
 

 1 

DIVULGAÇÃO DE DECISÃO DE CONTRAORDENAÇÃO 
 
Processo de contraordenação da CMVM n.º: 49/2010 

Arguidos:  

 
Tipo de infração: 

PAI   Proteção e Apoio ao Investidor    

ITEM   Integridade e Transparência e Equidade do Mercado X 

SOIC   Supervisão dos Organismos de Investimento Coletivo  

IFnA   Intermediação Financeira não Autorizada  

PSFaI   Prestação de Serviços Financeiros através da Internet  

DIF   Deveres dos Intermediários Financeiros  

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: Comum 
Infrações: Violação do dever de se abster de participar em operações ou de praticar outros atos 
suscetíveis de pôr em risco a regularidade de funcionamento, a transparência e a credibilidade 
do mercado (artigo 311.º, n.º 1, do CVM) 
Factos ocorridos entre: abril e dezembro de 2008 
 

 
Estado do processo: 

Foi requerida a impugnação judicial desta decisão Não 

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

 

Tendo em conta o disposto no artigo 422.º, n.º 1, do Código dos Valores Mobiliários vem a 

CMVM divulgar a seguinte decisão: 

 

I. Síntese  

 

1. Foi imputada às arguidas Caixagest – Técnicas e Gestão de Fundos, S.A. (doravante 

Caixagest) e Caixa – Banco de Investimento, S.A. (doravante Caixa BI) a prática de atos 

suscetíveis de pôr em risco a regularidade de funcionamento e a credibilidade do mercado, 

em violação do dever de defesa do mercado, consagrado no artigo 311.º, n.º 1, do CVM, o 

que constitui contraordenação muito grave, nos termos do artigo 398.º, alínea d) do CVM, 

punível à data dos factos com coima de €25.000 a €2.500.000 conforme estabelece o artigo 

388.º, n.º 1, alínea a), do CVM. 
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2. A arguida Caixagest ordenou: 

i. Entre abril e dezembro de 2008, relativamente a um título cotado em mercado 

regulamentado, a inserção de ofertas de compra e venda de ações, em condições 

de quantidade e preço idóneas a provocar o cruzamento entre si, dando origem a 7 

transações fictícias que provocaram, nos momentos em que ocorreram, a subida da 

cotação desse título; 

ii. No mesmo período e em relação ao mesmo título, em 35 sessões, a inserção de 

ofertas de compra de ações com preços e quantidades anormalmente elevados face 

ao mercado, a poucos segundos do leilão de fecho, de forma a marcar em alta o 

preço de fecho da sessão e ordenou também, em 32 sessões, a introdução de 

ofertas com quantidades elevadas e preços agressivos, de forma a suster o preço 

desse título – as referidas ofertas tinham aptidão para produzir aqueles efeitos, os 

quais se verificaram; 

iii. Relativamente a outro título cotado em mercado regulamentado, em 4 sessões no 

mês de abril de 2008 e em 8 sessões do mês de agosto de 2008 (num total de 12 

sessões), a inserção de ofertas de venda de ações com preços anormalmente 

baixos e quantidades anormalmente elevadas face ao mercado, a poucos segundos 

do leilão de fecho, de forma a marcar em baixa o preço de fecho da sessão – as 

referidas ofertas tinham aptidão para produzir aqueles efeitos, os quais se 

verificaram; 

iv. Para outro título cotado em mercado regulamentado, em 12 sessões ao longo do 

mês de agosto de 2008, a inserção de ofertas de compra de ações com preços e 

quantidades anormalmente elevados face ao mercado, a poucos segundos do leilão 

de fecho, de forma a marcar em alta o preço de fecho da sessão – as referidas 

ofertas tinham aptidão para produzir aqueles efeitos, os quais se verificaram; 

v. Também em agosto de 2008, em relação a outro título cotado em mercado 

regulamentado, em 13 sessões, a inserção de ofertas de compra de ações com 

preços e quantidades anormalmente elevados face ao mercado, a poucos segundos 

do leilão de fecho, de forma a marcar em alta o preço de fecho da sessão – as 

referidas ofertas tinham aptidão para produzir aqueles efeitos, os quais se 

verificaram; 

