
 

 

 

 

  

 

 

INTRODUÇÃO 

A intermediação financeira corresponde a um 

conjunto de atividades que visam mediar a 

relação entre a oferta (emitentes) e a procura 

(investidores) no mercado de capitais, 

procurando assim garantir o seu regular 

funcionamento. Daqui se afere a enorme 

relevância do papel desempenhado pelos 

intermediários financeiros, a qual acarreta 

consequentemente, a obrigatoriedade de 

estes cumprirem múltiplos deveres.  

 

OS DEVERES DE INFORMAÇÃO 

Os intermediários financeiros encontram-se 

vinculados a orientar a sua atividade no 

sentido da proteção dos legítimos interesses 

dos seus clientes e da eficiência do mercado e 

a observar, nas relações com todos os 

intervenientes do mercado, os ditames da boa 

fé, de acordo com elevados padrões de 

diligência, lealdade e transparência. 

 

De entre o elenco de deveres aos quais os 

intermediários financeiros se encontram 

adstritos destacam-se, pela sua especial 

relevância, os deveres de informação. 

Tomando em consideração o protagonismo 

assumido pelos intermediários financeiros, 

compreende-se como é fulcral o modo como 

a informação é prestada aos investidores e a 

responsabilização dos intermediários 

financeiros nos casos em que essa informação 

não seja fornecida de um modo diligente e 

cuidado, em consonância com a posição que 

assumem. 

 

O ACÓRDÃO DO SUPREMO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA, DE 11 DE JULHO DE 2019 

Apesar de algo abundante, a jurisprudência 

portuguesa predominante segue um padrão 

uniforme na análise desta problemática. A 

corrente jurisprudencial maioritária defende 

que os deveres de informação são violados 

nos casos em que a informação seja prestada 

de forma errónea ou defeituosa e quando não 

tenham sido fornecidos quaisquer 

documentos informativos acerca dos 



 

 

 

produtos financeiros subscritos, conferindo 

especial relevância à prova produzida no 

momento da subscrição, respeitante à 

atuação do intermediário financeiro, às 

informações prestadas e aos documentos 

informativos entregues.  

Assim, foi de um modo inovador e 

irreverente que foi decidido o Acórdão do 

Supremo Tribunal de Justiça, de 11 de julho 

de 2019, processo n.º 901/17.7T8VRL.G2.S1, 

que veio introduzir uma nova forma de 

perspetivar e avaliar os deveres assumidos 

por cada uma das partes.  

No acórdão ora analisado, o tribunal 

considerou que não resultou provado que o 

intermediário financeiro tivesse 

recomendado o investimento, mas apenas 

que funcionou como “serviço de balcão”, 

sustentando o entendimento de que, nesses 

casos, “não se pode dar como assente que ele 

tinha o dever de informar o cliente do que são 

“obrigações”, qual o sentido de obrigações 

subordinadas, como se distinguem de depósitos a 

prazo; se são produtos arriscados, etc.”. Deste 

modo, este acórdão, desenvolvendo uma 

ideia já aludida anteriormente pelo Supremo 

Tribunal de Justiça, introduz uma perspetiva 

inovadora no estudo desta problemática ao 

assumir uma análise dualista desta questão 

consoante a função assumida pelos 

intermediários financeiros. 

Deste modo, o tribunal estabelece deveres de 

informação distintos, consoante a atuação 

dos intermediários financeiros corresponda: 

1)  à prestação de aconselhamento 

/recomendações aos investidores (que 

parece reconduzir-se à atividade de 

consultoria para investimento); 

2) à mera receção e transmissão de ordens. 

 Nos casos em que os intermediários 

financeiros adotem a primeira função, 

assumindo uma atitude mais pró-ativa, o 

acórdão exige-lhes uma diligência 

especialmente intensa e acrescida no 

cumprimento dos seus deveres de 

informação.  

No que concerne à segunda função, e na 

medida em que apenas está em causa a 

prestação de um serviço de “balcão”, o 

acórdão defende explicitamente que os 

intermediários financeiros não têm o dever 

de informar os investidores sobre as 

caraterísticas e os riscos associados aos 

produtos financeiros.  

Nesta linha de pensamento, o tribunal 

considerou que, atendendo ao facto de ter 

resultado provado que a conduta assumida 



 

 

 

pelo intermediário financeiro correspondia a 

uma mera receção e transmissão de ordens,  

“A circunstância de ter sido referido aos autores 

que “o reembolso do capital aplicado era 

garantido, que tinha uma rentabilidade 

assegurada, com juros semestrais e que poderia 

dispor do capital investido quando assim o 

entendesse” (…), é, por si, claramente insuficiente 

para configurar uma violação do dever de 

informação.” 

 

CONCLUSÃO 

Apesar de estarmos perante uma decisão 

única e recente, o que não nos permite 

afirmar que estamos perante uma rutura do 

paradigma tradicional, torna-se relevante e 

interessante verificar que os deveres de 

informação dos intermediários financeiros 

são uma matéria que ainda não se encontra 

pacificada. Ficamos a aguardar com 

expetativa mais decisões que se revelem 

pertinentes para a nossa análise e que possam 

eventualmente encetar uma mudança de 

paradigma na nossa jurisprudência. 
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