17/11/2007). Ora, como se referiu supra, a redacção pretérita aplica-se, 

como, alias, fez a autoridade administrativa, aos factos ocorridos na respectiva vigência, visto que a nova 

redacção náo é, em concreto, mais favoravel a recorrentetarguida, na medida em que elimina um dos 

pressupostos de punição, a saber, a susceptibilidade de a informação veiculada (não completa;verdadeira, 

actual, clara, objectiva e licita) influenciar as decisões dos investidores, tornando-se assim mais abrangente 

( a t o  3O, n.OS 1 e 2 do RGCO, aplicável ex vi ari.O 407O do CVM). 

A informação respeitante a instrumentos financeiros, a formas organizadas de negociação, as 

actividades de intemediação financeira, a liquidação e A compensação de operações, a ofertas publicas de 

valores mobiliários e a emitentes deve ser completa, verdadeira, actual, clara, objectiva e lícita. De acordo 

com o artigo 389.O, n.O 1, constitui contra-ordenação muito grave a comunicação ou divulgação, por qualquer 

pessoa ou entidade e através de qualquer meio de informação que não seja completa, verdadeira, actual, 

clara, objectiva e licita, sendo que, por seu turno e nos termos do artigo 388.O, n.O 1, alinea a), as contra- 

ordenaçoes previstas nesta secção, quando qualificadas como muito graves, é aplicável coima a fixar entre € 

25.000 e E 2.500.000. 

Nos termos do disposto no art.' 402' do CVM, os ilicitos de mera ordenação social previstos no 

mesmo diploma são punidos quer a título de dolo, quer a tltulo de negligência, sendo igualmente punida a 

tentativa. 

As regras respeitantes aos deveres de informação são diversas e o seu grau de desenvolvimento 

varia consoante o sujeito passivo desse dever. 

No caso concreto, o cumprimento dos deveres de informação impendem directamente sobre a 

arguida enquanto emitente, sociedade aberta ao investimento do publico e cotada, nos termos da alinea c) do 

n.O 1 do artigo 13." do CVM (cfr. ponto 1 dos factos provados). 

No atinente, concretamente, ao dever de informação qualitativa, que enforma todo o direito dos 

valores mobiliários, torna-se evidente que o legislador pretendeu, com o mesmo, salvaguardar a "( ...) 

segurança do investimento e a confiança no mercado(...)" as quais são "condições essenciais ao regular 

funcionamento deste pois dela depende a decisão do investidor no sentido de aplicar, neste mercado. as suas 

poupanças" (Sofia Nascimento Rodrigues, A Protecção dos Investidores em Valores Mobilidnos, Coimbra 

Almedina, 2001, p. 26). 
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Comportando o investimento em valores mobiliários sempre um risco para o investidor, torna-se 

essencial que o mercado, através dos seus agentes e entidades reguladoras, transmitam, com fiabilidade, 

segurança e transparència, o risco, de molde a permitir que a decisão de investimento seja inteiramente 

esclarecida. 

Por este motivo, e enquanto regra fundamenta! que tem em vista assegurar a formação de uma 

esclarecida decisão de investimento, por parte do investidor, é que a informação respeitante a valores 

mobiliários, ofertas publicas, mercados, actividades de intermediação e emitentes terá de ser completa, 

verdadeira, actual, clara, objectiva e licita ( a t o  7.O, n.O 1, do CVM). 

As referidas caracteristicas - que se traduzem em qualidade da informação - são conceitos 

indeterminados que carecem de densificação tendo em vista a protecção dos interesses de um-""investidor 

médio" (cf. José de Oliveira Ascensão, "A Protecção do Investidor", in Direito dos Valores Mobiliários, Coimbra 

Editora, vol IV, 2003, pp. 15 e ss.), ou seja, um investidor normalmente diligente e norteado, no processo 

decisorio, por critérios de racionalidade. 

A informaçao prestada deve, portanto e á luz do que se vem expondo, corresponder com exactidão à 

realidade dos factos, sendo possível ao intérprete, destinatário da mensagem, reconstruir o referente com 

base na mensagem que recebe, existindo coincidència entre o que foi dito e o seu conteúdo. 

