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I. O código dos valores mobiliários no centro da
regulação plural e diversificada dos valores mobiliários

O Código do Mercado de Valores Mobiliários, de 1991, era um texto inovador e de
elevado mérito que introduziu no direito português alguns institutos dos valores
mobiliários até então desconhecidos ou escassamente regulados. Tinha, por isso
mesmo, uma atitude de desconfiança sistemática em relação às restantes leis,
incluindo os códigos tradicionais que poderiam servir de meios de enquadramento e
de complemento da nova legislação. Daí a sua complexidade estrutural e o seu estilo
tão pedagógico na intenção quanto labiríntico e esotérico no resultado. A razão
imediata do seu êxito terá sido igualmente a causa mediata da sua inadaptação.

O novo texto legal que revoga o Código ainda vigente surge com a pretensão de
simplificar, flexibilizar, modernizar e facilitar a internacionalização (cfr. nº 1 do
Preâmbulo do Decreto-Lei nº 486/99, de 13 de Novembro, que aprovou o Código
dos Valores Mobiliários). Uma das técnicas usadas para a obtenção de qualquer destes
efeitos consiste precisamente em assumir-se como um verdadeiro Código segundo os
modelos da tradição romano-germânica.

Por isso, em contraste com o Código anterior, tem uma atitude de confiança na
possibilidade de relação harmoniosa quer com as outras leis do País quer com outras
normas reconhecidas pelo sistema jurídico do Estado português que regulam matérias
afins ou complementares.

O novo Código dos Valores Mobiliários (CVM) constitui assim não só o corpo
principal das normas legais de direito mobiliário português mas também o centro de
remissão para uma rede de outras normas, com origem e natureza diversificadas, que
são igualmente aplicáveis nas relações jurídicas mobiliárias.

Nessa rede de normas podem descortinar-se dois círculos separados precisamente por
uma fronteira formada pelo Código.

O círculo interno é constituído por regulamentos estaduais, recomendações e
pareceres genéricos da CMVM e por actos de auto-regulação. Todos estes actos têm
como fonte de habilitação o próprio Código. Estão portanto em posição subordinada
e em plano hierárquico inferior ao Código, tanto na legitimação como no conteúdo.

Acerca deste conjunto normativo, pode ler-se no nº 4 do Preâmbulo:

“Na medida do razoável, deixou-se a concretização da lei para regras de outra
natureza, de acordo com um critério de desgraduação normativa que concede espaço,
por um lado, aos regulamentos administrativos, em particular, da CMVM, e, por
outro, a uma moderada auto-regulação por outras entidades que actuam no
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II. Regulamentos

1. Espécies

Os regulamentos emanados de autoridade pública que o Código prevê são portarias
do Governo, avisos do Banco de Portugal e regulamentos da Comissão do Mercado de
Valores Mobiliários (CMVM).

a) As portarias têm por objecto matérias que exorbitam o âmbito da competência
das entidades de supervisão, por respeitarem a operações fora de mercado
organizado, e matérias que interessam também a entidades diferentes das
sociedades gestoras, das sociedades abertas e dos intermediários financeiros.
São da competência do Ministro das Finanças as portarias previstas no artº 59º,
nº 11 (sobre registo da emissão e registo de titularidade no emitente) e no artº
211º (sobre a taxa devida por operações sobre valores admitidos à negociação em
mercado regulamentado que sejam realizadas fora de mercado regulamentado).
São da competência conjunta do Ministro das Finanças e do Ministro do sector
respectivo as portarias previstas no artº 258º, nº 2, que conferem autorização
para realização de operações a prazo sobre mercadorias e serviços.

b) Os avisos do Banco de Portugal previstos no CVM reportam-se ao
reconhecimento de novos valores mobiliários de natureza monetária (artº 1º,
nº 2) e à regulamentação de sistemas de liquidação de valores mobiliários
geridos pelo próprio Banco de Portugal (artº 273º, nº 3)2.

c) As matérias restantes são objecto de regulamento da CMVM (ver elenco das
matérias abrangidas no artº 353º, nº 1, b).
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mercado”.

O círculo externo é composto por normas legais ou de natureza similar (portuguesas,
estrangeiras, comunitárias e internacionais) para as quais o Código remete explícita
ou implicitamente. Dispondo de fonte de legitimação própria, tais normas estão em
plano de paridade ou mesmo de superioridade hierárquica em relação ao Código, que
com elas estabelece nexos de coordenação ou de conformidade.

Na presente comunicação analisar-se-ão sucessivamente alguns aspectos relativos às
normas pertencentes ao círculo interno (II, III e IV) e ao círculo externo (V, VI e
VII). Seguir-se-á a referência a normas que escapam a esta dicotomia (VIII), para
depois extrair uma conclusão (IX).
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1
As disposições legais citadas sem outra indicação pertencem ao Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo
Decreto-Lei nº 486/99, de 13 de Novembro.

2
O Banco de Portugal participa ainda, através de parecer, na elaboração de regulamentos da CMVM relativos a
empréstimos de valores mobiliários (artº 351º, nº 4) e à gestão de operações a prazo fora de bolsa (artº 265º, nº 4)
e na compatibilização das regras sobre informação a prestar pelos intermediários financeiros (artº 11º, nº 2).



autorização de actos ou do exercício de actividades);

– normas que confiram poderes de supervisão, de autorização ou de fiscalização;

– normas que restrinjam garantias dos administrados;

– normas que cominem sanções de qualquer natureza;

– normas relativas ao processo contra-ordenacional.

3. Princípios aplicáveis aos regulamentos da CMVM

Embora só a estes se refira o artº 369º, nº 1, os princípios aplicáveis aos regulamentos
da CMVM são susceptíveis de aplicação generalizada aos restantes regulamentos
previstos no Código, porquanto todos esses princípios podem ser deduzidos da
Constituição, designadamente do artº 112º, nº 8, e de outras leis, como o Código do
Procedimento Administrativo.

A) Princípio da legalidade

A preocupação com a habilitação legal das normas regulamentares emerge desde logo
na técnica legislativa utilizada, com predomínio da sua inserção concentrada e
sistemátiva em cada título, geralmente na última secção (ou no último artigo) do
primeiro capítulo dedicado às disposições gerais ou comuns:

– no título II (“Valores mobiliários”) – secção VI do capítulo I (artºs 59º e 60º);

– no título III (“Ofertas públicas”) – secção VI do capítulo I (artº 155º);

– no título IV (“Mercados”) – último artigo (212º) do capítulo I, além de
preceitos específicos sobre a regulamentação do prospecto (artº 242º) e de
outra informação a prestar pelos emitentes (artº 247º) de valores mobiliários
admitidos à negociação em mercados de bolsa;

– no título V (“Sistemas de liquidação”) – último artigo (273º) do capítulo I;

– no título VI (“Intermediação”) – secção IV do capítulo I (artºs 318º a 320º) e
último artigo (351º) do capítulo III sobre “negociação por conta própria”.

