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I. Relatório 

SPORT LISBOA E BENFICA - 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 

E: 25.000 (vinte e cinco mil euros), resultante do cúmulo jurídico das seguintes coimas parcelares: 

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

divulgação imediata de informação privilegiada, previsto e punido pelos artigos 248.', n.' 1, 394', n.' 

1, al. i) e 388', n.' 1, al. a) do CdVM; 

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

divulgação imediata de informação privilegiada, previsto e punido pelos artigos 248.O, n.O 1, 394', n.O 

1, al. i) e 388", n.' 1, al. a) do CdVM; 

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

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

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

Atribui-se a impugnante ter decidido, pelo menos, em 20 de Agosto de 2007, pelas 750 horas a 

rescisão do contrato com o treinador Fernando Santos, não divulgando esse facto através do 

Sistema de Difusão de Informação em momento anterior ou concomitante, mas apenas pelas 12:54 

horas desse mesmo dia. 

E de ter decidido, ainda, a 20 de Agosto de 2007, pelas 11 :20 horas, a contratação do treinador José 

Antonio Camacho, facto que não divulgou atravks do aludido Sistema, nem anteriormente, nem 

simultaneamente, tendo-o feito somente pelas 11 :O9 do dia 21 de Agosto de 2007. 

A sustentação destas acusações reside, exclusivamente, em noticias publicadas por Órgãos de 

comunicação social que referem, em momentos vários, a revogação do contrato do primeiro 

treinador e a contratação do segundo. 

A admitir as noticias dos órgãos de comunicação social desportiva, como meios de prova hábeis a, 

por si só, demonstrar a existência de factos que consubstanciam informação privilegiada, não terá 

mãos a medir perante o acervo de noticias sobre novas contratações, novos jogadores, dispensas de 

jogadores, transacções de direitos desportivos, que inundam primeiras paginas e fazem manchetes. 

A falta de rigor noticioso, de pulverização de publicações, de prolixidade noticiosa, de falta de rigor e 

de propensão especulativa, que identifica a designada comunicaçáo social desportiva, não inibiu a 

decisão de nela se suportar para imputar a Impugnante tão grave infracção. 

A admitir-se este procedimento, atribuindo aos jornais desportivos esta faculdade tabular, aberta 

estaria uma prática interminável em que a averiguação não decorria de um facto, mas de uma 

suposição, independentemente da sua realidade ou dos móbeis que a terão determinado. 

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, 
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9. 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 a contrataçáo do treinador José António 

Camacho, a qual ocorreu no momento da sua formalização a 21 de Agosto de 2007, 

10. Este facto, logo que definitivo, foi imediatamente dado a conhecer a CMVM através de comunicado 

difundido no Sistema de Informação aos Investidores. 

11. Em face do acordo alcançado com o treinador Fernando Santos, o processo negocial tendo em vista 

a contratação de José António Camacho foi confiado ao Presidente do Conselho de Administração. 

Este, sem nunca proferir directa ou indirecta quaisquer comentários a comunicação social, foi 

informando os demais membros do Conselho de Administração, do processo negocial em curso, 

somente concluido e formalizado na manhã do dia 21 de Agosto de 2007, cerca das 11:OO horas. 

12. 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 

Antonio Camacho emergiram da vontade expressa pelo Conselho de Administração que 

acompanhou, nos termos preditos, todo o processo negocial conduzido pelo seu Presidente, 

concluído com a celebração daqueles dois instrumentos contratuais. 

13. Tais factos foram informados à CMVM através de comunicado difundido no Sistema de Informação 

aos Investidores logo que integralmente decididos. 

14. 0 s  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. 

15. O cerne da questão sub judice parece ser a determinação do momento em que o facto que constitui 

informação privilegiada a luz do CdVM se torna relevante. 

16. Conhece-se o sentido dos entendimentos da CMVM relativos ao dever legal de informação, 

designadamente a consideraçBo de que a existência de negociações pode integrar o respectivo 

âmbito. 

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

configurar informaçao privilegiada e, decorrentemente, susceptível de comunicação. 

18. 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. 

19. No caso dos autos estamos perante o decesso de um contrato de trabalho e a emergência de um 

outro, ou seja, versamos sobre vínculos laborais, sobre trabalho subordinado e as negociações desta 

índole versam essencialmente, de forma típica. sobre as contrapartidas financeiras, o prazo do 

vinculo e as condições de trabalho, começam pela selecção do trabalhador, prosseguem pelo 

convite, pela proposta e sua aceitação e terminam no acordo final. 
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20. Só com o acordo final existe um facto relevante para o mercado de capitais. Só nesse momento 

emerge um elemento susceptível de o influenciar, sendo que o mercado deverá. agir em função de 

factos e não de meras intenções. 

21. É a própria entidade reguladora que refere que, em consonância com o n.O 1 do artigo 7." do CdVM, 

toda a informação respeitante a emitentes deve ser completa, verdadeira, actual, clara, objectiva e 

licita! 

22. Se a Impugnante, através do Sistema de Informação aos Investidores, tivesse comunicado as 

informações que eram debatidas nos órgãos de comunicação social, sem ter a efectiva e real certeza 

da sua veracidade, estaria a praticar um crime de manipulação do mercado, previsto e punido pelo 

artigo 379." do CdVM. 

23. O que a Impugnante não fez, optando, e bem, por divulgar a informação atravks do Sistema de 

Informação aos Investidores, quando esta se achava efectivamente completa, verdadeira, actual, 

clara, objectiva e licita, quando tinha a real consciência que as informações que estava a comunicar 

eram efectivamente verdadeiras. 

24. Pode haver facto sem formalização; pode haver informação do facto sem formalização; não pode é 

haver informação sobre um facto inexistente ou juridicamente não conformado. 

25. Foi este o entendimento assumido pela Impugnante nos casos dos autos. Divulgou através do 

Sistema o que considerou ser informação privilegiada por se reportar a factos existentes e não a 

meras hipóteses, conjecturas ou especulações. 

26. As noticias que sustentam a acusação não foram tão surpreendentes e imprevisiveis, 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. 

27. Limitaram-se as noticias referidas e citadas na decisão a antecipar o que era previsível. Só que o 

tempo da noticia não é o tempo dos factos e, neste caso, as noticias antecederam os factos, 

certamente pela sua previsibilidade. 

28. O contrato com o treinador Fernando Santos cessou por acordo revogatório e este e o facto que 

constitui informação privilegiada. 

29. A infracção é imputada a impuqnante a titulo de dolo, afirmando que as suas pretensas omissões 

foram intencionais. Mas a Impugnante divulgou os factos que considerou, a luz dos parametros 

reproduzidos, como informação privilegiada. Nada omitiu. Nada escondeu. Não sonegou informação, 

nem o quis fazer. 

30. Quando muito o comportamento da Impugnante, poderá ser qualificado como negligente. 
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31. A decisão não faz uma análise critica da prova testemunha! produzida pela Impugnante, nem indica 

quais os meios de prova em que sustenta o sentido da decisão, limitando-se a transcrever excertos 

de noticias que não correspondiam A verdade dos factos. 

32. A decisão que ora se impugna é uma verdadeira sentença, tendo de obedecer a determinados 

requisitos, sob pena de nulidade, por violação dos art.OS 374.' e 37g0, n.OI, al a) do Código de 

Processo Penal. 

33. Uma vez que não 6 feito na decisão o exame critico das provas que serviram para formar a 

convicçáo nem uma exposição dos motivos de facto que fundamentam a decisão, deverá a mesma 

ser considerada nula. 
t 

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

este acto como acusação. 

