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SENTENÇA 

SPORT LISBOA E BENFICA - SOCIEDADE DESPORTIVA DE FUTEBOL, SAD 

(doravante SLB) 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 € 25.000 (vinte cinco mil euros), resultante do cúmulo jurídico das seguintes coimas 

parcelares: 

a. Uma coima de € 25.000 (vinte cinco mil euros) pela violação, a título doloso, do 

dever de divulgação imediata de informação privilegiada, previsto e punido 

pelos arts. 248.", 394.", n." 1, alinea i) e 388.", n." 1, alinea a) todos do Código de 

Valores Mobiliários; 

b. Uma coima de € 25.000 (vinte cinco mil euros) pela violação, a título doloso, do 

dever de divulgação imediata de informação privilegiada, previsto e punido 

n p l ~ c  ? y t ~  3A8v0 ,  ?94m0, ri." 1, ~linei, i) v 388.", n." 1, s!inea a) t d o p  n C'C?i32 51: 

Valores Mobiliários. 

Nas suas alegações de recurso, a arguida, ora recorrentelimpugnante, pugnou pela 

revogação da decisão administrativa e sua absolvição, formulando as conclusões que se 

poderão sintetizar nos seguintes moldes: 

1. A decisão administrativa não tem nem sustentação de facto nem justificação de direito, 

estriba-se exclusivamente, em notícias publicadas por órgãos de comunicação social 

que referem, em momentos vários, a revogação do contrato do primeiro treinador e a 

contratação do Segundo; 

2. A admitir as notícias dos órgãos de comunicação social desportiva, como meios de 
b 

prova hábeis a, por si só, demonstrar a existência de factos que consubstanciam 

informação privilegiada, não terá a impugnante mãos a medir perante o acervo de 

Processo n.O 1022109.1TFLSB CMVM - SLB Futebol SAD 1 



Tribunal de Pequena Instância Criminal de Lisboa 
1" Juízo - 3" Secção 

Alameda dos Oceanos, No 1.08.01 .F - 1990-209 Lisboa 
Telef: 21 31 82400 Fax: 21 1545177 Mail: lisboa.tpicr@tribunais.org.pt 

noticias sobre novas contratações, novos jogadores, dispensas de jogadores, transacções 

de direitos desportivos, que inundam primeiras páginas e fazem manchetes; 

3. Os excertos de imprensa que introduzem a decisão que ora se impugna traduzem meras 

especulações jornalísticas, versando sobre factos que a data das respectivas publicações 

eram inexistentes; 

4. É conhecida a reserva que merece a própria imprensa desportiva e, constituindo a 

Impugnante um pólo de interesse proporcional ao número de sócios, de adeptos e de 

simpatizantes que reconhecidamente possui, tudo aquilo que lhe concirna, existindo ou 

não existindo, sendo verdadeiro ou falso, tem assento em parangonas indutoras ao 

consumo da noticia, por mais descabelada e inverosímil que seja; 

5. O contrato de trabalho com o treinador Fernando Santos cessou por mútuo acordo das 

partes, alcançado na manhã do dia 20 de Agosto de 2007, conforme comunicado 

difundido no Sistema de Informação aos Investidores nessa mesma data; 

6. Na sequência do acordo alcançado com o treinador Fernando Santos, o Presidente do 

Conselho de Administração, que titula poderes de gestão para as questões relacionadas 

com o futebol profissional, assegurou o processo negocial que conduziu à contratação 

do treinador José António Camacho, a qual ocorreu no momento da sua formalização a 

21 de Agosto de 2007; 
. . 

\ O h  CT 77 C 7. Estr facto, logo quc defi~itlvü, foi ;;;~i=Ci~~a~~~cil;; U P ~ G  i ~ I L I I L L ~  a u b l  v  VI c r i l a r  t a  d~ 

comunicado difundido no Sistema de Informação aos Investidores; 

8. Quer a decisão que conduziu a celebração do acordo de revogação do contrato de 

trabalho do treinador Fernando Santos, quer a decisão que culminou com a contratação 

do treinador Jose António Camacho emergiram da vontade expressa pelo Conselho de 

Administração que acompanhou todo o processo negocial conduzido pelo seu 

Presidente, concluído com a celebração daqueles dois instrumentos contratuais; 

9. Nem todas as negociações podem ser hábeis a configurar um facto relevante merecedor 

de configurar informação privilegiada e, decorrentemente, susceptível de comunicação, 

terão de ser as negociações com significado jurídico, isto é, as que traduzem uma fase 

contratual que já obriga as partes e que produz consequências jurídicas; 
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10. Só com o acordo final existe um facto relevante para o mercado de capitais. Só nesse 

momento emerge um elemento susceptível de o influenciar, se assim não fosse, caso 

uma entidade com o objecto social da Impugnante pretendesse induzir ao aumento dos 

preços das suas acções, bastar-lhe-ia informar que a sua Administração deliberou tentar 

contratar o Cristiano Ronaldo ou o treinador José Mourinho; 

11. As notícias que sustentam a acusação não foram tão surpreendentes e imprevisíveis. 

Pois a forma como tinha decorrido a pré-época da equipa profissional de futebol e os 

resultados obtidos, o desconforto crescente entre a massa associativa e o treinador 

Fernando Santos que provinha já da época transacta pressagiavam uma ruptura. E, 

conhecendo-se a particular simpatia e carisma do treinador José António Camacho 

junto dos sócios, adeptos e simpatizantes do Benfica e as relações de cordialidade com 

a Administração da Impugnante, era prognóstico fácil a substituição daquele por este. 

Limitaram-se as notícias referidas e citadas na decisão a antecipar o que era previsível; 

12. Caso a impugnação não proceda o comportamento da Impugnante, quando muito, 

poderá ser qualificado como negligente. 
* 

O Ministério Público ordenou a apresentação dos autos nos termos do art. 62.' do 

RGCO, valendo este acto como acusação. 

*. . e -.. -* 4E~7iti?n I? .ec.:!i? J%.yigng.q$3 j.-2dicial & decisão admir,istrati\l-, procr&u--~ -30- --. , .- .- .--i 

julgamento com observância do formalismo legal. 
* 

O Tribunal é competente, em razão da matéria, da nacionalidade e da hierarquia. 

Não existem nulidades, questões prévias ou incidentais que cumpra conhecer. 
* 

11. - FUNDAMENTACÃO: 

Atenta a prova junta aos autos e a produzida em sede de audiência de discussão e 

julgamento, com relevância e pertinência para a boa decisão da causa, tem-se por assente, os 

seguintes factos: 

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

emitente de acções admitidas a negociação em mercado regulamentado (fls. 23, 24, 25, 

26,27,28); 

2. Consta no artigo 3.", n." 1 dos Estatutos do SLB sob a epígrafe objecto social "A 

sociedade tem por objecto a participação nas competições profissionais de futebol, a 

promoção e organização de espectáculos desportivos e o fomento ou desenvolvimento de 

actividades relacionadas com a prática desportiva profissionalizada da modalidade de 

Jirtebol" (fls. 59 a 61); 

3. No dia 20 de Agosto de 2007 o jornal ciA Bola» publicou uma notícia com o titulo 

"Saída à Vista - Fim do Ciclo de Fernando Santos no Benfica ". 
Do corpo da noticia pode ler-se: 

"Parece ter chegado ao JNn o ciclo de Fernando Santos no BenJica. Perante a vaga de hndo  de 

descontentamento, no clube, relativamente ao ainda técnico encarnado, Luís Filipe Vieira não 

terá muitas condições de manter a aposta no engenheiro e durante esta semana o desenlace 

poderá acontecer. " 

"E entendimento predominante, entre os altos comandos encarnados, que é preferível tomar, de 

imediato, uma decisão de findo, do que manter a equipa em lume mais ou menos brando, 

situação que pode comprometer irremediavelmente a época". 