Este esquema não foi aplicado no título I, em que as normas de habilitação, em
consequência da diversidade das matérias nele tratadas, estão dispersas pelos artºs 1º,
nº 2, 5º, nº 2, 11º, nº 1 e 34º, nº 1. Outras excepções são esporádicas; no título III
(artº 173º, nº 3); no título IV (artºs 214º, nº 4; 225º, nº 2; 230º; 265º, nº 4); no
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2. Critérios de distinção entre matéria legal e
matéria regulamentar

Conforme resulta do nº 4 do Preâmbulo e de carta de 27 de Julho de 1997 dirigida ao
Ministro das Finanças pelo presidente do Grupo de Trabalho encarregado da
elaboração do projecto do Código (nºs 5, 6 e 7)3, foram os seguintes os critérios
gerais usados no CVM para a distinção entre matéria legal e matéria regulamentar:

a) respeito das normas constitucionais sobre reserva de competência legislativa e
sobre âmbito dos regulamentos;

b) orientação geral (susceptível de excepções pontuais ditadas por razões
pragmáticas) no sentido de não regular em lei o que poderia com vantagem ser
incluído em regulamento, em especial quando as normas prevejam
comportamentos e condições operacionais susceptíveis de evolução rápida ou
que dependam da criatividade dos agentes económicos ou que possam restringir
vantagens comparativas na concorrência entre mercados;

c) consideração como matéria de lei das normas que estabeleçam limites inovadores à
autonomia privada (ou alterem os limites estabelecidos por lei à autonomia
privada) e, em geral, das normas susceptíveis de afectar os direitos das pessoas que
praticam os actos ou os direitos de terceiros, relegando para regulamento as
restantes, isto é, no essencial, as normas relativas a procedimentos que se limitem a
concretizar o modo de cumprimento de deveres ou o exercício de direitos
próprios.

Em aplicação dos critérios anteriores, foram consideradas como matéria de lei
designadamente as seguintes:

– validade e efeito de actos jurídicos;

– responsabilidade civil;

– prazos, quando estejam em causa interesses potencialmente divergentes de
emitentes ou de investidores;

– regras destinadas a garantir a segurança das operações para os investidores;

– âmbito da informação a prestar ao público pelos intervenientes profissionais, salvo
no que respeita aomeio de comunicação e aomodo de apresentação da informação;

– normas fundamentais sobre registos e autorizações (elenco dos actos sujeitos a
registo; efeitos do registo; fundamento de recusa do registo; fundamento da
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3
Esta carta está publicada nos Trabalhos preparatórios do Código dos Valores Mobiliários, Lisboa, 1999, p. 48 ss.



publicar anualmente os respectivos textos consolidados (artº 371º).
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título VII (artº 363º, nº 3).

Note-se que não há normas de habilitação regulamentar no título VIII, que integra os
preceitos substantivos e processuais sobre crimes e ílicitos de mera ordenação social.

A preocupação no sentido de limitar a decisão discricionária das autoridades
administrativas com competência regulamentar revela-se também na indicação sucinta
das matérias a regulamentar e, frequentemente, dos critérios a que deve obedecer a
regulamentação (ver, por exemplo, o nº 4 do artº 214º).

Esta limitação do âmbito material não é prejudicada pelo uso do advérbio
“nomeadamente” em preceitos como os artºs 60º, 155º, 212º, 318º a 320º e 351º,
nº 2, porquanto as matérias susceptíveis de regulamentação não excedem o âmbito das
disposições legais a que se reporta cada uma das normas de habilitação.

B) Princípio da necessidade

Os regulamentos não devem repetir matéria legal nem introduzir regras que não
sejam necessárias para atingir os objectivos fixados em lei nem sobrepor-se a matérias
que caibam no âmbito da auto-regulação (cfr. artº 212º, nº 3).

C) Princípio da clareza

Para além de razões pedagógicas, este princípio constitui ainda um corolário do
princípio da legalidade, evitando ambiguidades que podem, em substância, equivaler
a ilegalidade ou discricionaridade. A consagração legal deste princípio permite a
impugnação por ilegalidade dos regulamentos que o não observem.

D) Princípio da publicidade

Está concretizado nos restantes números do citado artº 369º: publicação na 2ª série
do Diário da República (nº 2) e, quando seja o caso, no boletim do mercado a que
dizem respeito (nº 3).

Exceptuam-se aqueles que, sob a designação de instruções e sem prejuízo do princípio
da necessidade, “visem regular procedimentos de carácter interno de uma ou mais
categorias de entidades” (nº 4).

O conhecimento do conjunto completo e actualizado das normas regulamentares (e
também das normas legais) está assegurado através do dever imposto à CMVM de
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com referência ao artº 9º, alínea o).

O Código não prevê a emissão de recomendações e de pareceres aplicáveis a casos
concretos. Se forem emitidos, terão efeitos análogos às recomendações e aos pareceres
de índole genérica.
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III. Recomendações e pareceres genéricos

A inovação relativa a estes actos consiste na consagração e no esclarecimento em lei de
procedimentos que já vinham a ser adoptados pela CMVM.

As recomendações genéricas (artº 370, nº 1) são geralmente da iniciativa da CMVM,
dizendo respeito a práticas das entidades gestoras, dos emitentes ou dos investidores
que, não estando previstas em lei ou regulamento, a entidade supervisora considera
adequadas ou convenientes para os próprios destinatários ou para entidades com
quem estes se relacionam ou para a eficiência dos mercados ou da supervisão.

Os pareceres genéricos (artº 370, nº 2) surgirão geralmente a propósito e na
sequência de consultas relativas a casos concretos ou a pedido de associações
representativas de entidades sujeitas à supervisão da CMVM.

Tanto as recomendações como os pareceres, quando genéricos, são actos que, tendo
embora conteúdo normativo, se limitam a completar ou a esclarecer as leis e os
regulamentos, não podendo incluir normas imperativas inovadoras (cfr. Preâmbulo,
nº 20).

São portanto actos que pertencem ao domínio do que tem sido designado como soft
law. Não tendo natureza directiva, e valendo fundamentalmente em função da
autoridade e do prestígio da entidade que os emite, podem ser tomados em
consideração por quaisquer interessados, mas não vinculam os destinatários nem os
tribunais nem sequer outras instituições da Administração Pública no exercício de
competências próprias.

Por efeito dos princípios da confiança e da boa fé (CRP, artº 266º, nº 2; CPA, artº
6º-A), vinculam porém, enquanto vigorarem, a CMVM, que não pode considerar
ilícito um comportamento conforme nem indeferir pedido que em tal
comportamento se baseie. Atitude diferente constituiria venire contra factum proprium, isto
é, comportamento contrário à boa fé por frustrar a legítima confiança dos
interessados.

A emissão de recomendações genéricas e de pareceres genéricos pode ser delegada pelo
Conselho Directivo num dos seus membros ou em quadros da instituição (Estatuto da
CMVM, aprovado pelo Decreto-Lei nº 473/99, de 8 de Novembro, artº 11º, nº 1,
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4
Sobre auto-regulação em geral, VITAL MOREIRA, Auto-regulação profissional e administração pública,
Coimbra, 1997, com referências à auto-regulação das bolsas a p. 86 ss e 341 ss.

5
As cláusulas contratuais gerais com base nas quais se realizam operações de bolsa, mesmo quando tenham
designação e regime autónomo (cfr. artº 257º) podem ser consideradas como parte integrante das regras de
mercado a que se destinam (cfr. infra nº 4 a).