B) Do preenchimento. em concreto. dofs) ilícito(s) contra-ordenacional(ais) 

No caso vertente, importa aferir se as declarações prestadas por Filipe Soares Franco, a data 

presidente da recorrentelarguida, nos moldes em que o foram, são ou não conformes ao referido dever de 

informação qualitativa. Em concreto, no caso dos autos, importa aferir se as mesmas respeitam o requisito da 

clareza previsto na norma, uma vez que o fundamento da condenação efectuada pela entidade administrativa 

foi precisamente o falta de clareza das declarações de Filipe Soares Franco a órgãos de comunicação social. 

Desde já se refira que, naturalmente, as notícias publicadas por órgãos de comunicação social a 

quem Filipe Soares Franco não concedeu qualquer entrevista, referidas nos pontos 14 e 19 dos factos 

provados nunca poderiam fundamentar qualquer tipo de responsabilidade contra-ordenacional por parte da 

recorrente, mas apenas tidos em consideração para enquadrar o reflexo que as declarações por si 

efectivamente prestadas obtiveram por parte dos leitoreslespectadores, tendo presente o requisito da 

susceptibilidade de influenciar a decisão dos investidores. 

Posto isto, deter-nos-emos apenas no teor das três noticias que constituem o fundamento principal 

do presente processo de contra-ordenação, e referidas nos factos provados sob os números 3 a 8, 10 a 13, 

16 a 18 e 20. 

Do acervo factual apurado, resulta que Filipe Soares Franco, agindo indubitavelmente também na 

qualidade de Presidente do Conselho de Administração da recorrentelarguida, concedeu entrevistas a três 
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entidades, nas quais, aludindo sempre a um processo de reestruturação financeira do grupo Sporting, de que 

também faz parte a recorrentelarguida, afirma pretender adoptar medidas para reduzir o passivo existente, 

avançando como sendo uma das hipóteses em estudo um aumento de capital, a entrada de novos capitais ou 

a recapitalização da SAD (cfr. pontos 3 a 8, 10 a 13 e 16 a 20). 

Questionado sobre o desenvolvimento desse processo, responde que conta demonstrar aos 

parceiros financeiros do Sporting até Março de 2007 que é possível chegar aos 150 milhdes de dívida e, de 

Março at6 Junho, pretende colocar o clube nesses mesmos 150 milhdes. Respondendo ao estado das 

negociaçdes tendo em vista a angariação de parceiros para a dissolução do capital da SAD, responde "Há 

conversas, uma certa prospecção de mercado para perceber se os nossos objectivos são materializáveis - e 

estamos convencidos que sim" (cfr. pontos 12 e 13 dos factos provados). ,- 

Noutra ocasião o Presidente da recorrentelarguida, inquirido sobre o passivo do Sporting, refere que 

apenas existe uma via para a respectiva redução, que consiste na entrada de novos capitais para o universo 

Sporting, referindo, quanto ao seu modo de entrada, que existem várias maneiras que estão a ser estudadas 

pelo Sporting e pelos dois bancos que o apoiam. Declarou ainda considerar que "só há uma via" para atingir 

esse objectivo, "que é a entrada de novos capitais para dentro do universo Sporting" e que "0 aumento de 

capitais necessário está a ser estudado pelo Sporting e pelos dois bancos que o apoiam" (cfr. ponto 20 dos 

factos provados). 

Embora nem sempre citado em discurso directo, a fonte das noticias em apreço foi sempre o próprio 

Filipe Soares Franco, conforme se provou, até porque as mesmas apresentam uma linha de argumentação 

em tudo semelhante, quer nos casos em que as suas palavras são citadas, quer nos casos em que as 

respectivas afirmações surgem em discurso indirecto. 

Por outro lado as entrevistas em causa foram concedidas também na qualidade de Presidente da 

SAD, aqui recorrentelarguida, conclusão a que chegamos tendo em consideração as referências que são por 

si feitas, em todas elas, a medidas concretas que também abrangem a própria SAD (cfr. factos provados n.OS 

4, 6, 7, 11, 13, 17 e 20). É, assim, indubitável que as entrevistas foram prestadas nessa qualidade, tendo 

agido, consequentemente, por conta da pessoa colectiva, aqui recorrentelarguida, que assim serA 

responsável por uma eventual prática de ilícito contra-ordenacional, face ao disposto no art.' 401°, n.O 2 do 

CVM. Nesta parte não nos merece qualquer censura a decisão administrativa, aderindo aos fundamentos 

vertidos em 1 a 45 do capítulo intitulado «Do Direito)). 