"A decisão que está em cima da mesa do presidente do Benfica, que aprecia a personalidade de 
- <  . r'ernando Santos e respeita a serieaucie que este coloca nõ 'trabalho; é d~~ici l .  -~Ús,'uma vez - 

veriJicado o incumprimento da premissa que poderia sustentar o arranque do técnico no clube - 

bons resultados que criassem um élan ganhador - o desfecho mais plausível passa pelo adeus de 

Fernando Santos a Luz." (fls. 9 e 1 0); 

4. No site SIC Online, na Revista de Imprensa Desportiva, pode ler-se uma noticia 

publicada no dia 20 de Agosto de 2007 pelas 0750 e actualizada as 10:04, cujo titulo é 

"Fernando Santos pode estar de saída do BenJica", "O treinador do Benfica, Fernando Santos, 

pode estar de saída do clube e não orientar o próximo jogo da equipa, noticia hoje em manchete 

A Bola, enquanto os restantes desportivos destacam a chegada de Celsinho ao Sporting". 

Do corpo da noticia pode ler-se: 

"Saída a vista" escreve A Bola, adiantando que é o 'tfim do ciclo de Fernando Santos no 

BenJica ". 
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O desportivo acrescenta que os "Encarnados podem ter novo treinador já no jogo com o Vitória 

de Guimarães" e que Fernando Santos precisava de ter tido um bom arranque na presente época 

para 'fjustlj?car a permanência (...) após os falhanços da época passada. " 

Por sua vez, o Record diz que a SAD benfiquista vai analisar a situação do treinador, mas 

adianta que "Santos não se demite". 

" Também O Jogo aborda a situação no Benfica, escrevendo que o presidente do Benfica, Luís 

Filipe Vieira, vai reunir-se com o treinador e jogadores". (fls. 1 1 ) ;  

5. No dia 20 de Agosto de 2007, pelas 11:01, o site do jornal ccRecord)) publicou uma 

notícia cujo titulo é: "Fernando Santos demitido - Vieira falou ontem com técnico" e na qual 

se pode ler: "Fernando Santos já não é treinador dos encarnados. Luís Filipe Vieira comunicou, 

esta madrugada, a decisão ao engenheiro que já não irá sentar-se no banco fiente ao K 

Guimarães no próximo sábado. O presidente benfiquista já está no mercado a procura de um 

técnico e o espanhol José António Camacho é o preferido. A decisão parte do clube da Luz, já 

que Fernando Santos sempre fez questão de afirmar que pretendia cumprir o contrato de dois 

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

6 .  No mesmo dia 20 de Agosto de 2007 pelas 1 1  : 1 1  o site Maisfutebol publica uma notícia 

cujo título é: "Benfica: Fernando Santos sai, Camacho é o desejado" na qual se pode ler: 

"Fernando Santos já não é o treinador do Benfica. Luís Filipe Vieira informou o técnico no 

domingo h noite. De acordo com o que Maisfutebol apurou, Fernando Santos e a equipa técnica 

. , -+ , . . , , L,u ,A,-. . L., 7,  p-.udu~ ,.....,.-+ + ,-:-;:A: :I:,-;!; lílr2: p e l ~  S~~~XX'~II'?JI'Q se de~pedi~  ~r 'a~  j u g c r d ~ : ~ ~  -7~:lL Rtil;iii<i - . .. -. 4 

Camacho é o treinador desejado por Luís Filipe Vieira. O treinador espanhol e o adjunto Pepe 

Carcelen passaram recentemente férias em família com Luís Filipe Vieira, em Ibiza. Foi no fim- 

de-semana anterior ao Benfica-FC Copenhaga." (fls. 14); 

7. O site SIC Online, publica no dia 20 de Agosto de 2007 pelas 11:20 (actualizada às 

12:36) urna notícia na qual se pode ler: "Camacho regressa ao Benfica", "Fernando Santos 

abandona comando técnico do clube da luz". "Fernando Santos já não é treinador do Benfica. A 

rescisão ficou acertada na madrugada de segunda-feira. O seu sucessor é o espanhol José 

António Camacho, que será apresentado esta terça-feira as IOhOO." Do corpo da notícia pode 

ainda ler-se: "O técnico sai depois de uma reunião, esta madrugada, que envolveu, para além 

do treinador, toda a estrutura da SAD "encarnada". "Regresso de Camacho, José António 

Camacho assume a partir de esta terça-feira o comando técnico do clube. O treinador espanhol 
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já terá tido influência nos contactos para as três aquisições que se avizinham. Na passada sexta- 

feira, Luís Filipe Vieira esteve em Madrid para contratar Zé Castro. O jovem central português 

deverá jogar na Luz por empréstimo durante esta temporada, ao abrigo da transferência de 

Simão para Espanha. Para o meio-campo, deverá chegar Fábio Rochemback. O presidente do 

Benjica prepara uma ida a Inglaterra nas próximas horas para fechar dejinitivamente a 

transferência do jogador que já vestiu a camisola do Sporting. Quanto ao ataque, o Benjca 

aponta baterias para Pauleta, mas o avançado português também é pretendido pelo FC Porto." 

( f ls .  15); 

8. O site do Jornal Record divulgou pelas 16:08 do mesmo dia 20 de Agosto de 2007 uma 

noticia com o título "Camacho apresentado amanhã - Novo treinador no Seixal as 10:30" na 

qual se pode ler: "O novo treinador do Benjca, José António Camacho, é apresentado amanhã, 

no Centro de Estágio do Seixal, as 10.30. Devido a cerimónia de apresentação do técnico 

espanhol, que sucede a Fernando Santos no cargo, o treino dos encarnados previsto para a 

manhã foi transferido para a tarde. De salientar que o treino desta tarde vai ser orientado por 

Fernando Chalana. " ( fls. 1 6); 

9. No dia 20 de Agosto de 2007, às 20:14 no site do jornal ((A Bola» consta uma notícia 

com o seguinte título: "Benjica ((Estou aqui para dar o melhor pelo Benjica)) (Camacho) ". 
'Closé Antdnio Camacho já está em Lisboa. Faltava pouco para as 20 horas desta segunda-feira quando 

um jacto particular aterrou no Aeródromo de Tires, em Cascais, com o escolhido para substituir Fernando 