vi. Ainda em agosto de 2008, em relação a mais outro título cotado em mercado 

regulamentado, em 15 sessões, a inserção de ofertas de venda de ações com 

preços anormalmente baixos e quantidades anormalmente elevadas face ao 

mercado, a poucos segundos do leilão de fecho, de forma a marcar em baixa o 
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preço de fecho da sessão – as referidas ofertas tinham aptidão para produzir 

aqueles efeitos, os quais se verificaram; 

vii. Finalmente, entre julho e outubro de 2008, ordenou em 38 sessões, para um outro 

título cotado em mercado regulamentado, a inserção de ofertas de venda de ações 

com preços anormalmente baixos e quantidades anormalmente elevadas face ao 

mercado, a poucos segundos do leilão de fecho, de forma a marcar em baixa o 

preço de fecho da sessão – as referidas ofertas tinham aptidão para produzir 

aqueles efeitos, os quais se verificaram. 

3. As ofertas em causa eram idóneas para produzir e efetivamente produziram, alterações 

artificiais nos preços dos títulos, afastando o respetivo valor daquele que resultaria do normal 

funcionamento do mercado. 

4. Com a sua conduta, a Caixagest violou o dever de defesa do mercado consagrado no artigo 

311.º, n.º 1, do CVM, na medida em que ordenou a colocação de ofertas que eram 

suscetíveis de pôr e efetivamente puseram em causa a regularidade de funcionamento, a 

transparência e a credibilidade do mercado. 

 

5. A arguida Caixa BI recebeu e executou as ordens dadas pela arguida Caixagest: 

i. Entre abril e dezembro de 2008, relativamente a um título cotado em mercado 

regulamentado, para a compra e venda de ações em condições de quantidade e 

preço idóneas a provocar o cruzamento entre si, dando origem a 7 transações 

fictícias que provocaram, nos momentos em que ocorreram, a subida da cotação 

desse título; 

ii. No mesmo período e em relação ao mesmo título, em 35 sessões, para a compra 

de ações com preços e quantidades anormalmente elevados face ao mercado, a 

poucos segundos do leilão de fecho, de forma a marcar em alta o preço de fecho da 

sessão e também, em 32 sessões, para a introdução de ofertas com quantidades 

elevadas e preços agressivos, de forma a suster o preço desse título no leilão de 

fecho – as referidas ofertas tinham aptidão para produzir aqueles efeitos, os quais 

se verificaram; 

iii. Relativamente a outro título cotado em mercado regulamentado, em 4 sessões no 

mês de abril de 2008 e em 8 sessões do mês de agosto de 2008 (num total de 12 

sessões), para a venda de ações com preços anormalmente baixos e quantidades 

anormalmente elevadas face ao mercado, a poucos segundos do leilão de fecho, de 

forma a marcar em baixa o preço de fecho da sessão – as referidas ofertas tinham 

aptidão para produzir aqueles efeitos, os quais se verificaram; 
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iv. Relativamente a um outro título cotado em mercado regulamentado, em 12 sessões 

ao longo do mês de agosto de 2008, para a compra de ações com preços e 

quantidades anormalmente elevados face ao mercado, a poucos segundos do leilão 

de fecho, de forma a marcar em alta o preço de fecho da sessão – as referidas 

ofertas tinham aptidão para produzir aqueles efeitos, os quais se verificaram; 

v. Também em agosto de 2008, relativamente a outro título cotado em mercado 

regulamentado, em 13 sessões, para a compra de ações com preços e quantidades 

anormalmente elevados face ao mercado, a poucos segundos do leilão de fecho, de 

forma a marcar em alta o preço de fecho da sessão – as referidas ofertas tinham 

aptidão para produzir aqueles efeitos, os quais se verificaram; 