- acordos de coordenação entre sistemas centralizados de registo e de depósito
de valores mobiliários (pressupostos pelos artºs 90º, nº 2, e 92º, nº 2).

c) Códigos deontológicos, constituídos por regras de comportamento individual,
de índole ético-profissional, aplicáveis a gestores e a trabalhadores, cuja feitura é
obrigatória para as entidades gestoras de mercados regulamentados (Decreto-Lei
nº 394/99, de 13 de Outubro, artº 29º) e livre para as entidades gestoras de
outros mercados (artº 201º, nº 4) e para as associações de intermediários
financeiros (artº 315º).

d) Regulamentos internos de elaboração obrigatória por e para cada um dos
intermediários financeiros (artº 316º; cfr. artº 397º, 4, b). Têm conteúdo
misto na medida em que incluem, por um lado, regras deontológicas e, por
outro lado, regras de organização destinadas especialmente a garantir a aplicação
efectiva e a fiscalização de deveres dos intermediários financeiros, em especial os
deveres relativos à segregação patrimonial, à contabilização e à prevenção e
resolução de conflitos de interesses.

2. Quadro legal das regras de funcionamento aprovadas pelas
entidades gestoras

No âmbito da auto-regulação, o grau de autonomia é variável. Os mais fortes
constrangimentos resultantes da lei e, por vezes, também de regulamentos aprovados
por entidades públicas incidem sobre as regras de funcionamento dos mercados, dos
sistemas de liquidação e dos sistemas centralizados de registo e de depósito.

São poucas as regras legais primárias, isto é, aquelas que, tendo natureza imperativa,
dispõem dos elementos bastantes para a sua aplicação directa e suficiente. O seu
elenco esgota-se porventura nas que regulam os seguintes pontos: informações a
prestar aos emitentes pela entidade gestora de sistema centralizado (artº 93º);
requisitos para a admissão de membros dos mercados (artºs 203º, nº 2, 3 e 4, 217º);
deveres dos membros (artº 218º); irrevogabilidade e oponibilidade das ordens de
transferência introduzidas em sistema de liquidação (artº 274º, nº 2); carácter
definitivo da compensação efectuada em sistema de liquidação (artº 276º); obrigações
dos participantes e incumprimento nos sistemas de liquidação (artºs 279º e 280º).

A generalidade das regras legais e regulamentares que delimitam a auto-regulação são
antes regras secundárias, isto é, regras de enquadramento das regras de auto-regulação
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IV. Auto-regulação

1. Elenco

O artº 372º, nº 1, enuncia um princípio geral de admissibilidade da auto-regulação
(ou regulação autónoma) por parte das entidades gestoras dos mercados, dos sistemas de
liquidação e dos sistemas centralizados de registo e de depósito de valores mobiliários4.

Esta disposição legal é pleonástica, porque apenas reproduz concentradamente o que
já resultava de outras normas (cfr. artºs 201º, 269º e 89º). Só se compreende
portanto como enunciação enfática de carácter pedagógico, que marca o anunciado
objectivo de moderado incremento da auto-regulação (Preâmbulo, nº 4).

Por outro lado, a auto-regulação não se circunscreve às regras referidas no artº 372º,
nº 1, como aliás se verifica logo no nº 2, que alude também aos códigos deontológicos.

No seu conjunto, o CVM prevê e reconhece as seguintes categorias de instrumentos
de auto-regulação, que entre si se distinguem em função, designadamente, do
conteúdo normativo, da entidade ou entidades de origem e do âmbito dos
destinatários:

a) Regras de funcionamento, aprovadas pela entidade gestora, com efeitos
internos (porque aplicáveis à própria entidade gestora) e externos (por serem
também aplicáveis aos intermediários financeiros, emitentes e investidores
relacionados com cada um dos sistemas a que se referem):

- regras do mercado, previstas no artº 201º, nº 1, 2 e 3 (ver referências nos
artºs 222º, nº 1, d), 225º, nº 1, e 394º, nº 1, b)5;

- regras dos sistemas de liquidação, previstas no artº 269º (ver referências nos
artºs 272º, nº 2, d), e 274º, nº 3);

- regras operacionais dos sistemas centralizados de registo e de depósito de
valores mobiliários, previstas no artº 89º;

- regulamentos dos fundos de garantia, previstos no artº 36º, nºs 3, a) e 4.

b) Acordos entre entidades gestoras que, além dos vínculos a que sujeitam as
partes, podem ter também eficácia externa na medida em que conformam regras
de funcionamento, vertidas ou não nas regras operacionais. Estão previstos:

- acordos entre bolsas (artº 215º);

- acordos de conexão entre sistemas de liquidação (artº 281º);
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OLIVEIRA ASCENSÃO, O Direito. Introdução e Teoria Geral, 9ª ed., Coimbra, 1995, p. 329.



de sistemas geridos pela bolsa; artº 257º, sobre a adopção de cláusulas
contratuais gerais em operações a prazo; artºs 259º e seguintes, sobre a
contraparte, as garantias e a gestão em operações a prazo; artº 272º, nº 1, c),
sobre a aplicação do direito português a sistemas de liquidação registados na
CMVM; artº 278º, nº 2, sobre a liquidação diária e breve nas bolsas a contado);

– regras conformativas, que são também directivas para a entidade gestora
enquanto estabelecem os requisitos mínimos de exigência ou de eficiência que
devem constar da regulação autónoma (artº 91º, nº 1, sobre contas integrantes
dos sistemas centralizados; artºs 212º, nº 2, a), 214º, nº 4 a) e c), 227º e
seguintes, sobre a admissão de valores mobiliários à negociação; artºs 202º,
especialmente o nº 3, 212º, nºs 1, d), 2 e), 214º, nº 4, c), 222º e 223º, sobre
a informação a prestar pela entidade gestora de mercado; artºs 212º, nº 1, d),
214º, nº 4, b) e c), 244º e seguintes, sobre a informação a prestar pelos
emitentes; artº 215º, sobre sistemas de conexão informativa entre bolsas; artº
212º, nº 2, b) e d), sobre operações de bolsa; artºs 220º, nº 2, 212º, nº 2, c)
e 221º, sobre sistemas de negociação; artºs 269º, nº 3, 273º, nº 1, b), c) e d),
sobre as regras dos sistemas de liquidação; artºs 273º, nº 2, e 278º e seguintes,
sobre liquidação de operações de bolsa);

– regras atribuitivas de competência (artº 203º, nº 4, sobre admissão de
membros de mercados; artºs 206º, 207º e 263º, sobre suspensão e exclusão de
valores mobiliários da negociação);

– regras permissivas (artº 91º, nºs 2, 3 e 6, sobre contas integrantes dos sistemas;
artº 214º, nºs 1, 2 e 5, sobre pluralidade de mercados e de segmentos de
mercado; artºs 203º, nºs 3, 4 e 5, e 220º, nº 3, sobre intermediação em
operações efectuadas em mercado; artº 204º, nº 1, sobre operações de
mercado em geral; artº 205º, sobre admissão de valores mobiliários à
negociação; artº 219º, nº 4, sobre a existência e o funcionamento de sessões
especiais de bolsa; artºs 252º e seguintes, que são também parcialmente
preceitos proibitivos, sobre operações a prazo; artº 268º, nºs 2 a 6, sobre
participantes especiais nos sistemas de liquidação);

– regra supletiva (artº 226º, sobre a atribuição de direitos inerentes em operações
de bolsa a contado).