Santos no comando técnico do BenJcp . a ser . acompa@ado,por_ Lu[  Ejlipe Vieira. A passagem pela zona . . - .. " 
de saída do aerddromo, o técnico espanhol não deixou de falar aos jornalistas presentes: ((Estou muito 

feliz. Regresso pela amizade ao presidente, pelo Benfica e por poder voltar a trabalhar no clube.)) Com 

Camacho vem também Pepe Carcelen, seu habitual adjunto, mas o técnico espanhol revelou que também 

vai contar com outros elementos que já estão no clube para formar a equipa técnica. O mesmo se aplica 

aos jogadores, ainda que possam surgir reforçoos ((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 campeão? Yamos tentar, 

como todos.)) Mais palavras ficam reservadas para a manhã desta terça-feira, a partir das 10:30 horas, no 

centro de treinos do Seixal. O técnico espanhol será, então, oficialmente apresentado como novo técnico 

do Benfica, ocupando a vaga deixada em aberto com a saída de Fernando Santos." (fls. 18); 

10. No dia 20 de Agosto de 2007, pelas 1254 a SLB divulgou no Sistema de Difusão de 

Informação aos Investidores o seguinte comunicado: "A Sport Lisboa e BenJica - 

Futebol, SAD, ao abrigo da alínea i )  do Artigo 3" do Regulamento da CMVM no 4i2004, 
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informa que chegou a acordo com os técnicos Fernando Santos e Jorge Rosário para a 

rescisão dos respectivos contratos. Em momento oportuno, a Sport Lisboa e BenJica - i I 
Futebol, SAD, comunicará a composição da nova equipa técnica da equipa de futebol 

1 

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

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

Informação aos Investidores o seguinte comunicado: 1 

"A Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD, ao abrigo do Artigo 248' do Código dos j 
Valores Mobiliários e do Regulamento da CMVM no 24/2000, informa que contratou os 

técnicos José António Camacho e Pepe Carcelen para treinadores da sua equipa de 1 
I 
I 

futebol profissional, sendo o acordo válido para as épocas de 2007/2008 e 2008í2009" 1 
(fls. 2 1,22,24); 

12. Inexistência de prejuízos para os investidores ou para o mercado decorrente da 

factualidade apurada; 

13. Nos anos de 200612007 a arguida teve proveitos de € 83.350.076 e resultados líquidos de 

€ 15.274.429 (fls. 62 a 94); 

Do Recurso de Impumação Judicial: 

14. Na manhã de 20 de Agosto de 2007, em hora não concretamente apurada mas entre as 

1 lho0 e as 1254 (momento em que a SLB SAD divulgou no Sistema de Difusão de 
... "..*C. .. - iri1"iriiiliiçZuii~~ E~iv.~stidores o hp~rado cm 11 .), a recrrrr~te e s erit%:tr~ir?9dor-prinii$ . . 

da equipa de futebol profissional - Fernando Santos -, acordaram na revogação de 

contrato de trabalho desportivo existente entre ambos; 

15.0 processo negocia1 de cessação do referido contrato de trabalho foi confiado ao 

Presidente do Conselho de Administração da recorrente que foi mantendo informados os 

demais membros do Conselho de Administração da negociação em curso; 

16. Na manhã de 21 de Agosto de 2007, em hora não concretamente apurada a recorrente e 

José António Camacho Alfaro celebraram um contrato de trabalho desportivo, tendo este 

sido admitido a desempenhar as funções de treinador principal da equipa de futebol 

profissional do SLB; 
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17. O processo negocial de contratação do referido treinador foi confiado ao Presidente do 

Conselho de Administração da recorrente que foi mantendo informados os demais 

membros do Conselho de Administração da negociação em curso; 

Mais se Rrovou que: 

18. O processo negocial referido em 14. ocorreu durante a madrugada do dia 20 de Agosto de 

2007 e a manhã desse dia; 

19. Após o acordo celebrado em 14. iniciou-se o processo negocial referido em 16.; 

20. A data dos factos em discussão nos autos verificava-se um desconforto crescente entre a 

massa associativa, os adeptos e os simpatizantes da recorrente e o treinador Femando 

Santos, resultante da forma como tinha decorrido a pré-época da equipa profissional de 

futebol da recorrente, os resultados obtidos e o lugar de classificação na época transacta 

(3." lugar na classificação geral); 

21. A data dos factos em discussão nos autos verificava-se uma particular simpatia e carisma 

do treinador José António Camacho junto dos sócios, adeptos e simpatizantes do 

recorrente e ainda uma relação de cordialidade com o Presidente do Conselho 

administrativo da recorrente; 

22. No dia 19 de Agosto de 2007, o recorrente realizou a jornada inaugural da Liga 

Portuguesa de Futebol respeitante a época 2007/2008 frente ao Leixões Sport Club, tendo 

~ S S S P  ~ Q E O  ~pr+idp d p i ~  ?cnt2c t ! n ~ K i f i ~ ~ ~ - ~ n - 7 0 r ~ ~  , ,, ,,-,., zm,:~irt.ude dc empate ocorrido - - .  

nessa partida de futebol. 
* 

FACTOS NÃO PROVADOS: 

Com interesse para a decisão da causa, nada mais se provou, designadamente, que: 

A) A impugnante tenha decidido, pelo menos, em 20 de Agosto de 2007 pelas 07:50 

horas a rescisão do contrato com o treinador Fernando Santos; 

B) A impugnante apenas tivesse querido divulgar a informação referida no ponto 10. 

da factualidade apurada através do Sistema de Difusão de Informação no dia 20 

de Agosto de 2007 pelas 1254; 

C) A impugnante tenha decidido, pelo menos, em 20 de Agosto de 2007 pelas 1 1 :20 

horas a contratação do treinador José António Camacho; 
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D) A impugnante apenas tivesse querido divulgar a informação referida no ponto 1 1. 

da factualidade apurada através do Sistema de Difusão de Informação no dia 21 

de Agosto de 2007 pelas 1 1 :09; 

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

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

* 

Não se responde ao demais contido na decisão administrativa e na impugnação 

judicial por se tratar da alegação de factos conclusivos, questões de direito ou factos 

irrelevantes para a decisão. 
* 

111. - MOTIVACÃO DA DECISÃO DE FACTO: 

Para responder a matéria de facto o Tribunal atendeu ao apurado em sede de audiência de 

julgamento, analisando global e criticamente, segundo as regras da experiência e da livre 

convicção do Tribunal. 

Nesse sentido, 0 Tribunal considerou a prova junta aos autos. 

Desde logo, valorou-se a prova documental, designadamente: 

o conteúdo dos textos jomalísticos de fls. 9 a 18 correspondente a extractos de 
. <.. . '  ....,.,.? .,.. .'.. 'h. . , .-..-.--..-?. ' - .  .-.. ^.. ...... - t .  L .#-" . .. . .-.. .*I.. - ...,+-,*;- "" --.--. ... -3 - noticias publicadas em jornais e sites désportivos, essenciais para-.a resposta do 

Tribunal a factualidade apurada nos pontos 3. a 9., os quais, aliás, não são 

colocados em crise pela recorrente; 

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

o conteúdo de fls. 59 a 61 para a resposta em 2. da matéria provada; 

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

o conteúdo de fls. 2 1,22,24 quanto a factualidade apurada em 11.; 

o conteúdo de fls. 62 a 94 para a resposta do Tribunal a matéria assente em 13.; 

Procedeu-se igualmente a produção de prova testemunhal. 
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Desse modo, foi inquirido o Legal Representante da impugnante - Domingos Soares de 

Oliveira -, com as funções de Presidente da Comissão Executiva do Sport Lisboa e Benfica 

SAD e responsável pelo seu pelouro financeiro, desde 2004. 