vi. Ainda em agosto de 2008, relativamente a mais outro título cotado em mercado 

regulamentado, em 15 sessões, para a venda de ações com preços anormalmente 

baixos e quantidades anormalmente elevadas face ao mercado, a poucos segundos 

do leilão de fecho, de forma a marcar em baixa o preço de fecho da sessão – as 

referidas ofertas tinham aptidão para produzir aqueles efeitos, os quais se 

verificaram; 

vii. Entre julho e outubro de 2008, em 38 sessões, relativamente a um outro título 

cotado em mercado regulamentado, para a venda de ações com preços 

anormalmente baixos e quantidades anormalmente elevadas face ao mercado, a 

poucos segundos do leilão de fecho, de forma a marcar em baixa o preço de fecho 

da sessão – as referidas ofertas tinham aptidão para produzir aqueles efeitos, os 

quais se verificaram. 

6. A execução das ordens em causa era idónea para produzir e efetivamente produziu 

alterações artificiais nos preços dos títulos, afastando o respetivo valor daquele que resultaria 

do normal funcionamento do mercado. 

7. Com a sua conduta, a Caixa BI violou o dever de defesa do mercado consagrado no artigo 

311.º, n.º 1, do CVM, porquanto, ao executar as ofertas supra descritas, praticou atos 

suscetíveis de pôr em causa a regularidade de funcionamento, a transparência e a 

credibilidade do mercado. 

 

II. Decisão 

O Conselho Diretivo da CMVM deliberou aplicar: 

1. À Arguida Caixagest: 
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i. Uma coima de €75.000 (setenta e cinco mil euros) pela violação, a título doloso, do 

dever de defesa de mercado, previsto no artigo 311.º, n.º 1, do CVM, relativamente à sua 

intervenção no primeiro dos títulos referidos, entre abril e dezembro de 2008, que 

constitui contraordenação muito grave, nos termos do artigo 398.º, alínea d), do CVM, 

punível à data dos factos com coima de €25.000 a €2.500.000; 

ii. Uma coima de €30.000 (trinta mil euros) por cada uma das cinco violações, a título 

doloso, do dever de defesa de mercado, previsto no artigo 311.º, n.º 1, do CVM, 

relativamente à sua intervenção nos restantes títulos, que constituem contraordenações 

muito graves, nos termos do artigo 398.º, alínea d), do CVM, puníveis à data dos factos 

com coima de €25.000 a €2.500.000; 

2. Feito o cúmulo jurídico das coimas concretamente aplicadas, nos termos do citado artigo 19.º 

do Regime Geral das Contra-Ordenações, aprovado pelo Decreto-lei n.º 433/82, na redação 

que lhe foi dada pela Lei n.º 109/2001, de 24 de Dezembro (RGCORD), o Conselho Diretivo 

deliberou aplicar à Arguida a coima única de €150.000 (cento e cinquenta mil euros). 

 

3. À Arguida Caixa BI: 

i. Uma coima de €50.000 (cinquenta mil euros) pela violação, a título doloso, do dever de 

defesa de mercado, previsto no artigo 311.º, n.º 1, do CVM, na execução de ofertas 

relativas ao primeiro dos títulos referidos, entre abril e dezembro de 2008, por conta da 

Caixagest, que constitui contraordenação muito grave, nos termos do artigo 398.º, alínea 

d), do CVM, punível à data dos factos com coima de €25.000 a €2.500.000; 

ii. Uma coima de €25.000 (vinte e cinco mil euros) por cada uma das cinco violações, a 

título doloso, do dever de defesa de mercado, previsto no artigo 311.º, n.º 1, do CVM, na 

execução de ofertas relativas aos restantes títulos, que constituem contraordenações 

muito graves, nos termos do artigo 398.º, alínea d), do CVM, puníveis à data dos factos 

com coima de €25.000 a €2.500.000; 

4. Feito o cúmulo jurídico das coimas concretamente aplicadas, nos termos do citado artigo 19.º 

do RGCORD, o Conselho Diretivo deliberou aplicar à Arguida a coima única de €150.000 

(cento e cinquenta mil euros). 