33

com conteúdo e natureza muito variáveis. Eis uma lista exemplificativa:

– regra proibitiva (artº 216º, nºs 2 e 3, sobre a interdição de limitar o número de
membros da bolsa);

– regras perceptivas para as entidades gestoras, para quem constituem directivas,
necessitando todavia, para aplicação aos destinatários finais, de mediação e
concretização através das regras de auto-regulação (artº 91º, nºs 4, 5 e 7, sobre
contas integrantes dos sistemas centralizados; artº 92º, sobre o controlo de
valores mobiliários em circulação; artº 203º, nºs 1 e 5, sobre intermediação
obrigatória em mercado; artº 213º, nº 3, sobre a existência de um mercado de
cotações oficiais nas bolsas a contado; artº 220º, nº 1, sobre negociação através
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7
Neste sentido, em Portugal (tendo em vista o Código de 1991), AMADEU FERREIRA, Direito dos Valores
Mobiliários, Lisboa, 1997, p. 70 (na medida em que parece considerar no mesmo plano os regulamentos da
CMVM, das associações de bolsa e da Central de Valores Mobiliários) e VITAL MOREIRA, Auto-regulação
profissional e administração pública, cit., p. 346 (onde inclui os “poderes regulamentares” no âmbito dos
“poderes manifestamente públicos” das associações de bolsa) e Administração autónoma e associações
públicas, Coimbra, 1997, p. 569, em conjugação com p. 548 (de onde resulta que, sendo as associações de
bolsa “organismos associativos privados investidos no exercício de tarefas administrativas”, os seus “actos
regulamentares [...] ficam sob alçada do direito público”). São também estas as concepções dominantes no
direito alemão; cfr. J.FRANKE, Die rechtliche Ordnung des geregelten Kapitalmarkts, em “Handbuch des
Kapitalanlagerechts” (org. Assmann/Schüze), München , 1990, p. 30; KÜMPEL, Bank-und
Kapitalmarktrecht, Köln, 1995, p 1237 ss.

8
É a tese prevalecente em Itália; cfr. M.SEPPE, Regolamento del mercato, em “Commentario al Testo Unico
delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria” (org. Alpa e o.), I, Padova, 1998, p. 590 ss
(p. 596 s); C.MOTTI, I mercati regolamentari di strumenti finanziari, em “Intermediari finanziari, mercati
e società quotate” (org. Griffi e o., Torino, 1999, p. 349 ss (p. 373 ss). Em Espanha, CACHÓN BLANCO,
Derecho del Mercado de Valores, I, Madrid, 1992, p. 40 ss, sustenta que as “circulares” das entidades gestoras
dos mercados, entidades privadas, têm “valor mais privado do que normativo” e “não são propriamente
normas jurídicas, ainda que tenham carácter obrigatório interno com transcendência externa”.

9
Na verdade, a autonomia perfeita (em que coincidem os autores e os destinatários das normas – cfr. VITAL
MOREIRA, Auto-regulação profissional ..., cit., p. 52) dificilmente se verifica. Nos contratos, porque, além
de excepcionais efeitos externos, também são pouco frequentes os efeitos normativos em sentido próprio. Nos
actos regulamentares (públicos ou privados), porque a pretensa coincidência entre autores e destinatários
assenta geralmente em simplificações, e até em ficções, que colocam em relação de identidade os
representados e o seu representante, usando com frequência critérios imperfeitos para atribuir tais
qualificações. É, por isso, preferível buscar o critério de autonomia na proximidade entre os interesses (ou os
poderes funcionais) de quem regula e os interesses típicos da classe dos destinatários da regulação.

10
VITAL MOREIRA, Auto-regulação profissional ... , cit., p. 342 s; ID., Administração autónoma ..., cit., p.
544 ss, 566 ss. Justifica-se contudo perguntar se esta concepção do A., que, neste e noutros textos citados,
surge sempre estritamente ligada à forma associativa da entidade auto-reguladora, se manterá em face da
alteração para a forma societária que, na nova legislação, caracteriza as entidades gestoras de bolsas.

11
PAULO OTERO, O poder de substituição em direito administrativo. Enquadramento dogmático-
constitucional, Lisboa, 1995, p. 58 s, com referência às associações de bolsa e às associações prestadoras de
serviços especializados de bolsa que, tal como os notários, os corretores e as pessoas colectivas de utilidade pública
administrativa, exercem “funções públicas que constituem objecto normal ou exclusivo de uma profissão ou

actividade”.

12
Cfr. P. NOBEL, Schweizerisches Finanzmarktrecht, Bern, 1997, p. 27, no sentido de que a selfregulation se
pode conceber sob mais do que um ponto de vista: liberdade privada (contratual e associativa ou corporativa)



A natureza regulamentar tem contra si a natureza privada quer das entidades que
aprovam as normas quer do regime aplicável ao seu processo de elaboração.
Poderá todavia buscar apoio, em primeiro lugar, na sua previsão legal, em
segundo lugar, na estrita subordinação do seu conteúdo à lei e aos regulamentos
emanados de entidades públicas e, por último, na marca heterónoma das
normas que, na sua maioria, têm como destinatários pessoas distintas da
entidade que as aprova9. Daí que se possa vislumbrar o seu fundamento na ideia
de “delegação de funções públicas” ou de “concessão de poderes
administrativos”10 ou de substituição pelo “exercício privado de funções
públicas”11.
A compatibilização da natureza contratual com a eficácia externa das regras
operacionais explicar-se-ia pela adesão, expressa ou tácita, dos operadores a
cláusulas contratuais gerais predispostas pela entidade gestora. Mas defronta-se
com a dificuldade em justificar aquelas que, em complemento da lei e dos
regulamentos da CMVM, regulam certos actos tipicamente autoritários como a
suspensão e a exclusão de valores mobiliários da negociação (cfr. cit. Decreto-
Lei nº 394/99, artº 13º, nº 2, b).
Sabendo-se que a gestão de mercados tem estado quase sempre subordinada a
regras de dupla origem, combinando, em graus diversos, as que têm fonte
privada e as que têm fonte pública, tudo depende, em última análise, do
fundamento (autónomo ou heterónomo) que se atribua à faculdade de gerir os
mercados e os sistemas com eles conexos. Estarão os mercados legitimados pela
autonomia privada com alguns limites impostos por lei ou, pelo contrário, deve
a sua gestão ser considerada originariamente pública, com algumas delegações
de competência atribuídas a entidades privadas?
Sem pretender dar uma solução definitiva ao problema, merecedor de estudo
mais analítico e profundo, admite-se que uma saída tão airosa quanto realista
consista em aceitar a sua natureza híbrida, resultante da conjugação de
elementos contratuais com elementos regulamentares em graus que podem
variar conforme o conteúdo da concreta norma em causa12. Em aspectos de
regime não previstos na lei (vg. em relação ao âmbito de eficácia, aos critérios de
validade e ao regime de impugnação), far-se-ia a aplicação analógica do regime
contratual ou do regime regulamentar administrativo, consoante a maior
proximidade que no caso se verificasse.
Com um espectro tão amplo, não haveria sequer objecções a integrar no âmbito
das regras de mercado, onde ocupariam posição no sector “mais privado” do
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3. Registo e publicação

A razoável latitude conferida à auto-regulação exige transparência e conformidade com
os limites normativos impostos pelo Estado através das leis e dos regulamentos emanados
de entidades púbilcas. O registo na CMVM, sendo prévio e público (artºs 372º, nº 2, e
365º, nº 2), funciona como requisito de vigência, assegurando os objectivos de
informação e de legalidade. A transparência é completada, em relação às regras dos
mercados de bolsa, pelo dever de publicação no respectivo boletim (artº 223º, c).