O recurso foi admitido liminarmente. 

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

conforme melhor consta das actas respectivas. 

O tribunal é competente (art.' 417' do CVM). 

O processo é o próprio. 

t 

Da invocada nulidade da decisão administrativa 

Alega a recorrente, no capítulo que denomina «Dos Vícios da Decisão)), que a decisão não faz uma 

análise crítica da prova testemunhal produzida pela Impugnante, nem indica quais os meios de prova em que 

sustenta o sentido da decisão, limitando-se a transcrever excertos de noticias que não correspondiam a 

verdade dos factos; que a decisão que ora se impugna é uma verdadeira sentença, tendo de obedecer a 

determinados requisitos, sob pena de nulidade, por violação dos art.Os 374.' e 37g0, n.OI, al a) do Código de 

Processo Penal; que uma vez que não é feito na decisão o exame crítico das provas que serviram para 

formar a convicção nem uma exposição dos motivos de facto que fundamentam a decisão, devera a mesma 

ser considerada nula. 

Apreciando. 

A analise cuidada da decisão administrativa permite concluir que não assiste qualquer razão a 

recorrente no alegado a este propósito. 

É um facto que a decisão administrativa sub judice não obedece a estrutura habitual das sentenças, 

em que usualmente se dedica um capitulo B fundamentação de facto, com uma apreciação critica dos 

elementos probatórios produzidos nos autos. 
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Optou a autoridade administrativa por, ao mesmo tempo que elencou os factos que fixa como 

provados no capitulo IV, fazer expressa referência aos elementos probatorios em que sustenta tal fixação do 

acervo factual relevante, por referência as folhas do processo respectivas, em que tais provas se encontram 

documentadas. No que concerne ao elemento subjectivo das infracções, fundamenta-o juntamente com os 

factos considerados provados. Por outro lado, ao longo da fundamentação da decisão, é mais uma vez feita 

expressa referência as provas documentais em que é sustentada a decisão, bem como a depoimentos das 

testemunhas de defesa (cfr., por exemplo, pontos 90, 133, 136, 138, 154 e 156 da decisão). Veja-se ainda a 

fundamentação efectuada nos pontos 116-149 da decisão administrativa, de onde resulta de forma clara os 

motivos subjacentes A decisão proferida relativamente aos factos e as provas em que os mesmos se 

sustentaram. 

Mais fundamentou tal decisão de direito, referindo-se expressamente ao tipo de ilícito em causa e 

explicitou os critérios de determinação da medida da coima, tendo por referência o disposto no art.' 405 do 

CdVM. 

6 certo que a decisão administrativa tem, obrigatoriamente, de obedecer a determinados requisitos, 

sob pena de nulidade. 

Com efeito, dispõe o n.' 2 do artigo 374." do Código de Processo Penal, aplicável por remissão da 

alínea a) do n.' 1 do artigo 379.' do mesmo diploma legal, que, por sua vez, se aplica subsidiariamente aos 

processos de contra-ordenação, ex vi art.' 41' do Regime Geral das Contra-ordenações, que «Ao relatório 

segue-se a fundamentação, que consta da enumeração dos factos provados e não provados, bem como de 

uma exposição tanto quanto possivel completa, ainda que concisa, dos motivos, de facto e de direito, que 

fundamentam a decisão, com indicação e exame crítico das provas que serviram para formar a convicção do 

t n b ~ n a l ~ ~ .  

Apesar do dever de fundamentação que indubitavelmente existe na prolação de decisões 

administrativas, por força do disposto nos art.' 58' do Regime Geral das Contra-Ordenações e 379' do 

Código de Processo Penal, é necessário não olvidar que «nos encontramos no domínio de uma fase 

administrativa, sujeita as caracteristicas da celeridade e simplicidade processual, pelo que o dever de 

fundamentação deverá assumir uma dimensão qualitativamente menos intensa em relação a sentença  penal^^ 

(Assim, ANT~NIO DE OLIVEIRA MENDES e Jose DOS SANTOS CABRAL, in «Notas ao Regime Geral das Contra- 

Ordenações)), Almedina, 2a Edição, 2004, pag. 159). 

Desde que da decisão administrativa resultem claramente as razões de facto e de direito que 

levaram a condenação da arguida - como nos parece ter sucedido na decisão em apreço -, tal será suficiente 

para assegurar o dever de fundamentação em apreciação. 

Algo diverso é saber se tais elementos de prova eram suficientes ou adequados para justificar a 

fixação da matéria factual que foi fixada na decisão administrativa. Mas esta é já questão se prende com o 

mérito da impugnação judicial, não constituindo um vicio formal da decisão que conduzisse a declaração de 

uma nulidade processual. 
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Conclui-se, assim, que a decisão está suficientemente fundamentada, de facto e de direito, não 

violando, consequentemente, nenhuma das normas legais citadas pela recorrente. 

Não se verifica, pois, a invocada nulidade da decisão administrativa, que assim se julga 

improcedente. 
* 

Não existem questões prbvias, outras nulidades ou excepções que cumpra conhecer 

I I .  Factos provados 

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

Da decisáo Administrativa 

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

acções admitidas h negociaçao em mercado regulamentado. 

2. No dia 20 de Agosto de 2007 o jornal A Bola publicou uma noticia com o titulo "Saída a Vista - 
Fim do Ciclo de Femando Santos no Benfica". 

3. Do corpo da notícia pode ler-se: "Parece ter chegado ao fim o ciclo de Femando Santos no 

Benfíca. Perante a vaga de fundo 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. É entendimento predominante, entre os altos comandos encarnados, que é 

preferível tomar, de imediato, uma decisão de fundo, 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 Benfíca, que aprecia a personalidade de Femando Santos e respeita a seriedade que este 

coloca no trabalho, 6 difícil. Mas, uma vez verificado o incumprimento da premissa que poderia sustentar o 

arranque do técnico no clube - bons resultados que criassem um élan ganhador - o desfecho mais plausivel 

passa pelo adeus de Femando Santos à Luz.". 

4. Esta noticia é recuperada pelo site SIC Online, na Revista de Imprensa Desportiva, podendo 

ler-se uma noticia publicada no dia 20 de Agosto de 2007 pelas 0750 e actualizada as 10:04, cujo titulo e 

"Femando Santos pode estar de saída do Benfíca", "O  treinador do Benfíca, Femando 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 

à vista" escreve A Bola, adiantando que é o "fim do ciclo de Femando Santos no Benfica". 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 'jjustifícar 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 
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Benfica, escrevendo que o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, vai reunir-se com o treinador e 

jogadores. ». 

5. No dia 20 de Agosto de 2007, pelas 11 :01, o Record publicou uma noticia cujo titulo é 

"Femando Santos demitido - Vieira falou ontem com tecnico" e na qual se pode ler: "Femando Santos já não 

é treinador dos encarnados. Luis Filipe Vieira comunicou, esta madrugada, a decisão ao engenheiro que já 

não irá sentar-se no banco frente ao V. 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 Femando Santos sempre fez questão de afirmar que pretendia cumprir o contrato de dois 

anos, assinado em Junho de 2006, até ao fim.". 

6. No mesmo dia 20 de Agosto de 2007 pelas 11: l l  o site Maisfutebol publica uma noticia cujo 

titulo é: "Benfica: Femando Santos sai, Camacho é o desejado" na qual se pode ler: "Femando Santos já não 

é o treinador do Benfica. Luis Filipe Vieira informou o técnico no domingo a noite. De acordo com o que 

Maisfutebol apurou, Femando Santos e a equipa técnica poderão passar ainda esta tarde pelo Seixal para se 

despedir dos jogadores. José António Camacho é o treinador desejado por Luis 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.". 