Revelou a testemunha conhecimento directo e preciso sobre os factos sobre os quais 

depôs com total clareza, isenção e imparcialidade, pese embora a relação que o liga a 

impugnante. De forma circunstanciada e objectiva explicou o acontecer histórico vertido na 

factualidade assente constante de 14. a 22., o que se mostrou verosímil. 

Igualmente de forma espontânea e contextualizada depôs a testemunha - João Gabriel 

Morais -, Director de Comunicação da impugnante desde Maio de 2009 -, ainda que a data dos 

factos em discussão nos presentes autos não ocupasse qualquer cargo no SLB, sendo apenas 

adepto do clube. 

Foi notório do seu depoimento a larga experiência profissional que detém enquanto 

jornalista (tendo, entre outros, sido jornalista fundador da TSF e da SIC, assessor de 

comunicação da Casa Civil da Presidência da República entre 1996 e 2006). Com efeito, de 

modo convincente e sustentado mostrou profundo saber acerca do modus operandi da imprensa 

diária desportiva portuguesa, designadamente na ausência de qualquer suporte fáctico de 

grande parte das "notícias" que sustentam os jornais diários desportivos, dando disso conta ao 

Tribunal com exemplos elucidativos e situações passadas com a própria recorrente. - - * -  uo btü i l ~ i ; u , r i i ~ i i I ~  r ~ s ~ l t ~ ;  igLlid~.;~C.lit~ VS;~~=CC!X~P~CI  da matéria asc;ente em 20- a 22.. - - - - -  - 
adveniente da qualidade de adepto da impugnante, explicando de modo claro e credível a 

existência de um sentimento generalizado de descontentamento relativamente a actuação do 

então treinador principal da equipa de futebol profissional, Fernando Santos, consubstanciado 

nos fracos resultados desportivos na época 200612007 e que se estenderam até ao início da 

época 200712008, e simultaneamente a crescente pressão da massa associativa e de adeptos 

benfiquistas junto dos órgãos directivos da impugnante para o regresso do treinador José 

António Camacho. 

Tiveram-se ainda em consideração os depoimentos das testemunhas Maria da 

Conceição Aguiar Gonçalves e Maria Manuela Joeiro António, ambas funcionárias da 

Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, no Departamento de Supervisão de Mercados, 

Emitentes e Informação, desempenhando a primeira as funções de Jurista e a segunda de 
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Economista, arnbas desde 1991. 

Estas testemunhas revelaram conhecimento sobre os factos a que depuseram, 

adveniente da circunstância de terem sido duas das subscritoras da informação n." 

DMEI/2007/284, a fls. 3 a 8 dos autos, que iniciou os presentes autos de contra-ordenação. 

Refira-se que os seus depoimentos, não obstante a relação laboral existente com a 

recorrida, no essencial, revelaram-se isentos e circunstanciados. 

Nesse sentido, explicaram o modo como no desempenho das suas funções e em 

cumprimento de procedimentos padronizados adoptados pelo Departamento de Supervisão de 

Mercados, Emitentes e Informação, se depararam com as notícias constantes de fls. 9 a 18 dos 

presentes autos e o respectivo tratamento que deram às mesmas 

Questionadas, ambas afirmaram que ao lerem as noticias constantes da factualidade 

assente, tomaram-nas como suficientemente claras quanto ao respectivo conteúdo (a 

verificação do fim do contrato laboral existente entre o SLB SAD e o treinador Fernando 

Santos e a contratação do treinador José António Camacho), considerando o relatado nesses 

textos como factos certos e precisos). Nos seus entendimentos, aliás, expresso na dita 

informação, tal factualidade relatada nos diversos meios de comunicação consubstancia a 

violação por parte da impugnante do dever de informar previamente a CMVM, previsto no art. 

248." do Código de Valores Mobiliários (doravante CVM). 

... , .  )/r?;s ~sc!areceli a testemunhp Mario Mr?n!se!.z .loaFn -4 ~ t 4 n ; r !  te+ cf~rt!!?d.~- vm _ .. ,, . 

contacto telefónico junto da impugnante (nessa ocasião falou com a Dra. Teresa Claudino), 

cerca das 12 horas do dia 20 de Agosto de 2007, a indagar da veracidade das noticias 

publicadas nos diversos órgãos de comunicação social, e ter sido apenas informada que a 

impugnante estava a preparar um comunicado a ser remetido à CMVM para a sua divulgação 

oficial, o que aconteceu pelas 12h54m desse dia. 

Neste ponto, esclareceu que não lhe foi dito previamente qual o teor do comunicado em 

questão, e bem assim, não se recordar se a Dra. Teresa Claudino lhe havia informado da 

intenção de saída do treinador Fernando Santos. 

De ambos os depoimentos resultou a convicção formada pelo Tribunal em 12. da 

matéria provada, designadamente a inexistência de prejuízos para os investidores ou para o 

mercado decorrente da factualidade apurada, sendo certo que tal resulta, desde logo, de forma 
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explícita da decisão administrativa (a fls. 355 dos autos). Deste modo, tanto Maria da 

Conceição Aguiar Gonçalves como Maria Manuela Joeiro António, foram peremptórias e 

esclarecedoras ao afirmar a inexistência de impacto no comportamento/evolução da cotação 

das acções da Benfica SAD, quer com a divulgação das noticias constantes da factualidade 

apurada em 3. a 9., quer depois na divulgação por parte da impugnante no Sistema de Difusão 

de Informação aos Investidores da matéria apurada em 10. e 1 1. 

Aliás, no que a este aspecto conceme, a testemunha Maria Manuela Joeiro António, 

foi suficientemente clara na referência a dificuldade em determinar e analisar as razões/causas 

nas autuações no preço das acções das sociedades anónimas desportivas, e em especial nas 

acções do Sport Lisboa e Benfica SAD. 

Ainda assim, manifestaram ambas as testemunhas a percepção de que, em abstracto, a 

mudança de treinador da equipa principal do SLB SAD, poderá ser susceptível de influenciar o 

mercado e a cotação das acções da Benfica SAD, fazendo-o de modo conclusivo e vago, e 

atenta a matéria de facto apurada foi de todo infirmado tal conclusão. 

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

prova produzida em Tribunal, não permitindo afirmar com segurança 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 contratar José 

~~fitC:,:ù ~ ù ; , ; i ; , ~ ~ ~ - ~ i i " ~  ièièihii.3 f ~ i i ~ 6 t a ' l l b ~ ~ L  ili~.,lllb &a 11 hSCnl.-. * 
. . - . -.. ---*-. --* 

Vejamos. 