4. Natureza jurídica

Sendo diversos, quanto ao conteúdo, à origem e ao âmbito subjectivo, os
instrumentos auto-reguladores dos mercados de valores mobiliários e das actividades
com eles relacionadas, é natural (ou é, pelo menos, possível) que seja também diversa
a natureza de cada categoria.

a) Não é fácil tomar uma opção nítida e incontroversa sobre a natureza jurídica das
regras de funcionamento aprovadas pelas entidades gestoras de mercados e de
sistemas de valores mobiliários.
A qualificação como normas corporativas parece estar excluída, pelo menos desde
que a nova legislação eliminou qualquer resquício de coincidência necessária
entre a participação na pessoa jurídica e a qualidade de membro do mercado ou
de participante no sistema, passando inclusivamente a admitir a participação no
capital do Estado e de entidades de qualquer natureza e sem relação profissional
com o mercado ou com o sistema (Decreto-Lei nº 394/99, de 13 de Outubro,
artºs 5º, nºs 1 e 2, 34º, nº 4 e 35º, nº 1 e 3). Não se verifica assim nas
sociedades gestoras a qualidade de organismo representativo de interesses
profissionais que é, nos termos do Código Civil, artº 1º, nº 2, 2ª parte,
requisito das entidades com competência para a criação de normas corporativas.
Sem esta solução de integração no “direito dos organismos intermédios”6,
impõe-se considerar as duas hipóteses extremas: qualificação como regulamentos
(de direito público)7 ou como cláusulas contratuais gerais (de direito privado)8.
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e delegação de uma actividade estadual.

13
Neste sentido, F.CONCEIÇÃO NUNES, Direito Bancário, vol. I, Lisboa, 1994, p. 95 s, e SARAIVA
MATIAS, Códigos e Normas de Conduta, em “Direito Bancário. Actas do Congresso Comemorativo do 150º
Aniversário do Banco de Portugal”, Lisboa, 1997, p. 133 ss (p. 147 ss). Mas este A. restringe tal qualificação às
“normas editadas por organismo representativo de classe profissional”, que exemplifica com as Ordens dos
Advogados e dos Médicos. As normas editadas por (outras?) associações de classe fundar-se-iam nos
respectivos estatutos, originando “vínculos obrigacionais cuja violação pode integrar ilícito civil”. Sobre as

normas corporativas, em geral, OLIVEIRA ASCENSÃO, ob. cit., p. 266 s.

14
Pode, apesar de tudo, admitir-se que com a (explícita) delegação legal de poderes regulamentares se combina



Mas esta aproximação não deve fazer-se apenas pela negativa. Na verdade, entre
as regras de mercado e as regras constantes dos códigos deontológicos aprovados
pelas entidades gestoras de mercados, além da coincidência da entidade que as
aprova, há também assinalável proximidade funcional, porquanto uma parte
significativa das primeiras (em especial, aquelas que se destinam a regular as
relações gerais entre a entidade gestora e os participantes) e a totalidade das
segundas têm por conteúdo comportamentos que devem ser adoptados por
quem intervém no mercado.
A diferença consiste essencialmente no carácter operacional das regras de
mercado e no carácter ético-profissional das regras deontológicas, que se
repercute na perspectiva ora institucional e representativa ora individual e
pessoal sob a qual se consideram os comportamentos das mesmas pessoas. Ainda
assim, todos estes actos podem ser abrangidos no quadro das relações
emergentes do “contrato de participação no mercado”.
Justifica-se portanto que a esta categoria de códigos se atribua também, quanto à
origem, uma natureza híbrida, entre a contratual e a regulamentar, marcada,
em todo o caso, quanto ao conteúdo, pelos seus específicos critérios ético-
profissonais.
Dificuldades adicionais surgem no enquadramento dos códigos deontológicos
aprovados pelas sociedades gestoras de bolsas e de outros mercados
regulamentados, cuja pureza auto-reguladora é afectada pelas prescrições legais
que impõem a sua aprovação (Decreto-Lei nº 394/99, artº 29º, nº 1,
proémio), determinam parcialmente o seu conteúdo (nº 2 do mesmo artº),
indicam as sanções disciplinares aplicáveis (artº 31º, nº 2, e artº 10º da Lei nº
106/99) e sujeitam à sua observância não só pessoas que com a entidade gestora
têm relações estatutárias ou contratuais (artº 29º, nº 1, alíneas a) e b), 1ª parte
da alínea c) e algumas das pessoas referidas na alínea d)) como também pessoas
que não têm directamente com a entidade gestora nenhuma destas relações (artº
29º, nº 1, 2ª parte da alínea c) e a generalidade das pessoas referidas na alínea
d)).
Perante os titulares dos órgãos e os trabalhadores dos membros do mercado, o
fundamento para a aplicação do código deontológico tende a restringir-se à sua
natureza regulamentar14. Perante as pessoas que acedem eventualmente às
instalações ou aos sistemas do mercado, o código deontológico serve afinal como
instrumento sucedâneo das regras de “polícia das bolsas” que estavam
consagradas nos artos 12º e seguintes do Regulamento aprovado pelo decreto de
10 de Outubro de 1901.

d) A eficácia dos regulamentos internos tem um duplo fundamento. Em relação
aos trabalhadores, justifica-se pela subordinação à direcção da entidade
patronal, que é inerente às relações contratuais de trabalho e que tanto pode ser
exercida por forma casuística como através de instruções genéricas15. Em relação
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conjunto, as cláusulas contratuais gerais predispostas pela entidade gestora do
mercado para inserção no conteúdo de cada um dos contratos celebrados nesse
mercado. Nesta perspectiva, unificar-se-iam em natureza as cláusulas contra-
tuais gerais que, como tal, mas sem referência às regras de mercado, são
mencionadas no artº 257º, aplicável às operações a prazo, e as cláusulas
contratuais gerais que, sem tal qualificação expressa, mas com referência às
regras de mercado, estão previstas, por exemplo, no artº 226, nº 2, para a
atribuição de direitos inerentes em operações a contado.
Sempre na mesma perspectiva, seria ainda admissível qualificar como cláusulas
contratuais gerais as regras aplicáveis ao modo de celebração desses contratos.
Repare-se porém que muitas destas regras, assim como aquelas que estabelecem
deveres gerais relativos ao funcionamento do mercado ou do sistema, se não
destinam à inserção em contratos a celebrar no mercado, constituindo antes o
núcleo do conteúdo de um “contrato de participação no mercado” (ou no
sistema), entendendo como tal o contrato de prestação de serviços celebrado
entre a entidade gestora e cada um dos membros do mercado, emitentes e
participantes no sistema.
Ora, neste domínio já se descortinam regras atributivas de poderes à entidade
gestora que excedem os mais amplos direitos potestativos comummente
conferidos por contrato a uma das partes. Com esta feição “menos privada”,
começa a esbater-se a fronteira com os regulamentos administrativos,
justificando-se, neste ou naquele aspecto, e na falta de disposição legal directa, a
aplicação analógica do regime administrativo, na medida do necessário para, de
modo equilibrado, preservar a autoridade da entidade gestora e salvaguardar as
garantias dos “contraentes-administrados”.