7. O site SIC Online, publica no dia 20 de Agosto de 2007 pelas 11:20 (actualizada as 12:36) uma 

noticia na qual se pode ler: "Camacho regressa ao Benfica", "Fernando Santos abandona comando em 

técnico do clube da luz". Ainda em destaque: "Femando 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 10h00." Do corpo da noticia 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"'. 

8. Do corpo da notícia pode ainda ler-se: "Regresso de Camacho. José António Camacho 

assume a partir de esta terça-feira o comando técnico do clube. O treinador espanhol já terá tido influencia 

nos contactos para as três aquisições que se avizinham. Na passada sexta-feira, Luis 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 Benfica prepara uma ida a Inglaterra nas próximas horas para fechar 

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

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

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

com o titulo "Camacho apresentado amanhã - Novo treinador no Seixal as 10:30" na qual se pode ler: "O 

novo treinador do Benfica, 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 Femando 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 Femando Chalana.". 
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10. Ainda no dia 20 de Agosto de 2007, as 20:14 o jornal A Bola no seu site publica uma notícia 

com o seguinte título: "Benfica ((Estou aqui para dar o melhor pelo Benficaw (Camacho)". Pode ler-se: "José 

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 Femando Santos no 

comando técnico do Benfica a ser acompanhado por Luis Filipe Vieira. A passagem pela zona de saida do 

aerddromo, o tkcnico 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 reforços: cevamos estudar o plante/, mas sei que o Benfica tem jogadores de 

qualidade e conto com eles para dar o melhor pelo clube. Para ser campeão? Vamos 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 saida de Femando Santos.". 

11. Na madrugada e manhã de 20 de Agosto de 2007 a arguidalrecorrente não havia dado 

conhecimento público de qualquer decisao de rescindir o contrato com o treinador Fernando Santos. 

12. 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 Benfica - Futebol, SAD, ao abrigo da alinea i) do Artigo 3O do Regulamento da 

CMVM no 412004, informa que chegou a acordo com os técnicos Femándo Santos e Jorge Rosário para a 

rescisão dos respectivos contratos. 

Em momento oportuno, a Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD, comunicará a composição da 

nova equipa técnica da equipa de futebol profissional.". 

13. A Arguida quis divulgar essa informação atraves do Sistema de Difusão de Informação no dia 20 

de Agosto de 2007 pelas 1254. 

14. Na tarde e noite de 20 de Agosto de 2007 e em parte da manhã de 21 de Agosto de 2007 a 

arguidalrecorrente não havia dado conhecimento público de qualquer decisão de celebrar contrato com o 

treinador Jose António Camacho. 

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

aos Investidores o seguinte comunicado: 

"A Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD, ao abrigo do Artigo 248O do Código dos Valores 

Mobiliários e do Regulamento da CMVM no 24/2000, informa que contratou os técnicos José António 

Camacho e Pepe Carcelen para treinadores sua da equipa de futebol profissional, sendo o acordo válido para 

as épocas de 2007/2008 e 2008/2009". 
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16. A Arguida quis divulgar essa informação através do Sistema de Difusão de Informação no dia 21 

de Agosto de 2007 pelas 1 1 :09. 

17. O objecto das sociedades anónimas desportivas é a "participação numa modalidade, em 

competições desportivas de carácter profissional, salvo no caso das sociedades constituidas ao abrigo do 

artigo 10.O, a promoção e organização de espectáculos desportivos e o fomento ou desenvolvimento de 

actividades relacionadas com a prática desportiva profissionalizada dessa modalidade". 

18. De acordo com o artigo 3..O dos Estatutos da Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD o seu 

objecto social é 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 futebol". 

19. Assim, consistindo a actividade principal da SLB na participação nas competições profissionais 

de futebol, estão os seus resultados significativamente dependentes do rendimento desportivo da equipa de 

futebol. 

20. Pelo que, qualquer facto com influência no desempenho da equipa de futebol e idóneo para 

influenciar de maneira sensível o preço das acções. 

21. A rescisão do contrato com o treinador e a contratação de um novo treinador, na medida em que 

é este que conduz a equipa de futebol, definindo a estratégia da equipa e determinando os jogadores a 

adquirir, com isso influindo de modo decisivo no desempenho e sucesso da equipa de futebol. é um facto 

idóneo para influenciar de maneira sensível o preço das acções. 

22. Não se apuraram prejuizos para os investidores ou para o mercado. 

23. A arguida foi admoestada pelo incumprimento do dever previsto no artigo 241.O, n.O 1 e 5 do 

CdVM. 

24. A situação económica da arguida, nos termos constantes do respectivo relatório e contas de 

1/08/2006 a 31/07/2007, a fls. 62 a 94, cujo teor se dá por integralmente reproduzido. 

Da impugnação 

25. O contrato de trabalho com o treinador Fernando Santos cessou por mutuo acordo das partes, 

alcançado no final da manhã do dia 20 de Agosto de 2007, a hora não exactamente apurada, na sequência 

do que foi emitido o comunicado referido em 12. 

26. 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 negocia1 que conduziu a decisão de contratação do treinador José António Camacho, 

que ocorreu na manhã do dia 21 de Agosto de 2007, a hora não exactamente apurada. 
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27. Este facto, logo que definitivo, foi dado a conhecer ao publico através de comunicado referido 

em 15. 

28. 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 José António 

Camacho emergiram da vontade expressa pelo Conselho de Administração que acompanhou todo o processo 

negocia1 conduzido pelo seu Presidente, concluído com a celebração daqueles dois instrumentos contratuais. 

29. Nos momentos anteriores aos dois comunicados da arguidalrecorrente, em que ocorreram as 

publicaçdes de noticias, não havia ainda a decisão firme de, respectivamente, rescindir ou contratar, pois 

decorriam apenas processos negociais referentes ao decesso de um contrato de trabalho e a emergência de 

um outro. 

30. Tais negociações incidiam sobre contrapartidas financeiras, o prazo do vínculo e as condições 

de trabalho, selecção do trabalhador, convite, proposta e aceitação, terminando com o acordo final, seguido 

de formalizaçáo em instrumento idóneo. 

31. O SLB apenas divulgou a informação quando teve real consciência de que a mesma era 

verdadeira, quando alcançou acordo com os visados, não fazendo depender esse facto com o momento da 

formalização do contrato. 

III. Factos não provados 

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

a. A arguida decidiu rescindir o contrato com o treinador Fernando Santos, pelo menos, em 20 de 

Agosto de 2007 pelas 07:50 horas. 

b. A arguida decidiu contratar como treinador José António Camacho, pelo menos, em 20 de 

Agosto de 2007 pelas 11 :20 horas. 

c. Ao náo divulgar os comunicados referidos nos pontos 12 e 15 em momento anterior aquele em 

que efectivamente divulgou, a arguida agiu consciente e voluntariamente sabendo que a sua conduta era 

ilícita. 

C 

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. 