A decisão administrativa da CMVM, baseia-se, na sua generalidade, em notícias 

publicadas em jornais e sítios desportivos. 

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

menos, em 20 de Agosto de 2007 pelas 0750 horas, a rescisão do contrato com o treinador 

Femando Santos, e pelas 1 1 :20 horas a contratação do treinador José António Camacho. Ora, 

as horas a que a recorrida se refere correspondem exactamente as horas em que no dia 

20.08.2007 um órgão de informação - o sitio da SIC online, na revista de imprensa desportiva - 

cita um jomal desportivo - A Bola- e alude a saída do treinador Femando Santos do SLB. De 

igual modo, pelas 11 :20 horas do referido dia, o mesmo site afirma a contratação do treinador 

José António Camacho. 
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Ora, o conteúdo ele próprio merecedor de reservas por parte Tribunal dos excertos 

jornalísticos junto aos autos, não permitem com clareza perceber por que razão imputa a 

entidade administrativa a decisão da recorrente em terminar o contrato de trabalho desportivo 

com o então treinador Fernando Santos, as 07h50 do dia 20 de Agosto de 2007, igualmente a 

decisão de contratar o treinador José António Camacho pelas 1 lh20 desse mesmo dia. 

Na verdade, a única explicação que alcançamos e, resulta dos autos, constitui o 

momento em que no dia 20 de Agosto de 2007, pela primeira vez, um órgão de comunicação 

social (o sítio da SIC online na sua revista de imprensa desportiva, as 07h50) cita, entre outros, 

que 'Ternando Santos pode estar de saída do Benfica", bem assim, "Camacho regressa ao 

BenJica" (isto às 1 lh20), ambos no dia 20 de Agosto de 2007. 

Ora, essa correspondência por si só não possui a virtualidade nem a consistência que se 

impõe para que, sem margens para dúvidas, possamos dizer que a recorrente tomou as decisões 

de terminar com a relação laboral com um treinador e contratar outro, pelas 07h50 e 1 lh20, 

respectivamente do dia 20 de Agosto de 2007. 

Com efeito, como resultou da prova produzida em audiência de discussão e julgamento, 

o processo negocial de cessação do contrato de trabalho com o treinador Fernando Santos 

ocorreu durante a madrugada e manhã do dia 20.08.2007 e o processo negocial de contratação 

do treinador José António Camacho, logo após o acordo celebrado em 14. 

. .. - . - L  . - .h!essa ~ e d i d a ,  e operundo 2 J L ; ~  ~h-,-rv?.-?.- , - . I:;?:3 .&estj c ,tt;; 223 . &,- ,:::;d-s;-, - - -  , 

jornalisticos junto aos autos, tem o Tribunal como certo que o que se vislumbra é um conjunto 

de possibilidades, hipóteses em aberto avançadas pelo meio jornalístico, no fundo, um conjunto 

de textos especulativos levado a cabo pelos referidos órgãos de comunicação social, que 

levantam a hipótese da saída de Fernando Santos ao serviço da recorrente e o desejo de 

contratação de José António Camacho. A própria construção frásica dos textos, a sua grande 

maioria no tempo condicional, suportam a ideia de que Fernando Santos poderia estar de saída 

do clube e a contratação de José António Camacho poderia ser uma possibilidade, sendo nessa 

medida patente a sua falta de consistência e sustentabilidade, desconhecendo-se 

inclusivamente, por falta da sua indicação, a(s) fonte(s) em que as mesmas se baseiam. 

Face a resposta negativa do Tribunal a que ora se fez referência conjugada com a 

demais prova produzida, considerou-se não provado que a arguidalrecorrente tenha agido com 
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a consciência de estar a actuar em desconfonnidade com a lei, não se abstendo, ainda assim de 

o fazer, e portanto agido com dolo, nomeadamente querendo de forma consciente ocultar, não 

divulgando factos idóneos de influírem no preço dos valores mobiliários. 
* 

A) Do tipo de ilícito contra-ordenacional em geral 

A impugnante é imputada a prática de duas contra-ordenações, previstas e punidas nos 

termos conjugados dos arts. 248.", 394.", n." 1, alínea i) e 388.", n." 1, alínea a) todos do Código 

de Valores Mobiliários, pela violação, a título doloso, do dever de divulgação imediata de 

informação privilegiada. 

Dispõe o n." 1, do art. 248.' do CVM, sob a epígrafe "Informação privilegiada relativa 

a emitentes": 

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

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

imediatamente: 
s 

e! i=-Ke*i----nn coro 'bl;..r 4 - n  di"or!/r.?ente rprppitn 011 aos va10res mnhiliárips Ror. , .-- ., L ' -  ..* b. . f ' .J%+?,,  . .* t , .<d  ,..L , . c  0'. - -  - - 7  

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

dada publicidade. seria idónea para influenciar de maneira sensivel o preço desses valores 

mobiliários ou dos instrumentos subjacentes ou derivados com estes relacionados." 

Estipula ainda o n." 2 do referido preceito legal que: 

"Para efeitos da presente lei, a informação privilegiada abrange os factos ocorridos, 

existentes ou razoavelmente previsiveis, independentemente do seu grau de formalização, que, 

por serem susceptíveis de influir na formação dos preços dos valores mobiliários ou dos 

instrumentos financeiros, qualquer investidor razoável poderia normalmente utilizar, se os 

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

Constitui contra-ordenação muito grave a violação do regime da informação 

privilegiada, excepto no caso em que tal facto constitua crime, em conformidade com o 
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disposto no art. 394.O, n.' 1, al. i) do CVM, sendo sancionada com as coimas entre € 25.000,OO 

e € 2.500 000,00, conforme dispõe o art. 388.O, n." 1, a1 a) do CVM. 

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

previstos no mesmo diploma são punidos quer a título de dolo, quer a título de negligência, 

sendo igualmente punida a tentativa. 

São assim, pressupostos do dever de divulgação de informação privilegiada, nos termos e 

para os efeitos do disposto do &. 248.' do CVM: 

a) Ser emitente de valores mobiliários; 

b) Admitidos a negociação num mercado regulamentado ou 

em relação aos quais tenha pedido a admissão num 

mercado regulamentado; 

c) A existência de informação que diga directamente respeito 

ao emitente ou aos valores mobiliários por si emitidos 

(incluindo factos ocorridos, existentes ou razoavelmente 

previsíveis, independentemente do seu grau de 

formalização); 

d) Que a informação tenha carácter preciso; 

e) Não tinha sido (previamente) tornada pública; 

6 Qu:, ;c '5.- f7r:f UU+ ;::hIi+S_o??, F - V ; ~  id&~a.-l)ara. .. . ,.*- a - - 

influenciar de maneira sensível o preço desses valores 

mobiliários (abrangendo informação que qualquer 

investidor razoável poderia normalmente utilizar, se a 

conhecesse, para basear, no todo ou em parte, as suas 

decisões de investimento). 