b) Os acordos entre entidades gestoras, que tenham efeitos jurídicos entre as
partes, devem, sob este aspecto, ser qualificados como contratos. Se, e na
medida em que, contenham regras com eficácia externa, assumem a natureza
que teriam as mesmas regras no caso de terem sido adoptadas unilateralmente
pela entidade gestora do mercado ou do sistema a que se aplicam.

c) Sob a mesma designação de códigos deontológicos (que, no CMVM, eram
designados como códigos de conduta), a nova legislação considera, por um lado,
os que são elaborados pelas sociedades gestoras de mercados e, por outro, os que
são elaborados pelas associações de intermediários financeiros.
Em relação a estes não se vislumbra razão para discordar da opinião, sustentada
em face do Código de 1991, no sentido de lhes atribuir a natureza e o âmbito de
eficácia das normas corporativas, previstas no artº 1º, nº 1, do Código Civil13.
Tal qualificação não parece todavia abranger aqueles que são aprovados pelas
sociedades gestoras de mercados pela mesma razão por que se excluiu tal
hipótese em relação às regras de funcionamento (supra a).
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uma (implícita) “delegação estatutária e laboral” conferida pelas sociedades que são membros do mercado
regulamentar. Cfr. infra, d).

15
MENEZES CORDEIRO, Manual de direito do trabalho, Coimbra, 1991, p. 176; ROSÁRIO RAMALHO, Do
fundamento do poder disciplinar laboral, Coimbra, 1993, especialmente p. 176 ss (“poder regulamentar”).



V. Leis portuguesas

1. Constituição da República

A articulação do CVM e da rede de conexões normativas por ele estabelecidas com o
sistema legal português deve naturalmente satisfazer os requisitos da Constituição.

Sob o ponto de vista estrutural, isto é, quanto à composição do sistema e ao modo de
produção das fontes de direito, as normas constitucionais haveriam de ser atendidas,
pelo menos, em três aspectos: relações com os direitos internacional e comunitário
(CRP, artº 8º); limites próprios de cada categoria de acto normativo (CRP, artº 112º,
em especial, nºs 6, 8 e 9); e reserva relativa de competência legislativa da Assembleia da
República (CRP, artº 165º). Em função deste último requisito, o Governo propôs à
Assembleia da República a aprovação daquela que veio a ser a Lei nº 109/99, de 26 de
Julho, que autorizou o Governo “a tomar medidas legislativas no âmbito dos mercados
de valores mobiliários e outros instrumentos financeiros”.

Sob o ponto de vista material, isto é, quanto à substância dos preceitos do Código,
haveria de ser considerada a orientação genérica contida no artº 101º da Constituição
sobre o sistema financeiro, assim como a competência própria do Banco de Portugal a
que se refere o artº 102º.

Além disso, o Código utilizou o instrumento da acção popular previsto no artº 52º,
nº 3, da Lei Fundamental.

2. Legislação complementar
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aos titulares dos órgãos da sociedade, explica-se pelo dever funcional decorrente
dos estatutos e das relações contratuais de administração ou de fiscalização.
Este duplo fundamento pode encontrar unidade nas obrigações emergentes dos
contratos de prestação de serviço (de trabalho, de administração16 ou de
fiscalização) que ligam a entidade em nome de quem se promulga o
regulamento interno com qualquer uma das pessoas que a ele está sujeita.
Os regulamentos internos são portanto actos de natureza estritamente privada,
cujo regime se insere no âmbito da autonomia privada contratual e estatutária.
Analisadas as normas do “círculo interno” que o próprio Código legitima,
consideram-se em seguida as normas do “círculo externo” com as quais o
Código se harmoniza e dialoga.
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16
Cfr. BRITO CORREIA, Os administradores das sociedades anónimas, Coimbra, 1993, especialmente p. 496 ss.

17
Assim como os artºs 194º a 196º, que derrogam o artº 490º CSC (cfr. Decreto-Lei nº 486/99, de 13 de
Novembro, artº 13º, nº 5).

18
Ficaram aquém das que se admitiram como possíveis no nº 38 da carta de 27 de Julho de 1997 citada na nota (4).



de todas as normas aplicáveis ao regime dos valores mobiliários qua tale ou a sua
concentração no CVM. Uma solução intermédia, em que o regime geral
permanecesse no Código, continuando no Código das Sociedades Comerciais o
regime das acções e das obrigações, enquanto valores mobiliários de uma certa
espécie, não era na realidade viável, porque as acções e o seu regime têm sido o
modelo a partir do qual se constroem as especialidades dos restantes valores
mobiliários.

Optou-se pela concentração legislativa no CVM, o que se reflecte aliás na sua
designação, na medida em que, sendo mais do que um código regulador dos mercados
de valores mobiliários, inclui tendencialmente todo o regime jurídico geral dos
valores mobiliários sejam quais forem as circunstância da sua emissão e transacção.

A harmonização entre os dois diplomas fez-se pela revogação dos vários preceitos do
CSC relativos ao modo de representação das acções e à sua emissão que contemplavam
ou pressupunham apenas a representação em papel (artºs 300º, 305º, 326º, 327º,
330º a 340º e 528º, nº 4). Todas estas matérias estão agora reguladas no Título II do
CVM, independentemente do modo de representação e de a transacção das acções se
efectuar em mercado ou fora de mercado, sem prejuízo da subsistência no CSC do
essencial sobre o conteúdo das acções e obrigações, para que o CVM remete
implicitamente.

Estreitas conexões entre os dois Códigos surgem também no âmbito da captação do
investimento do público, entrecruzando-se aí os mecanismos comuns de organização
e de funcionamento das sociedades com as medidas destinadas à especial protecção
dos investidores.

Em relação às ofertas públicas, a separação entre regras societárias comuns e regras
especiais mobiliárias já estava feita desde a reforma do CMVM efectuada em 1995.
Noutros campos subsistiam porém dúvidas agravadas pelas diferenças terminológicas
(designadamente sociedade de subscrição pública, no CMVM, artº 3º, 1, j), e
sociedade com subscrição pública, no CSC, artº 284º, agora revogado).