IV. Motivação 

A convicção do tribunal fundou-se na apreciação conjunta, tendo presente regras de experiência 
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comum e critérios de normalidade social, da prova documental que consta dos autos e das declarações 

prestadas em julgamento pelo legal representante da recorrente, DOMINGOS CUNHA MOTA SOARES DE OLIVEIRA, 

e das testemunhas inquiridas, MARIA DA CONCEIÇAO AGUIAR GONÇALVES, MARIA MANUELA SOEIRO ANT~NIO, 

ambas funcionarias da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, desempenhando a primeira funções 

como jurista no Departamento de Supervisão de Mercados, Emitentes e Informação e a segunda como 

técnica do mesmo departamento, JoÁo GABRIEC DUARTE MORAIS, director de comunicação social da recorrente 

desde 2007, e PAULO JORGE FRANCISCO ALVES, controlerfinanceiro da recorrente há cerca de 9 anos. 

0 s  depoentes revelaram conhecimento directo sobre os factos a que responderam, sendo os seus 

depoimentos, não obstante as ligações existentes por um lado a recorrenteiarguida, e por outro, a recorrida, 

isentos e circunstanciados. 

Concretizando. 

O facto assente sob o n.O I ,  não foi colocado em crise por qualquer sujeito processual e esta também 

sustentado na documentação de fls. 23 a 28. 

Quanto ao teor das notícias transcritas nos factos provados, o tribunal sustentou-se unicamente nos 

respectivos textos jornalisticos, que constam do processo a fls. 9-10, 11, 12, 14, 15, 16 e 18, dos quais se 

extraíram, nos seus exactos termos, as frases transcritas para os pontos 2 a 10 dos factos provados. 

O teor dos comunicados emitidos pela arguidairecorrente no Sistema de Difusão de Informação aos 

Investidores, referidos nos pontos 12 e 15 dos factos provados, resulta assente pela apreciação dos ditos 

comunicados, cuja cópia impressa consta dos autos a fls. 23 e 24 e são elencados na listagem de 

comunicados feitos ao mercado pela recorrente, junta a fls. 21-22. Obviamente que, tratando-se de factos 

próprios e voluntários da recorrente, que a mesma quis realmente difundir tais comunicações ao mercado, na 

data e hora em que efectivamente o fez, e com o conteúdo respectivo, sendo que não foi produzida qualquer 

prova que infirme tal vontade de divulgar por parte da recorrentelarguida (factos provados sob pontos 13 e 

16). 

O objecto das sociedade anónimas desportivas, descrito no ponto 17 dos factos provados, foi 

extraido do Decreto-Lei n.O 67/97 de 3 de Abril, (na redacção do Decreto-Lei n.D 76-N2006, de 29 de Março), 

Por sua vez o objecto social da arguidairecorrente, transcrito para o ponto 18 da matéria provada, resulta do 

artigo 3' dos seus Estatutos, que constam a fls. 59-61 do processo. 

0 s  antecedentes contra-ordenacionais da arguidairecorrente, mencionados no ponto 23 dos factos 

assentes, estão certificados nos autos, a fls. 96. 

A situação económica da arguidairecorrente (ponto 24 dos factos provados) retira-se do respectivo 

relatório e contas, junto a fls. 62 a 94 dos autos. 

Cópia do acordo de rescisão outorgado entre a arguidairecorrente e o treinador Fernando Santos 

estA junto aos autos a fls. 37-38, e cópia do acordo através do qual José António Camacho é contratado como 
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treinador do Clube de Futebol Sport Lisboa e Benfica consta a fls. 39-43, e comprovam em parte os factos 

provados sob os pontos 25-26 e 28. 

0 s  factos que acabamos de mencionar estão sustentados na prova documental a que fizemos 

referência e também não foram colocados em causa por qualquer sujeito processual. 

Também não foi colocado em crise no processo que, antes do comunicado divulgado pela 

arguidalrecorrente e mencionado em 12, esta nada havia comunicado ao mercado relativamente a uma 

rescisão do contrato com o treinador Fernando Santos, designadamente, na madrugada e manhã de 

20/08/2007 (ponto 11). Da mesma forma que não foi posto em dúvida que antes do comunicado divulgado 

pela arguidalrecorrente e mencionado em 15, esta nada havia comunicado ao mercado relativamente a 

contratação de José Antonio Camacho, designadamente, na tarde e noite de 20/08/2007, e em parte da 

manhã de 21/08/2007 (pontos 14). 

No que concerne aos factos provados sob os pontos 19 a 21, respeitantes a susceptibilidade de a 

rescisao ou a contrataçáo de treinadores serem factos idóneos a influenciar de maneira sensivel o preço das 

acções, foram produzidas declarações em audiência de julgamento, que passamos a analisar. 

O LEGAL REPRESENTANTE DA RECORRENTE afirmou a este propósito que o treinador tem impacto no 

desempenho da equipa e este Último tem impacto nas condições económicas do clube. Todavia afirmou que o 

unico facto com impacto nas cotações da bolsa são os resultados desportivos. Estava contudo, a referir-se a 

um impacto efectivo, real. 

Também as testemunhas JoAo GABRIEL DUARTE MORAIS e PAULO JORGE FRANCISCO ALVES afirmaram 

que a contratação de treinador não altera os valores das cotações das acções, o que apenas sucede em 

reacção (positiva ou negativa) aos resultados desportivos da equipa de futebol. A segunda testemunha 

mencionada fez um estudo denominado analise da evolução das acções da Benfica SAD em 2010, que 

consta do processo a fls. 1066 e seguintes, mas afirmou no seu depoimento considerar complexo estabelecer 

ligação entre eventos e a alteração das cotações das acções da SAD e que, a haver impacto, é muito mais 

pelos resultados desportivos do que pela contratação de jogadores ou treinadores. Deixa, todavia, em aberto 

essa possibilidade e explica ainda que o volume de transacções das SAD's em cada sessão é irrisório, o que, 

naturalmente, dificulta a analise que se queira efectuar. 

De todo o modo, apesar do esforço probatório que foi efectuado em audiência de julgamento, 

mediante a junção de inúmera documentação que procurava demonstrar o impacto, ou a falta dele, de 

noticias semelhantes nas cotações das acções das SAD's, o certo é que tais provas foram inconclusivas, 

talvez porque, como foi aflorado pelas testemunhas, o número de acções que circula nas mãos de 

investidores comuns seja muito diminuta, pelo que qualquer reacção desse pequeno mercado que porventura 

exista, tem pouco impacto nas cotações das acções. 

Mas diremos nós, tal não é de relevância extrema para a decisão em causa nestes autos, porquanto 

o tipo de ilicito imputado a recorrente não impâe que a informação a divulgar influencie efectivamente o preço 
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das acções, mas apenas que seja idónea a tal desiderato, apenas podendo relevar o eventual impacto 

ocorrido na apreciação da culpa do agente. 

De referir que, a este propósito, a autoridade administrativa considerou provado que não se 

apuraram prejuízos para os investidores ou para o mercado, facto este que também não foi impugnado nos 

autos nem infirmado em audiência de julgamento, pelo que também se considerou provado sob o ponto 22. 

A respeito desta questão, da susceptibilidade de a rescisão ou a contratação de treinadores constituir 

informaçao idónea a influenciar de modo sensível o preço das cotações (usualmente denominado por price 

sentive), depos a testemunha MARIA DA CONCEIÇAO AGUIAR GONÇALVES, apelando a sua experiência 

profissional no acompanhamento destas sociedades cotadas em bolsa, no sentido de que a contratação de 

treinadores ou o respectivo despedimento é informação privilegiada porque o objecto das SAD's é a 

participação em campeonatos de futebol, pelo que os resultados da equipa sáo fundamentais, e sendo o 

treinador responsável pela equipa e pelos resultados da equipa, a sua escolha é susceptível de influenciar o 

mercado. 