Assim, o dever de divulgação de informação privilegiada surge sempre que preenchidos 

os demais requisitos, exista informação que se lhe fosse dada publicidade seria idónea para 

influenciar de maneira sensível o preço dos valores mobiliários ou dos instrumentos 

subjacentes derivados com estes relacionados (informação price sensitive). 
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No caso concreto, o cumprimento dos deveres de informação impendem directamente 

sobre a impugnante enquanto emitente, sociedade aberta ao investimento do público e cotada, 

nos termos da alínea c) do n.' 1 do artigo 13.' do CVM (cfr. ponto 1 dos factos provados). 

No atinente, concretamente, aos deveres de informação que enforma todo o direito dos 

valores mobiliários, toma-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 Mobiliarios, Coimbra Almedina, 2001, p. 26). 

Comportando o investimento em valores mobiliários sempre um risco para o investidor, 

toma-se essencial que o mercado, através dos seus agentes e entidades reguladoras, 

transmitam, com fiabilidade, segurança e transparência, de molde a permitir que a decisão de 

investimento seja inteiramente esclarecida. 

Por este motivo, e enquanto regra fundamental 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 públicas, mercados, actividades de intermediação e 

emitentes terá de ser completa, verdadeira, actual, clara, objectiva e lícita, conforme, aliás, 

postula o art. 7.', n.' 1 do CVM. 

, . - .  - As +- . referidas r a . características .* - . - e  % - que se traduzem em qualidade 1 da - L  + informação . -. -. - . L-.-- .* são -- - . .. ..-- --.- .-e.-- 

conceitos indeterminados que carecem de densificação tendo em vista a protecção dos 

interesses de um "investidor médio" (cf. José de Oliveira Ascensão, "A Protecçáo do Investidor", in Direito dos 

Valores Mobiliários, Coirnbra Editora, vol IV, 2003, pp. 15 e ss.), OU seja, um investidor normalmente diligente 

e norteado, no processo decisório, por critérios de racionalidade. 

A informação prestada deve, portanto e a 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 coincidência entre o que 

foi dito e o seu conteúdo. 

O objecto do dever de informar na previsão do art. 248.' do CVM, consubstancia-se no 

conjunto de factos com determinadas características relacionadas com a sua incidência sobre a 

actividade do emitente e com potencial "influência relevante" no preço das acções. Recorre por 
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isso, a norma não apenas a cláusulas indeterminadas, mas igualmente à formulação de juizos 

de prognose, mandando atender a susceptibilidade do facto vir a influir no preço das acções. 

A informação é assim reconduzida à prossecução da eficiência do mercado enquanto 

factores de credibilidade, confiança, transparência e regularidade da negociação dos valores 

mobiliários, orientada à formação de negócios em mercado. Constitui um instrumento de 

protecção dos investidores, pois, que através da informação disponibilizada entende-se que 

melhor podem os investidores avaliar o risco associado a determinado investimento e assim, 

agir de forma mais eficaz na defesa dos seus interesses. 

Por outro lado, pretende-se também, uma igualdade de oportunidades no acesso a 

informação relevante. Daí que, o dever de informação previsto no art. 248.' do CVM, procure 

minimizar a margem de manobra do insider, evitando um lapso temporal prolongado entre o 

conhecimento por poucos investidores da ocorrência do facto (ou previsível ocorrência) e a 

divulgação dessa mesma informação junto do público, pretendendo-se assim, colocar os 

investidores e potenciais investidores no mesmo plano de igualdade quanto ao acesso à 

informação disponível para fundamentar racionalmente as suas decisões de investimento. 

A norma prevista no art. 248.' do CVM, impende sobre factos que, se lhe fosse dada 

publicidade, seriam idóneos para influenciar de maneira sensível o preço desses valores 

mobiliários, isto é, factos que são susceptíveis de afectar de maneira relevante as cotações das 

A norma não estipula um conjunto elencado de factos presuntivarnente relevantes, 

consiste antes numa norma em aberto, preenchida pelo intérprete em cada caso concreto. 

Dai, a natural dificuldade do intérprete/julgador, em cada momento, determinar 

qual(ais) facto(s) susceptível(eis) de influir nos preços dos valores mobiliários, a tal ponto que 

lhe imponha o dever de informação, sob pena de tal poder constituir informação privilegiada. 

B) Do oreenchimento, em concreto, dofs) ilicito(s) contra-ordenacional(aisl 

Retomando ao caso sub júdice. 

Imputa a entidade administrativa à impugnante que esta decidiu rescindir o contrato 

com o treinador de futebol Fernando Santos pelas 07:50, do dia 20 de Agosto de 2007, mas que 

tal facto apenas foi divulgado no Sistema de Difusão de Informação pelas 1254 desse dia. 
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Igualmente é a impugnante acusada de decidir contratar o treinador de futebol José António 

Camacho, facto que divulgou no Sistema de Difusão de Informação pelas 11:09 do dia 21 de 

Agosto de 2007, ainda que essa decisão se reputasse ao dia anterior, pelas 1 1 :20. 

Entende a Comissão de Mercado de Valores Mobiliários que são as decisões de 

rescindir o contrato com o treinador Femando Santos e de contratar José Antonio Camacho, e o 

facto das mesmas terem sido publicadas nos meios de comunicação social antes de serem 

divulgadas no Sistema de Difusão de Informação, que fundamentam a aplicação das contra- 

ordenações e respectivas coimas por violação do dever de informação, previsto no art. 248.' do 

CVM. 

Do acervo factual apurado resulta que no dia 20 de Agosto de 2007 o jornal ((A Bola)), 

o site SIC Online, na Revista de Imprensa Desportiva, pelas 07:50 e as 10:04, o site do jornal 

((Record)), pelas 1 1 :O 1, o site Maisfutebol pelas 1 1 : 1 1, publicaram notícias que levantam a 

hipótese da saída do treinador Fernando Santos enquanto treinador da equipa principal de 

futebol ao serviço da recorrente. 

No mesmo dia 20 de Agosto de 2007 pelas 11 : 11 o site Maisfutebol, o site SIC Online, 

pelas 11:20 (actualizada as 12:36), o site do Jornal Record, pelas 16:08, as 20:14 no site do 

jornal ((A Bola», avançam a hipótese do regresso de José António Camacho a equipa principal 

de futebol do Sport Lisboa e Benfica. 

nrc> der!? f ~ t ! l - ! i J r ? d ~  tem Q ãribu.ial por evidente a in,uliuse~tiSili.i3de 4:: nzr s j  "-7 - -  A --e 

notícias em causa nos autos serem o suficientemente rigorosas para, sem margem para dúvidas, 

poder afirmar-se que pelas 07h50 e 1 lh20 do dia 20 de Agosto de 2007, a recorrente tenha 

tomado as decisões de rescindir o contrato que a ligava ao treinador Fernando Santos e 

decidido contratar o treinador José António Camacho. 

Como atrás se fez referência estamos perante um conjunto de possibilidades, hipóteses 

em aberto avançadas pelo meio jomalístico que suportam a ideia de que Fernando Santos 

poderia estar de saída do clube e a contratação de José António Camacho poderia ser uma 

possibilidade. 