Uniformizada a terminologia com a expressão “sociedade aberta (ao investimento do
público)” (artº 13º, nº 1), as especialidades institucionais de regime estão
concentradas no capítulo IV do título I (artºs 13º a 29º). Todos estes preceitos devem
ser lidos com referência aos preceitos correspondentes do CSC em relação aos quais
têm a natureza de normas especiais (cfr. designadamente os conceitos especiais de
relação de domínio e de grupo, constantes do artº 21º, e as remissões explícitas dos

41

Algumas normas do CVM referem-se a “legislação complementar” (artº 352º, nº 1,
a), sobre as atribuições do Governo; artº 353º, nº 1, b), sobre as atribuições
regulamentares da CMVM).

O âmbito dessa legislação infere-se da reunião dos conjuntos referidos, por um lado,
no artº 2º, nº 1, que delimita o âmbito de aplicação material do próprio Código e,
por outro, no artº 388º, nº 2, que delimita o âmbito dos deveres cuja violação
constitui ilícito de mera ordenação social, tendo designadamente em conta as sanções
residuais indicadas no artº 400º.

A legislação complementar do CVM compreende assim designadamente:

– o Decreto-Lei nº 473/99, de 8 de Novembro, que aprova o Estatuto da CMVM
e regula o Conselho Nacional do Mercado de Valores Mobiliários;

– o Decreto-Lei nº 394/99, de 13 de Outubro, que define o regime jurídico das
entidades gestoras de mercados de valores mobiliários e de serviços relacionados
com esses mercados;

– a legislação aplicável a cada uma das espécies de valores mobiliários (vg. obrigações
hipotecárias, papel comercial, unidades de participação, warrants autónomos).

3. Relações com o código das sociedades comerciais

A relação entre direito mobiliário e direito societário é muito íntima, porque os bens
transaccionados em mercados de valores mobiliários, com ressalva dos que são
emitidos por entidades públicas, são, em parte muito significativas, acções de
sociedades anónimas, obrigações emitidas por sociedades e valores mobiliários
destacados ou derivados de acções ou de obrigações.

Deste modo, tanto o regime destes bens como o regime aplicável às relações entre as
sociedades emitentes e os investidores (vg. accionistas e obrigacionistas) defrontam-se
frequentemente com problemas de especialidade e com riscos de duplicação e de
incoerência.

Estes problemas e riscos ficariam circunscritos se o Código fosse apenas lei sobre
mercados, pertencendo a outras leis a regulação geral e especial sobre os valores
mobiliários enquanto bens neles transaccionados. Todavia, como o Código em vias de
revogação teve necessidade de se ocupar do regime inovador dos valores mobiliários
escriturais e depositados em sistema centralizado, o resultado foi a dispersão das
fontes e também a diferença material de regimes das acções e das obrigações consoante
o modo de representação adoptado.

Uma de duas soluções coerentes haveria de ser escolhida: ou a eliminação do Código
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19
Sobre a distribuição de matérias entre o CSC e o CVM ver os nºs 3 e 4 da mesma carta.

20
Sobre este ponto, ainda que a partir do preceito equivalente do Código de 1991, C. FERREIRA DE



sobre o direito de regresso (artºs 87º, nº 2, 94º, nº 2, e 288º);

– regras de inversão do ónus da prova da culpa (artºs 87º, nº 1, 94º, nº 1, 149º,
nº 1, 288º, nº 1, e 314º, nº 2); este último, além de confirmar a regra do
artº 799º, nº 1, do Código Civil, quanto à responsabilidade contratual, resolve
a dúvida que a este propósito se suscita no âmbito da responsabilidade pré-
-contratual e inverte o ónus da prova da culpa nos casos de responsabilidade por
violação de deveres de informação ainda que estes tenham natureza
extracontratual (cfr. Código Civil, artº 485º);

– regras sobre o critério de avaliação da culpa (artº 149º, nº 2, e indirectamente,
artº 304º, nº 2, 2ª parte);

– regra de exclusão de responsabilidade por culpa do lesado (artº 149º, nº 3);

– regras de responsabilidade objectiva (artºs 150º, 282º, com ressalva de caso de
força maior, e 331º, nº 120);

– regras sobre o cálculo (artº 152º) e o modo de pagamento da indemnização
(artº 87º, nº 3);

– regras sobre o tempo para o exercício do direito a indemnização (artºs 153º,
243º, b), e 324º, nº 2);

– regras que proibem a exclusão de responsabilidade (artºs 154º, 324º, nº 1, que
excepciona a faculdade prevista no artº 800º, nº 2, do Código Civil, e 331º, nº 1).

5. Relações com outros códigos

Relevante é também, embora em menor grau, o diálogo que o CVM estabelece com
outros códigos. Assim:

Algumas normas do CVM devem ser confrontadas com o regime correspondente do
Código Comercial: o artº 255º, sobre reporte, com os artºs 477º e seguintes
do Código Comercial; o artº 346º, subordinado à epígrafe “Actuação como
contraparte do cliente”, com o artº 274º do Código Comercial, sobre compra e
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artº 21º,
nº 3, 23º, nº 1 e 24º, nº 3). Algumas destas disposições do CVM sobre o regime das
deliberações sociais17 contêm inovações, porventura ainda limitadas e tímidas18, que
seguem as tendências de adequação das regras de corporate governance às sociedades
abertas ao investimento muito disperso19.

4. Relações com o código civil

Continuando o direito civil a ser direito comum a todo o sistema jurídico, é natural
que o diálogo do CVM com o principal texto legislativo de direito civil (o Código
Civil) seja muito frequente. Talvez por isso mesmo não haja nenhuma remissão
explícita para o Código Civil, porquanto são os seus conceitos e os regimes que lhe
estão associados aqueles que, por defeito, o intérprete pressupõe.

É o que se verifica, por exemplo, nas referências a documento (artºs 1º, nº 2, e 4º), à
forma dos contratos (artºs 321º e 327º), à aceitação de proposta contratual (artº 126º,
apesar de se ter contemporizado com o jargão que substitui proposta por oferta), à
transacção extrajudicial (artº 34º, nº 5), ao penhor (artºs 81º e 103º), à compensação
(artº 276º) e ao incumprimento definitivo (artº 280º, 1).

Estas referências implícitas são ainda mais nítidas em matéria de responsabilidade
civil, repetida, mas diferenciadamente, regulada em múltiplos preceitos do CVM que,
sendo na maioria dos casos especiais em relação ao regime comum, pressupõem
sempre os princípios gerais ou algum dos modelos constantes do Código Civil.

Eis a lista dos preceitos do CVM sobre responsabilidade civil, distribuídos em função
dos principais tópicos:

– regras de imputação e de delimitação da ilicitude (artºs 10º, nº 1, 87º, nº 1,
94º, nº 1, 149º, nº 1, 166º, 193º, 243º, a), 251º, 282º, 288º, 314º, nº 1 e
331º, nº 1); saliente-se o artº 314º, nº 1, do qual resulta que as “leis e
regulamentos emanados de autoridade pública” sobre deveres respeitantes ao
exercício da actividade por intermediários financeiros merecem, para os efeitos
do
artº 483º, nº 1, 2ª parte, do Código Civil, a qualificação de “disposição geral
destinada a proteger interesses alheios” e que o universo subjectivo dos
potenciais lesados abrange “qualquer pessoa”;

– em especial, regras de imputação solidária (artºs 10º, nº 1, 151º e 288º, nº 2) e
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ALMEIDA, As transacções de conta alheia no âmbito da intermediação no mercado de valores mobiliários,
em “Direito dos Valores Mobiliários”, Lisboa, 1997, p. 291 ss (p. 304 ss).