Ora, regras de experiência comum indicam que, consistindo a actividade principal da recorrente na 

participação em competições profissionais de futebol, os resultados obtidos nas ditas competições dependem 

directamente do desempenho da equipa de futebol (facto provado sob ponto 19). 

Assim sendo, naturalmente que os factos que possam influir nesse mesmo desempenho da equipa, 

de onde podem resultar - como é do conhecimento publico e notório - importantes benefícios económicos 

para a SAD, naturalmente que têm que ser considerados idóneos - em abstracto - para influenciar de 

maneira sensível o preço das acções cotadas em bolsa. 

Mais uma vez, ponderados também critérios de normalidade social, do ponto de vista do investidor 

médio, resulta evidente que as funções desempenhadas pelo treinador principal da equipa desportiva de 

futebol, pelo qual passa a definição da estratégia da equipa, a escolha de jogadores e a conduçáo da mesma, 

tem uma importância fundamental nos resultados desportivos alcançados. 

Razões estas que nos levaram a considerar provado que as informações relativas a rescisão ou 

nova contratação de treinadores são susceptiveis de influenciar o mercado de forma sensível (pontos 19, 20 e 

21 do acervo probatório). 

Passando agora a fundamentação da matéria de facto provada extraída da impugnação judicial e, 

bem assim, da materia factual não provada, por intimamente ligada a primeira. 

Foi fundamental, a este respeito, a apreciação das declarações prestadas de forma coerente e 

rigorosa pelo LEGAL REPRESENTANTE DA ARGUID~RECORRENTE, visto que mais nenhuma das testemunhas 

inquiridas teve conhecimento directo, como esta teve, sobre esses factos. 

Disse DOMINGOS SOARES OLIVEIRA, administrador da SAD e responsável pelas questões financeiras 

da sociedade, que, ap6s a derrota sofrida pelo Benfica no fim de semana que antecedeu os factos em apreço 
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nos autos e face aos resultados desportivos negativos que vinham a ser alcançados com o treinador 

Fernando Santos a frente da equipa, foi tomada a decisão de incumbir o Presidente do Benfica de conduzir 

negociações tendo em vista a eventual rescisão do contrato com o treinador Fernando Santos; que, quando 

começaram a sair as noticias mencionadas nos factos provados, já existiam conversações com o treinador 

nesse sentido (que passavam pela apresentação de proposta de rescisão amigável, contra-proposta, 

discussão de indemnizações, etc.); todavia, ao contrário do veiculado nos órgãos de comunicação social, 

ainda não estava tomada a decisão de rescisão, visto que era necessário chegar a um entendimento com o 

treinador, e após, já com condições mais ou menos definidas, submeter o assunto aos demais 

administradores da SAD, a quem competia tomar a decisão; durante toda a manhã do dia 20108/2007 

decorrem tais conversaçdes e só ao final da manhã se chegou a um entendimento que permitiu à 

recorrentelarguida tomar a decisão firme de rescindir o contrato com o treinador Fernando Santos. E, nessa 

ocasião, a arguidalrecorrente fez a comunicação ao mercado. 

Também a testemunha PAULO ALVES esclareceu que a decisão de rescindir ou contratar pertence em 

exclusivo ao Conselho de Administração da SAD, não podendo o presidente do clube tomar tal decisão 

sozinho. essencial, disse, a aprovação da área financeira dos termos do acordo (a cargo de Domingos 

Soares Oliveira), visto que envolve necessariamente a adopção de importantes decisões de cariz financeiro. 

Disse ainda O LEGAL REPRESENTANTE DA ARGUIDA/RECORRENTE que apesar dos factos relatados, a 

decisão de rescisão é dada como adquirida pela comunicação social, quando a mesma ainda não ocorrera. 

Afirmou que o conteúdo das noticias, a hora em que as mesmas são publicadas, era falso e, sendo falso não 

podia a arguidalrecorrente comunicar ao mercado que já havia rescindido o contrato com o treinador 

Fernando Santos - porque tal ainda não sucedera. 

No caso da contratação de José António Camacho, declarou DOMINGOS SOARES OLIVEIRA, O 

procedimento foi semelhante. Foi o Presidente do Benfica, Luis Filipe Vieira, encarregue que encetar 

processo negocia1 tendo em vista a eventual contratação desse treinador e, dadas as boas relações pessoais 

que tinha com José António Camacho, deslocou-se no dia 20/0812007 a noite a Espanha para iniciar tal 

abordagem. Todavia, e apesar de ser verdade que Camacho veio para Lisboa nessa mesma noite, nessa 

ocasi80 ainda não estava tomada a decisão de o contratar - quando na comunicaçáio social, desde as 11h20 

do dia 2010812007, que se anunciava que o mesmo era o novo treinador do Benfica. 

Esclareceu DOMINGOS SOARES OLIVEIRA que, embora se tenham iniciado no dia 20/0812007 contactos 

exploratórios com Camacho (proposta, contra-proposta, discussáo de remunerações e prazos contratuais), as 

conversações com o Conselho de Administração só ocorrem no dia 21/08/2007, durante a manhã, 

sensivelmente a meio da manhã e poucos momentos antes de ser divulgado o segundo comunicado. Em 

concreto, e na qualidade de responsável pela área financeira, que necessitava imperativamente de aprovar os 

valores discutidos com José António Camacho a título remuneratório, apenas teve conhecimento dos mesmos 

durante essa mesma manhã e só nessa ocasião deu a sua anuência, conjuntamente com os demais 

administradores, A contratação. 
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Mais esclareceu que em matérias tão sensíveis como estas, e com os valores que envolvem. as 

decisões de contratar ou de rescindir só são tomadas com as condições contratuais perfeitamente definidas, o 

que só ocorreu, reafirmou, durante a manhã do dia 21. 

Estas afirmações mostram-se coerentes, rigorosas e, por isso, crediveis. Por outro lado, não foram 

as mesmas infirmadas por qualquer outro meio de prova. Apesar do teor dos textos jornalisticos que foram 

publicados, os mesmos não fazem prova, por si só, de que as decisões de rescindir, por um lado, e de 

contratar, por outro, já haviam sido tomadas no momento das respectivas publicaçóes. 

i? certo que se vem a confirmar a rescisão com Fernando Santos e a contratação de José António 

Camacho. Mas tal como se confirmam essas noticias, outras ficam por confirmar, como é o caso de 

contratações de jogadores que vêm mencionadas em alguns dos textos em questão. 

De onde se conclui que não podem tais textos jornalisticos, por si só, desacompanhados de outros 

meios de prova, comprovar a veracidade do teor das noticias publicadas, designadamente que as horas Ia 

mencionadas estavam tomadas as decisões contratuais em crise nestes autos. As demais testemunhas 

inquiridas, designadamente, MARIA DA CONCEIÇÃO AGUIAR GONÇALVES e MARIA MANUELA SOEIRO ANT~NIO, 

apenas tiveram conhecimento dos factos através da apreciação dos textos jornalisticos, pelo que nada 

adiantaram sobre esta matéria. 

