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Os deveres dos intermediários financeiros:

uma leitura luso-brasileira

PAULO CÂMA’

Resumo: O catálogo de deveres dos intermediários financeiros tem vindo a

sofrer um alargamento sensível nas últimas décadas, seja no número de deveres,

seja na densidade normativa subjacente a cada dever, O quadro atual a este pro

pósito apresentado pelos sistemasjurídicos brasileiro e português revela diferenças

formais na estrutura de fontes mas traduz simultaneamente uma relevante con

vergência funcional na conformação dos principais deveres jurídicos dos interme

diáriosfinanceiros, tendo em vista a proteção dos investido res não profissionais e a

integridade do mercado.

1. Enquadramento
Os sistemas jurídicos do Brasil e de Portugal revelam diferenças signifi

cativas na regulação do mercado de capitais2.
Três essenciais traços distintivos merecem ser retidos a este propó

sito. De um lado, em termos jurídico-culturais, ao passo que o direito

brasileiro do mercado de capitais recebe influências culturais do direito

Consigno aqui um agradecimento caloroso ao meu amigo e colega Professor Erik Oioli

na amável colaboração prestada na recolha de elementos normativos e doutrinários sobre

direito brasileiro.
2 Para uma reconstituição dos traços de aproximação do direito lusófono dos valores mobi

liários, v. nomeadamente Paulo Câmara, Manual de Direito dos Valores Mobiliários, 4 ed.,

Almedina: Coimbra (2018), 984-989.
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