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Autonomia e regulação  

dos contratos com instrumentos financeiros1 

 

Carlos Ferreira de Almeida 

 

1. A questão da alternativa autonomia ou regulação é transversal a 

toda a política legislativa. Surge a propósito dos contratos, privados e 

públicos, das permissões ou proibições nas relações administrativas, da 

concorrência, do direito da família e das sucessões, do direito internacional 

privado e, claro, também no âmbito do direito dos instrumentos 

financeiros.  

Neste âmbito, a legislação europeia e a portuguesa baseiam-se na 

autonomia privada, mas contêm muitos limites regulatórios, por exemplo, 

quanto a pessoas autorizadas a realizar operações e aos seus deveres, a 

mercados reconhecidos, a critérios de admissibilidade à negociação, a 

circunstâncias e conteúdo das ofertas públicas.    

Sob a perspetiva que vou abordar, a questão restringe-se ao que a 

doutrina clássica designa como idoneidade do objeto que se revela noutros 

campos: por exemplo, nos regimes de admissão (ou entrada) no mercado 

de medicamentos, nos requisitos de qualidade de alimentos e de 

brinquedos, da água e dos combustíveis; nas regras de importação de 

animais e de plantas; nas exigências de eficiência energética dos edifícios.  

Há até quem acuse a UE de ser excessiva e por demais minuciosa 

nesta regulação.  

 

                                                           
1 Intervenção na “Conferência anual da CMVM 2019: da proteção dos investidores à promoção do 
mercado – 20 anos do código dos valores mobiliários” (Lisboa, 31 de maio de 2019).  
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2. O modelo vigente em matéria de instrumentos financeiros assenta 

fundamentalmente, a este respeito, nas ideias de informação e de 

transparência. Não vale a pena citar as normas aplicáveis, tantas e tão 

conhecidas elas são. Mas devo acentuar que tais normas só escassamente 

refletem aquele princípio da idoneidade do objeto. Não há na regulação 

vigente regras paralelas às de outros domínios quanto à entrada no 

mercado de produtos financeiros, que limitem a sua transação a critérios 

de qualidade e adequação. E, contudo, a linguagem comum e até a 

linguagem técnica designam como “tóxicos” certos produtos financeiros, 

sugerindo perigos iguais aos da comercialização de venenos.   

As DMIF’s (MiFID’s), nas suas versões I e II, apenas contêm, em anexo, 

um amplo conjunto de instrumentos financeiros, identificados pela sua 

designação genérica, sem qualquer definição ou fixação de limites. Os 

artigos 1º e 2º do Código dos Valores Mobiliários, na redação vigente, 

replicam esta enunciação sumária e aberta.  

Os artigos 253º a 256º deste Código, que, na versão inicial de 1999, 

definiam, e de algum modo, limitavam os típicos contratos a prazo (futuros, 

opções, reporte e empréstimo) foram revogados em 2007.  

Às exigências de informação e de transparência, a DMIF lI (MiFID II), de 

2014,2 acrescentou deveres de boa governação e de monitorização a que 

ficam sujeitos os criadores de instrumentos financeiros, tendo em conta o 

mercado-alvo.   

O RMIF3 (MiFIR) introduziu duas medidas de intervenção subsidiária ex 

post: 

                                                           
2 Diretiva 2014/65/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, relativa aos 
mercados de instrumentos financeiros, que reformula a Diretiva 2004/39/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 21 de abril (DMIF I, MiFID I) 
3 Regulamento (UE) nº 600/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, relativo 
aos mercados de instrumentos financeiros, que altera o Regulamento (UE) nº 648/2012 (RMIF, MiFIR). 
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– a proibição ou restrição temporária, decretada pela ESMA ou pela 

EBA, de comercialização de instrumentos financeiros ou de depósitos 

estruturados com determinadas características);   

- a proibição ou restrição definitiva, decretada pela entidade 

competente de um Estado-membro, de comercialização de certos 

instrumentos financeiros ou depósitos estruturados.  

Estes poderes, em vigor desde o início de 2018, já foram usados pela 

ESMA, em relação a opções binárias e a contratos diferenciais com 

intervenção de investidores de retalho4, e por alguns Estados-membros em 

relação também a opões binárias e a contratos diferenciais.  