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

recolhida/produzida na fase administrativa do processo, designadamente, para além do já referido, o teor do 

depoimento da testemunha PAULO GONÇALVES, a fls. 215-224 dos autos, que a data em que foi inquirido 

exercia funções de assessor juridico da arguida/recorrente. Declarou não ter intervindo directamente nas 

negociações relativas a rescisão do contrato com Fernando Santos, mas apenas na formalização do acordo 

de revogação do contrato de trabalho. Disse que o acordo foi alcançado no final da manhã do dia 20/08/2007, 

tendo decorrido as negociações durante a manhã, e que quando alcançado o acordo, pelas 12h45m, lhe 

pediram que redigisse o mesmo, ao mesmo tempo que foi divulgado ao mercado, pela Dra.a Teresa Claudino, 

administradora financeira e responsável pelas relações com a CMVM, a cessação do contrato, sendo que o 

mesmo apenas foi formalizado, com reconhecimento presencia1 de assinaturas pelas 13h15 desse mesmo dia 

(Rs. 216 e 217). Confirmou ainda esta testemunha que a decisão de rescisão foi colegial. Também afirmou 

esta testemunha que o acordo com José António Camacho ocorreu a meio da manhã do dia 21, tendo o 

processo negocia1 tido inicio na véspera. Mais disse que o contrato respectivo só foi assinado a tarde. 

As declarações desta testemunha confirmam o teor das afirmações de DOMINGOS SOARES OLIVEIRA 

anteriormente referidas. 

Certo é que a prova produzida não permitiu definir com rigor em que,momento se formaram as 

decisões em apreciação (ou, mais concretamente, a que hora foram as mesmas adoptadas), para além do 

que se considerou provado (no final da manhã de 20/08/2007 e durante a manhã de 21/08/2007). É evidente 

que foi em momento anterior ao dos comunicados. Mas quanto tempo antes? Um minuto, uma hora, quatro 
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horas? Não foi possível apurar em concreto esse elemento, dai que tenham dado como provados os factos 

em questão, mas com as expressões ((no final da manhã)), ((durante a manhã)) e «a hora não exactamente 

apurada)). 

Tendo presente esta apreciação da prova, considerou o tribunal assente a matéria factual descrita 

nos pontos 25 a 31 dos factos provados. 

Como resulta do já explanado, a prova produzida foi insuficiente para que se considerasse assente 

que decisão de rescindir o contrato com Fernando Santos ocorreu pelo menos as 7h50m do dia 20/08/2007. A 

essa hora apenas temos noticias a correr na comunicação social dando conta desse facto como consumado, 

quando, como se provou, o acordo rescisorio foi alcançado no final da manhã do mesmo dia 20. 

Do mesmo modo também não se provou que, pelo menos, dia 20108/2007, pelas 11 h20, a arguida já 

havia decidido contratar Jose Antonio Camacho, visto que tal decisão apenas foi tomada durante a manhã do 

dia 21 10712007. 

Consequentemente, resultado da não prova desses factos que constavam na decisão administrativa, 

naturalmente que não se poderia considerar provado que a arguida agiu consciente e voluntariamente, 

sabendo que a sua conduta era ilícita (alíneas a), b) e c) dos factos não provados), 

V. Enquadramento jurídico-fáctico 

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

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

termos conjugados dos artigos 248.O, n.O 1 ,  394', n.' 1, al. i )  e 388", n." I, al. a)  do CdVM. 

Sob epigrafe «Informação Privilegiada Relativa a Emitentes)), dispõe o art. 248.", n.' 1, alínea a), e 

n.' 2 do CdVM, que: 

"1 - Os emitentes que tenham valores mobiliários admitidos a negociação em mercado 

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

a) Toda a informação que Ihes diga directamente respeito ou aos valores mobiliários por si emitidos, 

que tenha carácter preciso, que não tenha sido tomado pública e que, se lhe fosse dada publicidade, seria 

idónea para influenciar de maneira sensível o preço desses valores mobiliários ou dos instrumentos 

subjacentes ou derivados com estes relacionados; 

f.. .) 

2 - Para efeitos da presente lei, a informação privilegiada abrange os factos ocorridos, existentes ou 

razoavelmente previsíveis, independentemente do seu grau de formalização, que, por serem susceptiveis de 

influir na formação dos preços dos valores mobiliários ou dos instrumentos financeiros, qualquer investidor 
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razoável poderia normalmente utilizar, se os conhecesse, para basear, no todo ou em parte, as suas decisões 

de investimento." 

Por outro lado, dispõe o art. 394.', n.Ol, alínea i): 

" I  - Constitui contra-ordenação muito grave: 

i) A violação do regime da informação privilegiada, excepto no caso em que tal facto constitua crime. 

O tipo contra-ordenacional supra enunciado, integra-se no âmbito das normas de conduta impostas 

aos emitentes, teleologicamente dirigidas a proteccão dos investidores, que é, por sua vez, um princípio 

estrutural do Direito dos Valores Mobiliários, encabeçando a actividade de supervisão da CMVM em particular 

(cfr. art. 358.O, alínea a) do CdVM). 

Na verdade, a protecção dos investidores subjaz a todas as normas que compõem o direito dos 

Valores Mobiliários, as quais visam assegurar a existência de condições de segurança como motivadoras da 

tomada de decisão de um investimento, sendo que são «( ...) a segurança do investimento e a confiança no 

mercado, portanto, condições essenciais ao regular funcionamento deste pois dela depende a decisão do 

investidor no sentido de aplicar, neste mercado, as suas poupanças." (Neste sentido, SOFIA NASCIMENTO 

RODRIGUES, A Protecção dos Investidores em Valores Mobiliários, Coimbra Almedina, 2001, p. 26). 

No especifico contexto da regulação do mercado de valores mobiliários, a protecção dos investidores 

surge associada ao principio da transparência procurando-se, dessa forma, assegurar que a toda a 

informação pertinente dos emitentes e operadores no mercado seja veiculada de forma imediata, total e 

verdadeira por forma a atenuar ou eliminar a natural assimetria de informação que, a pnon, se verificaria entre 

os operadores ou emitentes no mercado e os investidores e que é, desta forma, corrigida pelo legislador. 

Tudo isto determina a especial exigência normativa concedida aos deveres de informação, que não 

constituem um fim em si mesmo, mas antes um meio dirigido a algo que a transcende na complexidade e 

importância: o mercado (neste sentido, GONÇALO CASTILHO DOS SANTOS, O dever de informação sobre factos 

relevantes pela sociedade cotada, AAFDL, Lisboa, 1998, p. 23). 

c, por conseguinte, compreensível a atenção que o legislador concedeu, no CdVM a protecção do 

investidor e que encontramos reflectida no citado artigo 248.'. 

Cumpre referir que o tipo em causa é definido, i.e., decomposto nos seus elementos, através de um 

raciocínio a contrario sensu, uma vez que o preceito legal em que está previsto tem um conteúdo normativo 

preceptivo e não proibitivo. 

Os elementos objectivos do tipo traduzem-se, assim, (1) na não divulgação imediata, por parte de um 

emitente que tenha valores mobiliários admitidos a negociação, (2) de informação que lhe diga directamente 
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respeito ou a valores mobiliários por si emitidos, (3) que não tenha sido tornada publica e que (4) seja idónea 

a influenciar, de maneira sensível, o preço dos valores mobiliários a pariir do momento que lhe seja dada 

publicidade (alínea a) do n.' 1 do supra transcrito art. 248.'). 

Tal informação é caracterizada pela lei, nos termos do n.' 2 do citado preceito legal, como 

informação privilegiada pelo facto de ser susceptível de influir na formação dos preços dos valores mobiliários 

constituindo, por essa razão, fonte de utilização para um investidor médio nela basear as suas 

opçõesldecisdes de investimento. 

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

mesmo diploma são punidos quer a titulo de dolo, quer a titulo de negliggncia, 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 

arguidalrecorrente enquanto emitente, sociedade aberta ao investimento do público e cotada, nos termos da 

alinea c) do n.' 1 do artigo 13.' do CdVM (cfr. ponto 1 dos factos provados). 

