
TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE LISBOA 

Decisão sumária: 

A CNVM - Comissão de Mercado de Valores Mobiliários veio interpor o 

presente recurso da decisão proferida nos autos que absolveu o Sport Lisboa e 

Benfica, SAD, da coirna Única de 25 000 euros que lha havia sido aplicada , 
resultante do c6muIo jurídico de duas coimas parcelares de 25 000 euros 

cada, resultantes da violação do dever de divulgação imediata de informação 

privilegiada, p.p. pelos artos 24S0, nol ,  394", no 1 aí i) e 388", nal a i  a) do 

CdVM. 

Entende que a decisão recorrida enferma de erro notório na apreciação da 

prova e que a decisão recorrida deve ser revogada e substituída por outra que 

mantenha a condenação que havia sido aplicada pela CNVM. 

Recorre igualmente o MoPo , em 56 folhas, por entender que que existe erro 

notorio na decisão recorrida mas que pode e deve ser ultrapassado por este 

Tribunal de recurso, que conhece de facto e de direito e tem todos os 

elementos necessários á decisão, evitando o reenvio para novo julgamento. 

Responde o Sport Lisboa e Benfica, SAD, que a decisão recorrida não merece 

censura, e é de manter. 

Nesta Relação, o MoPO apõs o seu visto. 

Apreciando, então: 

Bem andou a Mma Juiz em n5o considerar provado, com base em noticias da 

comunicação social, que a decisão de rescindir o contrato com Fernando 
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Santos ocorreu pelo menos, as 7h5Om do dia 20 de Agosto de 2007 

..." A essa hora apenas temos notícias a correr na  comunicação social, dando 

conta desse facto como consumado, quando, como se provou, o acordo 

rescisório foi alcançado no final da manhã do mesmo dia 20." 

Da análise do que foi sendo "noticiado" pela comunicaçáo sociai resulta sim 

que havia negociações e contactos (preliminares dos contractos) que visavam 

a rescisão do contrato com Fernando Santos e a sua substituição por 

Camacho. 

Tais negociações preliminares poderiam até gorar-se e não se concretizar, 

designadamente por poder não existir acordo quanto ao montante dos valores, 

quer da rescisão, quer da nova contratação. 

Traduzindo-se tais negociações em contractos escritos, quer para a rescisão do 

contrato com Fernando Santos, quer para a contratação com Antãnio 

Camacho, não pode a legislação em vigor ser aplicada sem ter em conta o 

interesse dos investidores no seu conjunto. 

Dito de outra maneira, o que se pretende proteger é o investidor que deve ter 

conhecimento de todos os factos susceptiveis de influir n a  formação dos 

preços c30 mercado de acçúes. 

Sucede que a divulgação antecipada de negociações que podem não se 

concretizar pode também ela violar esses interesses dos investidores e 

traduzir-se em manipulação do mercado, levando os investidores a adquirir ou 

vender acções, baseados em factos que afinal não se concretizarão, logo 

informaçiio errada. 

É neste equilíbrio delicado de valores que deve'ser analisada a legislação e a 

fundamentação da decisão recorrida. 
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Assim analisada, não enferma de qualquer erro. O investidor comum já sabia 

que havia negociações pela comunicação social, logo, não havia factos 

ocorridos ou razoavelmente previsíveis susceptlveis de influir na formação dos 

preços que devessem ser comunicados antes ainda de os contractos terem sido 

assinados. Divulgá-los antes dos contractos formalizados, e sem a certeza de o 

serem, equivaleria a introduzir informação que se poderia revelar errónea para 

o investidor, e que poderia igualmente alterar, sem razão para isso, o preço 

das acções no mercado. 

No caso vertente, a recorrida estava acusada de violar o dever de divulgaçiio de 

informação, mas tal violaçho não pode ser dada como provada com base em 

textos e noticias difundidas na comunicação social, tem de ter por fundamento 

facto mais concreto do que noticias de teor especulativo acerca de um dado 

acontecimento desportivo. 

Concluindo: a decisão recorrida não merece reparo, (sobretudo os reparos 

efectuados nas degações de recurso de 56 fls. do MOPO), e o recurso é de 

rejeitar por manifestamente improcedente, nos temos do disposto nos art"s 

420°, nol ai a) e 4 1 7 O ,  no6b) ambos do CPP. 

Decisão sumária: 

Termos em que se decide rejeitar os recursos interpostos pelo MOPO e pela 

CNVM por manifestamente improcedentes. 

A quantia devida, nos temos do disposto no arV 420°, no 3 do CPP, é de 3 

ucs. 

Registe e notifique, nos termos legais. i 
a. 

Lisboa, 8 de Junho de 2012 ( am 