Em comunicados tornados públicos através do Sistema de Difusão aos Investidores, na sequência 

da entrevista de 1811 I12006 e 17/01/2207 são veiculadas pela arguidairecorrente as seguintes informações: 

- "Na sequência das noticias veiculadas na comunicação social, no passado fim-de semana e no dia 

de hoje, sobre um eventual aumento do capital social da Sporting, SAD, importa clarificar que as declarações 

prestadas pelo Presidente da Sociedade, Dr. Filipe Soares Franco, se enquadram num contexto de soluções 

alternativas a avaliar e a consolidar no futuro, com vista a solidificação do projecto desportivo, económico e 
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financeiro da Sporting, SAD. Mais se clarifica, que não existe qualquer decisão tomada sobre um eventual 

aumento de capital ou qualquer outra solução reestruturante para a Sociedade. " e 

- "Na sequência das notícias veiculadas na comunicação social, no dia de ontem e no dia de hoje, 

sobre um eventual aumento do capital social da Sporting, SAD, importa clarificar que as declarações 

prestadas pelo Presidente da Sociedade, Dr. Filipe Soares Franco, se enquadram num contexto de soluções 

alternativas a avaliar e a consolidar no futuro, com vista a solidificação do projecto desportivo, económico e 

financeiro da Sporting, SAD. Mais se clarifica. que não existe qualquer decisão tomada sobre um eventual 

aumento de capital ou qualquer outra solução reestruturante para a Sociedade. " 

(Note-se que em tais comunicados, a recorrentelarguida acaba por admitir que as declaraçbes 

prestadas aos órgãos de comunicação social também diziam respeito a SAD). 

Como se provou sob o ponto 22 dos factos provados, as afirmaçbes proferidas pelo Presidente da 

recorrentelarguida correspondiam com exactidão ao estado em que se encontrava o processo decisório tendo 

em vista a reestruturação financeira do grupo Sporting, que inclui a SAD recorrente. 

Na verdade as informações prestadas são indubitavelmente factos não definitivos, uma vez que 

ainda se encontravam em estudo, em análise, em fase de prospecção de viabilidade, não apenas no seio dos 

órgãos decisores do Grupo Sporting, que sobre as quais ainda não se haviam pronunciado, precisamente 

porque nada de concreto Ihes havia sido apresentado, mas também junto das entidades bancarias 

intervenientes/colaboradoras de todo o processo. Tratavam-se de meras hipóteses a serem equacionadas, 

em apreciação, tendo como único horizonte delineado, concreto e definitivo, um objectivo último a atingir: 3 

diminuição do ~ass ivo do arupo. 

Não se pode considerar que as informações prestadas padeçam de falta de exactidão ou 

completude, ou que sejam obscuras e ambíguas, como fez a autoridade administrativa. 

Como qualquer processo com um objectivo a atingir, as medidas referidas nas entrevistas (sendo 

certo que outras são avançadas no âmbito da reestruturação financeira em curso) são comentadas e 

analisadas como sendo um dos meios possíveis para o alcançar. 

Ora, como bem refere a recorrente na sua impugnação judicial, um facto pode ser meramente 

eventual e hipotético, e ainda assim ser claro. E tanto assim é que a instrução inicial do processo não se 

deteve na falta de clareza das declarações, que não detectou, mas antes na divulgação de informações em 

alegada violação das regras da confidencialidade da informação privilegiada até a respectiva divulgação. 

As declarações seriam equívocas, obscuras, ambíguas se das mesmas se pudessem retirar 

conteúdos conceptuais diferentes, ou mais do que uma interpretação. Ora face ao respectivo teor, constata-se 

que não é possível extrair mais do que as seguintes conclusões: estava em curso a reestrutruração financeira 

do grupo Sporting, encontravam-se em estudo as formas de a alcançar, tinha-se concluído que era inevitável 

o reforço de capitais e estavam a decorrer contactos com instituições bancárias para delinear a melhor forma 
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de concretizar tal reforço de capitais. 

Na nossa óptica, nada foi declarado que induzisse em erro o investidor ou que não correspondesse 

com exactidão ao procedimento em curso. 