6) Do ~reenchimento. em concreto. do(s) ilícito(s) contra-ordenaciona/(ais) 

No caso vertente, importa aferir se, como decidiu a CMVM, a arg~~idalrecorrente incorreu na violação, 

em duas ocasiões, do dever de divulgação de informação privilegiada. 

Como se refere, a dado trecho, na decisão administrativa, a condenação da recorrente pela 

autoridade recorrida resulta de as decisões de rescindir o contrato com o treinador Fernando Santos e de 

contratar José António Camacho terem sido publicadas nos meios de comunicação social antes de serem 

divulgadas no Sistema de Difusão de Informação pela arguidalrecorrente, quando, alegadamente, as 

decisbes estavam formadas, no primeiro caso, desde as 7h50 do dia 2010812007 e, no segundo caso, desde 

as 11 h20m do mesmo dia. 

Desde já se refira que não foi feita prova bastante de que o conteúdo das noticias publicadas pelos 

órgãos de comunicação social, referidas nos pontos 2 a 10 dos factos provados, nas datas e horas em que 

foram divulgadas, correspondesse a verdade. 

Com efeito, tendo apenas por base o teor de tais notícias, a entidade aqui recorrida considerara 

assente que a arguidalrecorrente ja havia decidido rescindir o contrato com o treinador Fernando Santos pelo 

menos as 7h50m do dia 2010812007, e que apesar disso, deliberadamente, não divulgou de imediato esse 

facto ao mercado, o que apenas quis fazer pelas 12h54m do mesmo dia 2010812007. 

Ora, resulta da decisão acima proferida relativamente A matéria de facto que o tribunal não apurou 
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em concreto a que horas se formou, na arguidairecorrente, a decisão de rescindir esse contrato. Apenas se 

provou que tal ocorreu no final da manhã do dia 2010812007. 

O que significa que não se provou o facto do qual a entidade recorrida extraia a violação do 

dever de divulgação de informação: a tomada de decisão de rescindir o contrato com o treinador pelo 

menos as 7h50m de 2010812007. 

Aliás, também a autoridade administrativa não poderia ter considerado provado, com as provas de 

que dispunha, que a decisão de rescindir fora tomada pelo menos as 7h50m do dia 20108i2007. 

Com efeito, se atentarmos no teor dos textos jornalisticos que foram publicados até a hora do 

comunicado da Benfica SAD (as 12h54m do citado dia), vê-se as seguintes expressões: ((Parece ter chegado 

ao fim o ciclo de Fernando Santos; (...) é ~referível tomar de imediato uma decisão; (...) a decisão que está 

em cima da mesa (...)» (factos 2 e 3). As 7h50m e as 10h04 diz o site SIC Online: ((Fernando Santos 

estar de saída do Benfica; (.. .) Saida a vista; (...) 0 s  encarnados podem ter novo treinador iá no ioso com o 

Vitória de Guimarães)) (facto 4). 

Ora, ainda que se tenha confirmado que as partes (arguidairecorrente e Fernando Santos) decidiram 

pôr termo a esse contrato, o certo é que estas notícias em concreto se referiam a possibilidades, não se 

afirmavam na comunicação social, aquela hora, os factos como definitivos. Na verdade não se provou que, 

hora em que estas noticias são ~ublicadas, a arguidairecorrente já tivesse tomado a decisão firme de 

rescindir o contrato com o então treinador, o que apenas ocorreu, repete-se, no final da manhã do dia 

2010812007. 

As noticias que se transcrevem nos pontos 5, 6 e 7, publicadas depois das 11 horas, já falam de 

forma mais afirmativa da saida do treinador: ((Fernando Santos demitido)), (...) Fernando Santos -i; (...) 
Fernando Santos já não é o treinador do BenRca; (...) Fernando Santos abandona comando técnico do clube 

da)). 

Também quanto a estas notícias - estas sim já a falar de uma decisão - não se provou que, A hora 

em que as mesmas são difundidas na comunicação social, a arguidairecorrente já tivesse tomado a decisão 

firme de rescindir o contrato com o então treinador, o que apenas ocorreu, voltamos a repetir, no final da 

manhã do dia 20/08/2007. 

Assim, a autoridade administrativa nunca poderia ter considerado provado, apenas com base em tais 

textos jornalísticos, que a arguida tomara a decisão de rescindir o contrato com o técnico pelo menos as 

7h50m, apenas divulgando esse facto tardiamente, pelas 12h54m, agindo de forma deliberada e sabendo 

violar o dever de divulgação de informação privilegiada. 

Na realidade, resulta da decisão acima proferida relativamente a matéria de facto que o tribunal não 

apurou em concreto a que horas se formou, na arguidairecorrente, a decisão de rescindir esse contrato. 

Apenas se apurou que tal ocorreu no final da manhã do dia 20108/2007. 
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O que significa que nCio se provou o facto do qual a entidade recorrida extraia a violação do dever de 

divulgação de informação, no que respeita a primeira contra-ordenação que vem imputada a 

arguidalrecorrente. 

Assim, embora certo que a decisão de despedir um treinador seja uma informação que diz 

directamente respeito a emitente, aqui recorrente, e que a mesma é idónea a influenciar, de maneira sensível, 

o preyo dos valores mobiliários a partir do momento que lhe seja dada publicidade (como se provou), não se 

demonstrou que a arguida não tenha divulgado o facto relevante de imediato, ou seja, loqo após a formação 

da decisão de rescisao desse contrato. 

O mesmo raciocínio fazemos no que respeita a contratacão do treinador Jose António 

Camacho. 

Com efeito, tendo apenas por base o teor das noticias mencionadas nos factos provados, a recorrida 

considerara assente que a arguidalrecorrente já havia decidido contratar como treinador José António 

Camacho pelo menos as 11 h20m do dia 2010812007, e que deliberadamente não divulgou de imediato esse 

facto ao mercado, o que apenas quis fazer pelas 11h09rn do dia 2110812007. 

Ora, resulta da decisão acima proferida relativamente a matéria de facto que o tribunal não apurou 

em concreto a que horas se formou, na arguidalrecorrente, a decisão de rescindir esse contrato. Apenas se 

provou que tal ocorreu durante a manhã do dia 2110812007. 

O que significa que, mais uma vez, não se provou o facto do qual a entidade recorrida extraía 

a violação do  dever de divulgação de informação. 

Também aqui a autoridade administrativa não poderia ter considerado provado, com as provas de 

que dispunha, que a decisão de contratar fora tomada pelo menos as 11 h20m do dia 2010812007. 

Com efeito, se atentarmos no teor dos textos jornalisticos que foram publicados até a hora do 

comunicado da Benfica SAD (às 11 h09m do dia 21/08/2007), vê-se as seguintes expressóes (as 11 h01 do dia 

2010812007): ((0 presidente benfiquista já está no mercado a procura de um técnico e o espanhol José 

Antbnio Camacho é o preferido)) (facto 5). As I I h1 l m  diz o site Maisfutebol: «Camacho é o desejado)) (facto 

6). 

Ora, ainda que se tenha confirmado que as partes (arguidalrecorrente e José António Carnacho) 

decidiram celebrar contrato, através do qual o segundo assumiu o comando técnico da equipa de futebol, 

estas noticias referem-se apenas a possibilidades; não afirmam, aquela hora, o facto como definitivo. Na 

verdade, a hora em que as mesmas sáo publicadas, não se provou que a arguidalrecorrente já tivesse 

tomado a decisão definitiva de contratar com o novo treinador, o que apenas ocorreu, repete-se, durante a 

manhã do dia 2110812007. 

