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DIVULGAÇÃO DE DECISÃO DE CONTRA-ORDENAÇÃO 
 
Processo de contra-ordenação da CMVM n.º: 16/2010 

Arguido: Lisbon Brokers – Sociedade Corretora, S.A. 

 
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: Sumaríssimo 
Infracções: Violação do dever de ter disponíveis todos os elementos necessários para 
demonstrar a coerência da recomendação de investimento com os pressupostos que lhe estão 
subjacentes, a pedido das autoridades competentes (art. 12.º-B, n.º 1, al. e), do CVM) e violação 
do requisito de actualidade da informação prestada sobre instrumentos financeiros e emitentes 
(art. 7.º, n.

os
 1 e 2, do CVM). 

Factos ocorridos em: Dezembro de 2008 
 

 
Estado do processo: 

Foi requerida a impugnação judicial desta decisão Não 

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

 

O Conselho Directivo da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, tendo em conta o 
disposto no artigo 422º do Código dos Valores mobiliários, deliberou divulgar a decisão tomada 
neste processo de contra-ordenação 

I. Síntese dos factos 

1. A Lisbon Brokers – Sociedade Corretora, S.A. (Lisbon Brokers), no relatório de research 
divulgado a 4 de Dezembro de 2008 sobre a sociedade Jerónimo Martins, S.G.P.S., S.A. 
(Jerónimo Martins), utilizou um modelo de avaliação inconsistente, incompleto, 
desajustado e que incluía vários erros graves, resultando numa recomendação de 
investimento enviesada e susceptível de induzir em erro os investidores, violando desta 
forma o disposto no artigo 12.º-B, n.º 1, al. a), do CVM, o que constitui contra-ordenação 
grave punível, nos termos dos artigos 389.º, n.º 3, al. e) e 388.º, n.º 1, al. b), ambos do 
CVM, na versão em vigor à data dos factos, com coima entre € 12.500 e € 1.250.000. 

2.  A Lisbon Brokers utilizou e divulgou, no mesmo relatório de research, informação 
desactualizada sobre a Jerónimo Martins, pelo que violou a norma do artigo 7.º, n.

os
 1 e 

2, do CVM, o que constitui uma contra-ordenação muito grave punível, em conformidade 
com disposto nos artigos 389.º, n.º 1, al. a) e 388.º, n.º 1, al. a), ambos do CVM, na 
versão em vigor à data dos factos, com coima entre € 25.000 e € 2.500.000. 
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II. Decisão 

O Conselho Directivo deliberou aplicar à Lisbon Brokers: 

a) Uma coima de € 25.000 pela violação a título de negligência, do artigo 7.º, n.
os

 1 e 2, 
do CVM – o que constitui contra-ordenação muito grave, punível, nos termos 
conjugados dos artigos 389.º, n.º 1, al. a) e 388.º, n.º 1, al. a), ambos do CVM e artigo 
17.º, n.º 4, do Decreto-Lei n.º 433/82, de 27 de Outubro, na redacção do Decreto-Lei 
n.º 244/95, de 14 de Setembro, com coima de € 25.000 a € 1.250.000; 

b) Uma coima de € 12.500, pela violação negligente do artigo 12.º-B, n.º 1, al. e), do 
CVM – o que constitui contra-ordenação grave, punível com coima entre € 12.500 e € 
625.000, conforme resulta dos artigos 389.º, n.º 3, al. e) e 388.º, n.º 1, al. b), ambos 
do CVM, na versão em vigor à data dos factos e artigo 17.º, n.º 4, do Decreto-Lei n.º 
433/82, de 27 de Outubro, na redacção do Decreto-Lei n.º 244/95, de 14 de 
Setembro. 

1. A moldura de cúmulo situa-se, conforme prevê o artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 433/82, de 
27 de Outubro, na redacção do Decreto-Lei n.º 244/95, de 14 de Setembro, entre € 25.000 
(vinte e cinco mil euros) e € 37.500 (trinta e sete mil e quinhentos euros). 

2. Atentas as circunstâncias, decidiu esta Comissão, nos termos dos artigos 19.º do Decreto-
Lei n.º 433/82, de 27 de Outubro, na redacção do Decreto-Lei n.º 244/95, de 14 de 
Setembro e 414.º, n.º 1 do CVM, proceder ao cúmulo jurídico das duas sanções e condenar 
o arguido numa coima única no montante de € 30.000 (trinta mil euros). 

3. Considera-se, no caso, que a simples censura do facto efectuada na decisão condenatória 
e a ameaça de aplicação de coima realizam de forma adequada e suficiente as finalidades 
da punição, pelo que:  

a) Delibera o Conselho Directivo da CMVM, ao abrigo do disposto no artigo 415.º, n.º 1, do 
CVM, proceder à suspensão da sanção pelo prazo de dois anos, contados a partir da 
data em que se esgotar o prazo de impugnação judicial da decisão condenatória, nos 
termos do disposto no artigo 415º, n.os 1 e 3, do CVM;  

b) Durante o tempo de suspensão a arguida não poderá praticar qualquer ilícito criminal ou 
de mera ordenação social previsto no Código dos Valores Mobiliários, sob pena de 
execução da sanção aplicada. 