 

3. Estas medidas são, a meu ver, insuficientes.  

A informação prévia é louvável e indispensável, mas, por mais 

completos e rigorosos que sejam os deveres, não impede que estes sejam 

contornados, que a informação seja excessiva, gerando ruído, que a 

informação seja ignorada, não lida, não compreendida. Os avisos de risco 

são ineficazes para investidores otimistas ou imaturos, que valorizam mais 

a novidade do que o risco, que, em vez de aversão ao risco, tenham atração 

pelo risco e pelo exótico. Em resumo, a transparência pode sossegar as 

consciências dos intermediários cumpridores, mas não evita a circulação de 

produtos inadequados nem previne crises sistémicas, como a prática tem 

demonstrado.  

Em relação ao uso do plástico, a regulação não vai consistir 

certamente em que no saco se inscreva: “este é um saco de plástico”. Aliás, 

o problema não é de um saco, mas de milhões e milhões de sacos de 

                                                           
4 Cfr. Decisão (UE) 2019/679 da ESMA publicada no JOUE L114, de 30/04/2019, que renova a restrição 
temporária sobre a comercialização, distribuição ou venda de contratos diferenciais a investidores de 
retalho. 
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plástico, como, nos instrumentos financeiros, a questão não advém de usos 

individuais restritos, mas da propagação e do contágio da aquisição de 

instrumentos maliciosos. 

Os deveres de governação, reforçados pela DMIF II (MiFID II), que 

recaem sobre criadores, emitentes e distribuidores de instrumentos 

financeiros, são bem-intencionados, mas limitados nos objetivos e até 

ingénuos5.  

As medidas de restrição e de proibição de comercializar 

determinados instrumentos financeiros, pecam pela ineficiência comum a 

todas as intervenções ex post, bem expressa no ditado “casa roubada, 

trancas à porta”.  A responsabilidade civil só é eficiente se o lesado 

encontrar um património solvente.  

 

4. As medidas que sugiro não são substitutivas das vigentes, que têm 

os seus méritos; são adicionais, complementares entre si e com efeito ex 

ante:  

1ª (de natureza legal) Delimitação tipológica fechada dos 

instrumentos financeiros clássicos que sejam considerados seguros e úteis; 

esta tipologia, que marca a idoneidade e a qualidade do objeto, deve estar 

integrada no respetivo regime contratual;  

2ª (de natureza regulamentar) Autorização pela entidade supervisora 

de instrumentos e de contratos que extravasam a delimitação legal, 

extensível, por regulamento, a entidades diferentes do requerente. 

Esta via está concebida em termos semelhantes à autorização de 

introdução no mercado de medicamentos, com a diferença de que legitima 

                                                           
5 DANNY BUSCH, Product governance and product intervention under MiFID II/MiFIR, Wertpapier-
Mitteilungen - Zeitschrift für Wirtschafts- und Bankrecht (2017) p. 409 ss (na conclusão) 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3206731 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3206731


 

5 
 

tanto a atuação o criador/requerente como de “genéricos” de igual perfil 

que caibam no âmbito regulamentar. Não é de estranhar que tenha 

antecedente no nº 2 do artigo 1º, do CVM, na versão inicial, que eu próprio 

sugeri, mas foi revogado em 2004.  

 

5. Adivinho o pensamento de alguns: estas palavras são inúteis, 

porque uma tal regulação só pode ser aprovada pelas instituições da União 

Europeia, pouco disponíveis para tanto. Sei também que este tipo de 

medidas, que restringem a liberdade no mercado, não está na moda, mas a 

moda passa de moda, não faz norma e nem sempre reflete as melhores 

práticas.  

 Não me importam pois tais objeções. Neste campo, como noutros, a 

permissividade gera inércia; não faltam exemplos de a regulação propiciar 

o progresso, como sucedeu com a responsabilidade objetiva do produtor, 

que diminuiu as explosões de automóveis, e sucede com a redução de sal e 

açúcar, que protege a saúde e apura o gosto. 

Pergunto para que servem, que interesses consideram, produtos 

como as opções binárias, os depósitos estruturados e alguns derivados 

híbridos ou demasiado complexos.   

Repito aqui hoje o que disse, quando jovem, na inauguração de uma 

agência de um banco privado, na Gabela, Angola, quando era tempo bem 

arredado da democracia: nas atividades financeiras, o mercado não 

dispensa a salvaguarda do interesse público.  

 