Regressando as noticias: 

As 1 lh20m o site Sic Online escreve: ((Camacho regressa ao Benfica; (...) José António Camacho 
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será apresentado esta terça-feira as 10 horas; (...) Regresso de Camacho. José António Camacho assume a 

partir de terça-feira o comando técnico do clube» (factos 7 e 8). O site do Jornal Record diz as 16h08 do dia 

20/0812007 ((Camacho apresentado amanhã» (facto 9) As 20h14 no site do jornal A Bola, diz-se «Estou aqui 

para dar o meu melhor pelo Benfica; (...) Regresso pela amizade ao presidente, pelo Benfica (...) (facto 10). 

Também quanto a estas notícias - estas sim já a falar de uma decisão tomada pela 

arguidalrecorrente - não se provou que, a hora em que as mesmas são difundidas na comunicação social, a 

arguidalrecorrente já tivesse tomado a decisão definitiva de contratar o novo treinador, o que apenas se 

provou ter ocorrido durante a manhã do dia 21/08/2007. 

Assim, a autoridade administrativa nunca poderia ter considerado provado, apenas com base em tais 

textos jornalísticos, que a arguida tomara a decisão de contratar José António Camacho pelo menos as 

l lh20m, apenas divulgando esse facto tardiamente, pelas 11 h09m do dia 21/08/2007, agindo de forma 

deliberada e sabendo violar o dever de divulgação de informação privilegiada. 

Na realidade. resulta da decisão acima proferida relativamente a matéria de facto que o tribunal não 

apurou em concreto a que horas se formou, na arguidalrecorrente, a decisão de realizar esse contrato. 

Apenas se provou que tal ocorreu durante a manhã do dia 21108l2007. 

O que significa que, mais uma vez, não se provou o facto do qual a entidade recorrida extraía a 

violação do dever de divulgaçiio de informação. 

Embora certo que a decisão de contratar um novo treinador para a equipa de futebol profissional seja 

uma informação que diz directamente respeito a emitente, aqui recorrente, e que a mesma é idonea a 

influenciar, de maneira sensível, o preço dos valores mobiliários a partir do momento que lhe seja dada 

publicidade (como se provou), não se demonstrou que a arguida não tenha divulgado o facto relevante de 

imediato, ou seja, loao após a formacão da decisão celebrar esse contrato. 

Na verdade, As horas em que tais notícias vieram a publico, apenas decorriam, tanto num caso como 

no outro, conversações preliminares, e a decisão concreta de rescindir um contrato, com o pagamento de 

indemnizações, e de contratar novo treinador, com determinadas condições, incluindo remuneratórias, ainda 

estava por adoptar. 

É que uma coisa é o teor das noticias, outra, diversa e essencial para a imputação de um ilícito 

contra-ordenacional, é o facto: o momento que foram tomadas as decisões que supostamente a 

arguidalrecorrente tardou em transmitir ao mercado. 

É certo que indubitavelmente as decisões da arguidairecorrente, de rescindir e de contratar novo 

treinador, são necessariamente anteriores as horas em que os comunicados são por si divulgados no Sistema 

de Difusão de Informação. 

Existe a decisão - necessariamente colegial e ponderadas as condições contratuais -, a transmissão 

da mesma aos encarregados de redigirem o comunicado, a redacçao do comunicado e finalmente a 
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colocação da informação do Sistema de Difusão de Informação. A divulgação imediata não pode querer 

significar em simultâneo com a decisão, pois tal seria humanamente impossivel. 

Mas são anteriores quanto tempo? Um minuto, dez minutos, uma hora, quatro horas? Não foi 

possível apurar. 

E, para que se pudesse imputar à arguidalrecorrente uma divulgação tardia de informações 

privilegiadas, essencial seria que se apurasse o momento do facto. Dai que a autoridade administrativa tenha 

procurado fixar uma hora em que as decisõeç foram tomadas - embora na nossa óptica e salvo o devido 

respeito, que e muito, erradamente, visto que se sustentou apenas na hora em que ocorreram divulgações na 

comunicação social, quando poderia ter feito uso de outros meios de prova, designadamente, ouvindo 

directamente os envolvidos treinadores, de modo a concluir em que momento as decisões se formaram. 

Ora, para que se conclua pela existência de um comportamento doloso ou mesmo negligente, torna- 

se imprescindível apurar esse facto com alguma precisão ou pelo menos com margem de erro diminuta. 

Porque se a decisão é adoptada varias horas antes e não é divulgada, daí se extraem determinadas 

conclusões, que podem variar consoante o tempo decorrido; se é adoptada uma hora antes do comunicado 

poderá inexistir qualquer intenção de omitir a informação, existir ou não uma violação objectiva de dever de 

cuidado, ponderado o tempo necessário para que os indivíduos responsáveis pela publicação adoptem os 

procedimentos necess8rios à mesma. 

Em suma, a arguidalrecorrente não podia divulgar que já tinha decidido rescindido o contrato 

com Fernando Santos as 7h50 do dia 2010812007, porque na verdade ainda não tinha tomado essa 

decisão, e não podia comunicar ao mercado que havia decidido contratado José António Camacho as 

11 h20m do  dia 2010812007, porque tal ainda não sucedera. 

Apenas poderia ter comunicado ao mercado que decidira encetar negociações tendo em vista a 

saída de Fernando Santos e o regresso de José Antonio Camacho, caso tais negociações tivessem 

significado jurídico. 

Mas a arguida não está acusada, como porventura poderia estar, de não ter comunicado ao mercado 

as negociaçdes preliminares que decidira empreender em ambos os casos. 

Com efeito, o art." 248", n.' 2 do CdVM dispõe que a informação privilegiada abrange os factos 

ocorridos, existentes ou razoavelmente previsíveis, independentemente do seu grau de formalização, que por 

serem susceptiveis de influir na formação dos preços das acções, qualquer investidor razoável poderia 

normalmente utilizar, se os conhecesse, para basear as suas decisões de investimento. 

Mas quanto a essa possibilidade, está a mesma arredada, visto que a acusação não imputa a 

arguidalrecorrente factos que preencham, ao nível objectivo e subjectivo, a violação do dever de informar o 

mercado do processo negocia1 em curso. 

Do mesmo modo, também não está em causa o disposto no art.' 248'-A, n.O 1 e n.' 2, al. b) do 
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CdVM, visto que a arguidalrecorrente não foi acusada da violação desse dever e sempre a decisão recorrida 

seria omissa relativamente a factos que integrassem os elementos objectivos e subjectivos dessa infracção. 

Face ao exposto, resta-nos concluir que a actuação da arguidalrecorrente não preenche na integra 

os elementos objectivos e subjectivos do tipo de ilícito em apreciação, devendo, consequentemente, a mesma 

ser absolvida da prática das contra-ordenações que lhe foram imputadas. 

VI. Decisão 

Pelo exposto, tendo presente as normas legais citadas e as consideraç6es tecidas, julgo procedente 

o recurso interposto pela arguidalrecorrente SPORT LISBOA E BENFICA - FUTEBOL, SAD, absolvendo-a da prática 

de duas contra-ordenações previstas e punidas pelos artigos 248.O, n.O 1, 394O, n.O 1, al. i) e 388", n.' 1, al. a) 

do CdVM, 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 CdVM. 

Lisboa, 25 de Janeiro de 2012 

Processei e revi 