Vejamos, pois, o que resulta dos autos. 

A fls. 9 verso do autos (Jornal A Bola de 20.08.2007), consta: «(...)Parece ter chegado 

ao Jm o ciclo de Fernando Santos no BenJica (...) Luis Filipe Vieira não terá muitas 
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condições de manter a aposta no engenheiro e durante esta semana o desenlace poderá 

acontecer.(...). Mais à frente «( ...) A exibição ante os nórdicos reduziu muito a já de si 

pequena margem de manobra do engenheiro. E, entre receios fundados de uma hecatombe em 

Copenhaga, o balde de água gelada do Bessa pode ter sido a machadadajnal no consulado 

Fernando Santos. (...) A decisão que está em cima da mesa do presidente do Benjica, que 

aprecia a personalidade de Fernando Santos e respeita a seriedade que este coloca no 

trabalho, é dzpcil. Mas, uma vez verzjkado o incumprimento da premissa que poderia 

sustentar o arranque do técnico no clube - bons resultados que criassem um élan ganhador - 

o desfecho mais plausível passa pelo adeus de Fernando Santos à luz. (...))A 

A fls. 11 dos autos (site SIC online em 20.08.2007, pelas 07h50m) consta: «O treinador 

do Benjca, Fernando Santos, pode estar de saída do clube e não orientar o próximo jogo da 

equipa, noticia hoje em manchete A Bola (...) O desportivo acrescenta que os "Encarnados 

podem ter novo treinador já no jogo com o Vitória de Guimarães" e que Fernando Santos 

precisava de ter tido um bom arranque na presente época para 'YustiJicar a permanência (...) 

após os falhanços da época passada. Por sua vez, o Record diz a SAD benjquista vai analisar 

a situação do treinador, mas adianta que "Santos não se demite". Também O Jogo aborda a 

situação no Benjca, escrevendo que o presidente do Benjca, Luis Filipe Vieira, vai reunir-se 

com o treinador e jogadores. (...)» 
- F fls. ius u u ; ~ ~  [~ i i i .  tiu 30iiidI AecvrLi cie ~i.cii..hoi, peida i ihilimj, passa-se a 

transcrever: «( ...) O presidente benjquista já está no mercado à procura de um técnico e o 

espanhol José António Camacho é o preferido. (. . .))A 

A fls. 15 dos autos (site de SIC online em 21.08.2007, pelas 12h36m) consta: «Os 

sinais dos últimos dias eram suficientemente fortes, a saida de Fernando Santos parecia 

iminente. (. . .))A 

Perante este enquadramento fáctico, quid iuris? 

Ora, o que se verificou mais tarde foi uma correspondência entre o que poderia 

acontecer e foi avançado primeiramente pelos órgãos de comunicação social, e o que veio, no 

fundo, a acontecer, ou melhor, uma coincidência mais ou menos esperada, atenta a matéria 

apurada nos pontos 20. a 22., entre o que era especulado pelo meio jornalistico e a realidade 

fáctica que se veio a verificar - como seja a saída do treinador Fernando Santos e a contratação 
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de um outro. 

Mas nada mais que isto se pode honestamente concluir-se dos citados excertos 

jornalisticos, designadamente que a recorrente pelas 07h50 e 1 lh20 do dia 20 de Agosto de 

2007 tenha tomado as decisões de rescindir o contrato que a ligava ao treinador Fernando 

Santos e a contratação do treinador José António Camacho, tanto assim é, que tal como 

esclareceu a testemunha Domingos Soares de Oliveira, os processos negociais com os 

treinadores Femando Santos e José António Camacho, foram confiados ao Presidente do 

Conselho de administração da recorrente e ocorreram durante a madrugada e manhã do dia 20 

de Agosto de 2007 e a manhã do dia 2 1. 

Ora, perante a factualidade apurada tem o Tribunal como certo que as 07h50 e 1 lh20 

do dia 20 de Agosto de 2007, inexiste qualquer facto (ocorrido, existente ou razoavelmente 

previsível) com relevância contra-ordenacional como preconizado pela autoridade 

administrativa. 

O que existe, e é certo, é um conjunto de negociações que decorreram entre a recorrente 

e um treinador de futebol para o terminus de um contrato de trabalho, mas sem que possamos 

afirmar a existência prévia de uma decisão tomada pela administração em fazer cessar o 

contrato de trabalho. E mais tarde, após a cessação desse primeiro contrato, a negociação de 

um outro, cujo resultado foi a respectiva contratação. 

, .O?.- t r ~ + _ d n  .QP negct:3l;&~ taqto podia re::!'.ùr 2-rfii.::tr-;En 2,: -;$c& i< :siuu~, - -- 

como até ai então, ou uma alteração, como se veio a verificar, tanto mais, que estarnos perante 

negociações que versam sobre vínculos laborais, com consequências monetárias significativas. 

Certo é que, até ao momento da divulgação pelo meio oficial no Sistema de Divulgação 

de Informação da Comissão de Mercado de Valores Mobiliários por parte da impugnante, 

temos um conjunto de factos eventuais e hipotéticos, mas não qualquer decisão de rescindir um 

contrato e celebrar outro. 

Nesse sentido, preconizamos que "( ...) não existe, no caso das negociações, ainda 

qualquer "ocorrência de um facto "; o que existe, isso sim, é uma ponderação (eventualmente 

uma perspectiva) dessa eventual, ocorrência. Assim, sendo, parece-nos ilegítimo, face a nossa 

lei, fazer antecipar a previsão do artigo 248. O até à preparação do facto relevante, ao processo 

de formação da decisão, se quisermos. Caso contrário, entendemos que exporíamos o processo 
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de definição do dever ao risco de uma aplicação desproporcional no quadro dos interesses em 

presença e de insegurança na Jxação dos contornos do dever de informar. (...) Só existe um 

"jhcto" para efeitos de convocação da aplicação do artigo 248. O (...) quando se chega ao 

acordo f ia1  e, portanto, se decide avançar para o processo de preparação e aprovação pela 

Assembleia Geral (c$ artigos 97. O e ss do Código das Sociedades Comerciais). Obtemos, 

assim, um mínimo de objectividade relacionada não só com a ocorrência do acordo, como 

com a provável materialização na esfera da sociedade em termos de perfeição formal. Rejeita- 

se, assim, o entendimento que, suportado por um critério cognitivo, aceitasse um duplo juizo 

de probabilidade: deveria ser divulgado um acordo que, com grande grau de certeza, deveria 

ser firmado num JUturo relativamente próximo, e desde que se previsse que os órgãos 

competentes aprovariam muito provavelmente esse acordo. Parece-nos que a antecipação da 

obrigatoriedade da divulgação da informação preconizada por essa visão pecará por ser 

vulnerável a incerteza jurídica derivada da determinação do duplo momento da probabilidade 

da ocorrência: a do acordo e a da aprovação orgânica no quadro societário. Admitimos, por 

isso, somente a formulação da segunda ilação, verificada a conclusão do processo decisório 

empre~arial (...)(cfi. Gonçalo Castilho dos Santos, in Direito dos Valores Mobiliários, Coirnbra Editora, vol. V, p. 286 e 

ss). 

