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DIVULGAÇÃO DE DECISÃO DE CONTRA-ORDENAÇÃO 

 

Processos de contra-ordenação da CMVM n.º: 38/2007 

Arguido(s): Lisbon Brokers-Sociedade Corretora, SA, Paulo Campião Grade e 

Pedro Ilídio Gomes 

 

Tipo de infracção: 

PAI   Protecção e Apoio ao Investidor    

ITEM   Integridade e Transparência e Equidade do Mercado  

SOIC   Supervisão dos Organismos de Investimento Colectivo  

IFnA   Intermediação Financeira não Autorizada  

PSFaI   Prestação de Serviços Financeiros através da Internet  

DIF   Deveres dos Intermediários Financeiros X 

DI   Difusão da Informação     

PQ   Participações Qualificadas     

RCA   Relatório e Contas Anuais     

RCS   Relatório e Contas Semestrais    

RCT   Relatório e Contas Trimestrais    

 

 

Assunto: Decisão 

Forma de Processo: Processo Comum 

Infracções: Artigos 309º/2 e 311º/1 do Código dos Valores Mobiliários. 

Factos ocorridos em: 2005 
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Estado do processo: 

Foi requerida a impugnação judicial desta decisão 
1
 SIM 

A presente decisão transitou em julgado/ tornou-se definitiva.
2
 SIM 

 

Tendo em conta o disposto no artigo 422º do Código dos Valores Mobiliários vem a 

CMVM divulgar a seguinte decisão: 

1. O processo tem por objecto a violação, pelos arguidos, dos deveres de agirem por 

forma a assegurar um tratamento equitativo aos seus clientes (art. 309º/2.ºdo CdVM) 

e da defesa do mercado (art. 311º/1 do CdVM). 

2. Estão em causa transacções de valores mobiliários ocorridas em 18, 21 e 

28NOV2005. 

3. Os arguidos, tendo conhecimento prévio de ordens a serem dadas em momento 

posterior por um cliente da Lisbon Brokers, usaram essa informação em benefício de 

outro cliente, interpondo as ordens deste, antes das ordens dadas pelo primeiro. 

4. Com o seu comportamento, os arguidos não só não trataram com equidade o cliente 

referido em primeiro lugar no parágrafo anterior, como colocaram em crise a 

regularidade e a credibilidade do mercado. 

O Conselho Directivo da CMVM deliberou aplicar aos arguidos, respectivamente, as 

seguintes coimas únicas (feito o cúmulo jurídico): Lisbon Brokers € 50.000,00; Paulo 

Grade € 60.000,00; Pedro Gomes € 25.000,00.  

O Conselho Directivo da CMVM deliberou ainda aplicar cumulativamente a cada um dos 

arguidos Paulo Campião Grade e Pedro Ilídio Gomes a sanção acessória de interdição 

temporária do exercício profissional de actividades relacionadas com a recepção, 

transmissão e execução de ordens no âmbito da intermediação financeira, pelo período de 

6 (seis) meses, tudo tendo em consideração o apurado em sede de medida da sanção e o 

disposto nos artigos 404.º e 405.º do CdVM. 

                                                           
1
 Pelo arguido Paulo Campião Grade 

2
 Relativamente aos arguidos Lisbon Brokers, SA e Pedro Ilídio Gomes 