Defende a entidade recorrida a falta de clareza das declarações do seguinte modo: 

Em relação B notícia do jornal Expresso, «o leitor perante a informação disponível não consegue 

concluir se vai ou não realizar-se um aumento de capital, em que modalidade ou em que momento temporal)) 

(ponto 120.O da Decisão). 

Relativamente a noticia do jornal O Jogo «não é possível ao leitor concretizar se vai efectivamente 

existir aumento de capital, qual o seu valor (...), qual a modalidade, e quais as medidas concrstasadoptadas 

para a concretização desses objectivos (...) ou em que fase se encontra o processo de decisão (ponto 198.O 

da Decisão). 

Finalmente, quanto a noticia do site Camisola10 «o destinatário fica sem saber se vai haver ou não 

entrada de novos capitais, que forma vai assumir, se vai haver ou não aumento de capitais, quando vai 

ocorrer e em que momento efectivo)) (ponto 248.O da Decisão, pág. 67). 

Todavia, embora correctas do ponto de vista objectivo, face ao exacto teor de cada uma das 

declarações, tais asserções não permitem extrair a conclusão a que se chegou na decisão em apreço. 

Com efeito, tendo presente a evolução ocorrida na vida do grupo Sporting, plasmada nos factos 

provados sob os números 31 a 37 (Filipe Soares Franco B eleito Presidente do Sporting Clube de Portugal em 

28/04/2006. data em que o Grupo Sporting estava onerado por um passivo de cerca de 270 milhdes de euros; que o novo 

presidente se tinha comprometido a realizar uma reestruturaçáo financeira do Grupo que permitisse uma reduçáo daqúela 
.. .. 

.divida; que se havia avançado já com uma primeira medida, consistente na venda do património. ngo desportivo, . . . 

concretizada em 15/01/2007, e que Filipe Soares Franco tencionava prestar informação a todos os associados sobre a 

execuçao do seu programa), o vertido em 22 dos mesmos (as declarações de Filipe Soares Franco tratavam-se de 

cenários possiveis tendo em vista a reestruturaçáo financeira do Grupo Sporting que incluía a arguidalrecorrente, tendo 

como objectivo a reduçao do passivo do grupo, cenários esses que estavam em fase de avaliaçáo e ponderaçao, náo 

havendo qualquer decisáo final sobre o tipo de solução adoptada, nem sobre o respectivo timing) e o que se provou sob 

ponto 39 (a soluçáo final encontrada no ambito da reestruturaçáo financeira em curso foi a emissáo de Valores MobiliBrios 

Obrigatoriamente Convertiveis no valor de E 60.000.000,00, a qual apenas foi alcançada durante os primeiros meses de 

2008), conclui-se que as declaraçdes prestadas em cada uma das entrevistas correspondiam, com rigor, a 

fase em que se encontrava o processo decisório, ou seja, numa fase de avaliação, ainda embrionária. Só 

assim se compreende a referência feita a contactos com instituições bancárias que apoiam o grupo para aferir 

da respectiva viabilidade e forma de execução. 

Aliás, do ponto de vista do investidor médio, cuja decisão de investimento poderia ser influenciada 

pelas entrevistas em causa (elemento que faz parte do tipo de ilícito em apreço apenas no que concerne as 

duas primeiras entrevistas concedidas, face à alteração do texto da lei verificada e as regras sobre aplicação 
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impugnaçSo judicial apresentado pela arguidalrecorrente, designadamente quanto à susceptibilidade de as 

declarações prestadas pelo seu Presidente influenciarem as decisdes dos investidores. 

VI. Decisáo 

Pelo exposto, tendo presente as normas legais citadas e as considerações tecidas, julgo procedente 

o recurso interposto pela arguidalrecorrente SPORTING - SOCIEDADE DESPORTIVA DE FUTEBOL, SAD, absolvendo- 

a da pratica de très contra-ordenação previstas e punidas pelos art.Os 7O, n.O 1, 388O, n.O 1, al. a) e 38g0, n.O 1, 

al. a) do CVM, revogando, em consequência a decisão proferida pelo Conselho Directivo da Comissão de 

Mercado de Valores Mobiliários. 

Sem tributação. 

Notifique e deposite. 

Comunique a CMVM, nos termos do artigo 422.O, n.O 2, do CVM 

Lisboa, 23 de Outubro de 2009 

Processei e rep-, 


