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I. Introdução
O presente estudo – que serviu de base a uma aula ministra‑
da pelas autoras em 10 de Maio de 2011, no âmbito do XV
Curso de Pós‑Graduação em Direito dos Valores Mobiliários,
organizado pelo Instituto dos Valores Mobiliários – relaciona
o Regulamento (CE) n.º 1060/2009 do Parlamento Europeu
e do Conselho, de 16 de Setembro de 2009 (adiante, Regula‑
mento (CE) n.º 1060/2009), relativo às agências de notação
de risco, com o impacto da notação de risco no preço dos
valores mobiliários: e, atendendo à sua actualidade, interessa‑
rão sobretudo as alterações recentemente introduzidas no Re‑
gulamento (CE) n.º 1060/2009 pelo Regulamento (UE) n.º
513/2011 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de
Maio de 2011.
É assim analisada uma das tentativas de solução – e muitas
outras têm sido encetadas, como também se verá – do problema
da qualidade das notações, que se prende com a questão (que
não se irá desenvolver) do alegado fracasso das agências de no‑
tação de risco na identificação da deterioração das condições de
funcionamento dos mercados de valores mobiliários e da banca
e no ajustamento atempado das suas notações à crise entretanto
instalada (questão a que, aliás, se alude no considerando 10 do
Regulamento (CE) n.º 1060/2009).
Para além do problema da qualidade das notações, tem sido
também objecto de atenção das instituições comunitárias (e não
só destas) o da dependência dos intervenientes no mercado em
relação às notações de risco: sobre este problema – que é, no
fundo, o da necessidade das notações de risco – não se debruça o Re‑
gulamento (CE) n.º 1060/2009, mas parece necessário tratá‑lo
neste contexto, atendendo a que a preocupação com a qualidade
das notações só tem razão de ser quando estas condicionam (e
fortemente, no caso) o funcionamento do mercado (ou por im‑
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posição legal e regulamentar, ou pelo ascendente que possuem
em relação aos que nele actuam).
E, também por ser assunto muito actual – não propriamen‑
te por ter sido objecto de especial tratamento no Regulamento
(CE) n.º 1060/2009 –, analisar‑se‑á o particular impacto das
notações de risco no preço dos valores mobiliários representa‑
tivos da dívida dos Estados (a denominada dívida soberana) e,
bem assim, o impacto sistémico dessas notações (em regra mais
intenso do que o impacto sistémico dos ratings de outras entida‑
des ou de outras emissões).

Ii. Notação de Risco e Figuras Afins
[1]
1. Definições de notação de risco (rating)
Esta actividade de transforma‑
ção de informação é sublinhada por
A notação de risco aparece definida no artigo 3º, n.º A. HASSOUNE (“Agences...”, pág.
1, alínea a), do Regulamento (CE) n.º 1060/2009, 51), que também considera residir
nessa característica a
relativo às agências de notação de risco, como “um precisamente
garantia da confidencialidade das
parecer relativo à qualidade de crédito de uma en‑ informações transmitidas pelos emi‑
tidade, de uma obrigação de dívida ou obrigação tentes às agências.
financeira, de títulos de dívida, de acções preferen‑
ciais ou outros instrumentos financeiros, ou do emitente de tais
obrigações de dívida ou obrigações financeiras, títulos de dívida,
acções preferenciais ou outros instrumentos financeiros, emitido
através de um sistema de classificação estabelecido e definido
com diferentes categorias de notação”.
Segundo esta definição, a notação de risco caracteriza‑se:
a) Pela sua natureza, dado que constitui um parecer, isto é, uma
opinião dada por um especialista implicando uma activida‑
de de transformação de informação[1], o que a diferencia,
por exemplo, da classificação de créditos (credit score) ou dos
sistemas de pontuação de crédito (credit scoring systems), figu‑