Não se pode, por isso, a nosso ver, e no caso concreto, entender que o facto da 

irnpii~n~nte XIR rnqrinioad~. - ...* . P. e t n ~ d - 1 5  30 AP 4 y r t ~ . - d e  ')0(37 t.er,reiinido-com o treinador da .. L - - - . .. . 
equipa de futebol, constitua um facto que assuma uma componente de deterrninabilidade e 

precisão, inculcando a ideia de que foi tomada a decisão de com ele terminar a ligação laboral. 

Isso é alargar o âmbito do disposto no art. 248.' do CVM a urna panóplia e infindável conjunto 

de situações que nenhum beneficio confere ao mercado e que, não encontra sequer qualquer 

suporte legal, legitimando, outrossim, práticas pouco transparentes e salutares. Por outro lado, 

onera o emitente a um dever ilimitado de reagir a toda e qualquer informação que surja sobre a 

sua (pretensa) actividade, o que não nos parece plausível. 

Ademais, no caso dos autos, as notícias avançadas pelos diversos meios de 

comunicação tão-pouco identificam ou referem quaisquer fontes de informação, 

desconhecendo-se por completo a sua fidedignidade. 

Acresce que, e no que ao tipo subjectivo diz respeito, a recorrida imputa a impugnante a 
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prática das contra-ordenações a título de dolo directo (cfr. Art. 14.O, n.' 1 do Código Penal). 

No plano subjectivo não se provou que a recorrente tenha actuado de forma deliberada, 

voluntária e conscientemente, que tenha decidido, pelo menos, em 20 de Agosto de 2007 pelas 

07:50 horas rescindir o contrato laboral com o treinador Femando Santos, e apenas tivesse 

querido divulgar a informação referida no ponto 10. da factualidade apurada através do 

Sistema de Difusão de Informação no dia 20 de Agosto de 2007 pelas 1254, apesar da sua 

decisão se reportar as 07:50 horas, bem assim, não se provou que a impugnante tenha decidido, 

pelo menos, em 20 de Agosto de 2007 pelas 11:20 horas a contratação do treinador José 

António Camacho, e apenas tivesse querido divulgar a informação referida no ponto 11. da 

factualidade apurada através do Sistema de Difusão de Informação, no dia 21 de Agosto de 

2007, pelas 1 1 :09, apesar da sua decisão se reportar a 20 de Agosto de 2007, pelas 1 1 :20 horas. 

E não se tendo provado os factos que permitiriam chegar essa conclusão, a autoridade 

administrativa não podia tê-lo feito também, até por que a única base probatória que tinha 

quanto à imputação subjectiva era a consubstanciada nos textos jomalísticos junto aos autos. 

A culpa pode assumir-se como dolo (a intenção de cometer o facto) ou como 

negligência (descuido no seu cometimento), sendo que esta última só é punível nos casos 

especialmente previstos na lei, por força do disposto no n." 1 do art. 8.O, do R.G.C.O. 

A imputação subjectiva do facto ao agente não pode analisar-se numa mera relação 
. I , .  
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facto, capaz de ligar um ao outro e de permitir a censura em que o juízo de culpa se traduz. 

Esta ligação do agente ao facto pode ter lugar por duas formas: dolo ou negligência. 

Ora, o dolo é o conhecimento e a vontade da prática de um facto que preenche um tipo- 

de-ilícito. Podendo, o mesmo, analisar-se em dois elementos: - elemento intelectual ou 

cognoscitivo, que consiste na representação dos elementos essenciais - descritivos e 

normativos - e circunstâncias do facto que preenche o tipo legal, e consciência (conhecimento) 

da sua ilicitude, que se trata de um facto censurado pelo direito; - elemento emocional ou 

volitivo, traduzido na especial direcção da vontade de realizar o facto representado. 

Aqui exigia-se a recorrente que tivesse conhecimento da potencial relevância dos factos 

e de forma consciente tivesse querido ocultar, não os divulgando. 

O que, em face do exposto, manifestamente não temos por verificado no caso em 
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apreço. 

Deve ainda realçar-se que o art. 248.' do CVM impõe para a sua verificação, a 

susceptibilidade dos factos (ocorridos, existentes ou razoavelmente previsíveis), de influírem 

na formação dos preços dos valores mobiliários ou dos instrumentos financeiros. 

Também nesta parte, indubitavelmente a matéria assente não nos permite chegar a essa 

conclusão. Aliás, do ponto de vista do investidor médio, cuja decisão de investimento poderia 

ser influenciada pelas notícias em causa e a quem se poderiam dirigir, dificilmente as mesmas 

se podem considerar idóneas a integrar o tipo, uma vez que apenas são mencionadas como 

factos hipotéticos. 

Ora, perante tais notícias o investidor não tem ainda que adoptar qualquer posição 

concreta. E isto por que o investidor médio se limitaria, perante as notícias em causa, a ficar 

atento a uma possível e futura mudança de treinador. 

Com efeito, como acima se referiu, as informações prestadas em órgãos de 

comunicação social limitaram-se a traçar um quadro de possibilidades que se encontravam em 

aberto, em cima da mesa, em apreciação, sendo que o único facto definitivo era o objectivo 

tido em vista: uma possível e futura mudança de treinador. Em suma, entendemos que as 

notícias em apreço, apenas poderiam ser vistas como a apresentação clara e inequívoca de 

cenários possíveis. 
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por não estarem preenchidos os seus elementos típicos a título objectivo e o seu único título de 

imputação subjectiva - o dolo. 

Conclui-se, desta forma, que nenhuma actuação da arguiddrecorrente no caso sub 

jzidice, é passível de integrar o ilícito em apreciação, por falta de verificação de elementos do 

tipo, devendo, consequentemente, a mesma ser absolvida da prática das contra-ordenações que 

lhe foram imputadas. 

Face ao ora decidido, fica prejudicada a apreciação das demais questões suscitadas no 

recurso de impugnação judicial apresentado pela arguiddrecorrente. 
* 
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Pelo exposto, tendo presente as normas legais citadas e as 

considerações tecidas, julgo procedente o recurso interposto pela 

arguiddrecorrente SPORT LISBOA E BENFICA - SOCIEDADE 

DESPORTIVA DE FUTEBOL, SAD, absolvendo-a da prática de duas 

contra-ordenações, previstas e punidas pelos pelos arts. 248.", 394.", 

n." 1, alínea i) e 388.", n." 1, alínea a) todos do Código de Valores 

Mobiliários, revogando, em consequência a decisão proferida pelo 

Conselho Directivo da Comissão de Mercado de Valores 

Mobiliários. 

Sem tributação. 

Notifique e deposite. 
* 

Comunique à CMVM, nos termos do artigo 422.", n." 2, do CVM. 
* 

Lisboa, 0 1 de Março de 20 10 
(Elaborado e processado em computador e integralmente revisto pela signatária, nos termos do art. 94.', n.' 2 do C.P.P.) 

* .  ., .. : . .. . . . .  . r n 
(Carla Luísa dos Santos Peralta) 
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