21
Cfr. lei nº 106/99, de 26 de Julho, artº 14º.

22
Nesta parte, respeitando a data limite de transposição, o início de vigência do Código foi antecipado para
11 de Dezembro de 1999 (cfr. diploma preambular, artº 6º, nº 2).
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Esta rede de conexões legislativas estende-se, para além dos códigos, a outros diplomas
legais estruturantes do sistema jurídico português. As remissões, directas ou indirectas,
mais significativas são:

- para o regime das cláusulas contratuais gerais, remissões nos artºs 257º, 335º,
nº 2, 344º, nº 2, 348º, nº 3 e, com especial importância, artº 321º, nº 2;

- para a lei nº 83/95, de 31 de Agosto, que regula a acção popular, ao âmbito da
qual o artº 31º, nº 1, do CVM adita os interesses dos investidores não
institucionais21, colmatando nos nº 2 e 3 lacunas do regime geral quanto ao
pagamento de indemnizações;

- para o regime geral da publicidade, remissões nos artºs 7º, nº 4, e 366º, nº 1;

- para o Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras,
remissões expressas nos artºs 297º, nº 1, a) e b), e 363º, nº 2, c), e implícitas
nos artºs 295º, nº 1, a), e 304º, nº 4;

- para o regime dos ilícitos de mera ordenação social, remissões nos artºs 416º,
nº 2, e 407º.

VI. Direito comunitário

O CVM transpõe diversas directivas comunitárias (ver a lista completa no nº 23 do
Preâmbulo). Quase todas já estavam antes transpostas pelo Código de 1991. A única
excepção é a Directiva nº 98/26/CE, de 19 de Maio, relativa a sistemas de pagamentos,
que é agora transposta pela primeira vez, ainda que apenas na parte relativa a sistemas
de liquidação de valores mobiliários22.

A transposição adopta a linha da técnica tradicional portuguesa usada na elaboração
de códigos:

- nomenclatura da linguagem jurídica portuguesa e vocábulos exclusivamente em
língua portuguesa;

- omissão de listas de definições, que vão inseridas no lugar da correspondente
regulação material;

- omissão no Código de referência expressa às normas comunitárias transpostas23;

- atitude não subserviente em relação ao texto comunitário no que respeita aos
conceitos e à ordenação das matérias, intercaladas com outras em função da
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venda pelo comissário ao comitente.

Os artºs 1069º e seguintes do Código de Processo Civil são referidos expressamente
no artº 51º, nº 6, do CVM, que esclarece a aplicabilidade do processo de reforma de
documentos à reforma de valores mobiliários escriturais. Outras referências são
implícitas. Os artºs 84º e 368º devem ser lidos à luz do artº 46º, d), do CPC, que
prevê a atribuição por disposição especial de força executiva a documentos não
contemplados nas alíneas anteriores. O artº 82º regula o modo de realizar a penhora
e outros actos de apreensão judicial de valores mobiliários escriturais, inspirando-se
claramente no modelo dos artºs 856º e seguintes e 406º, nº 2, do CPC.

Os artigos 283º e seguintes, apesar de, no essencial, cumprirem o dever de
transposição da Directiva nº 98/26/CE, de 19 de Maio, estão adaptados à
terminologia do Código dos Processos Especiais de Recuperação da Empresa e de
Falência.

A aplicação do Código do Procedimento Administrativo, além da remissão expressa
constante do artº 14º, nº 1, do Decreto-Lei nº 394/99, de 13 de Outubro, está
pressuposta em relação a diversos actos previstos no CVM. O afloramento mais
evidente desta relação surge no artº 4º, a propósito da forma de “actos jurídicos
praticados no âmbito [...] do procedimento administrativo”.

O Código Penal e o Código de Processo Penal são mencionados explicitamente
apenas a propósito de aspectos limitados, nos artºs 380º e 385º, nº 5,
respectivamente. Mas é claro que aqueles dois códigos contêm o regime subsidiário
aplicável a todas as outras questões penais e processuais penais que o CVM não
contempla especialmente. As normas sobre aplicação no tempo contidas naqueles dois
códigos são ainda extensíveis, com as devidas adaptações, aos processos de contra-
ordenação pendentes (cfr. artº 11º do diploma preambular).

Finalmente foi através de alterações pontuais ao Código do Imposto sobre o
Rendimento de Pessoas Singulares que se resolveu a questão fiscal derivada da
eliminação dos títulos ao portador registados (cfr. Preâmbulo, nº 10, e artº 12º do
diploma preambular).

6. Relações com outros textos legislativos
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Embora haja uma remissão implícita no artº 2º, nºs 4 e 5, uma vez que a interpretação da expressão
“instrumentos financeiros” exige a consulta do anexo B da DSI (Directiva nº 93/22/CE, de 10 de Maio de
1993). Cfr. a técnica de remissão explícita usada no artº 199-A do RGIC.

24
Além das normas de conflitos constantes de tratados internacionais de que Portugal é parte. A Convenção de
Roma de 1980 sobre a Lei Aplicável às Obrigações Contratuais e Convenção da Haia de 1978 sobre a Lei
Aplicável aos Contratos de Intermediação são referidas no nº 6 do Preâmbulo.



- a inclusão de normas de conflitos bilaterais para determinação do direito
aplicável à capacidade para a emissão, à forma de representação e ao conteúdo
dos valores mobiliários (artºs 39º e 40º), à transmissão de direitos e
constituição de garantias sobre valores mobiliários (artº 41º) e à insolvência de
participantes em sistemas de liquidação (artº 285º, sendo este, e só este,
resultado de transposição de Directiva comunitária);

- a exclusão do reenvio (artº 42º), que torna mais simples e mais segura a
determinação do direito aplicável;

- a limitação da aplicação imperativa de normas de direito português em função da
existência de conexão relevante com o território português (artºs 3º e 108º, nº 1);

- a previsão de meios que, de forma flexível, permitem a compatibilização entre os
mercados e os sistemas centralizados de registo, de depósito e de liquidação
regulados pelo direito português e os regulados por outros direitos; cfr. artºs
68º, nº 3, e 91º, nº 2, sobre o modo de suprir a falta de conta de emissão
regulada pelo direito português; artºs 117º e 146º, nº 1, sobre o modo de
suprir o eventual desconhecimento de direito estrangeiro aplicável a valores
mobiliários que são objecto de oferta pública; artºs 227º, nºs 1 e 2, a), 231º e
238º (na parte em que remete para o artº 146º, nº 1), sobre a admissão à
negociação em bolsa a contado de valores mobiliários sujeitos a direito
estrangeiro, e artº 281º, sobre a conexão entre sistemas de liquidação, que deve
ser lido de modo a incluir também sistemas regidos por direitos estrangeiros.

Em consequência, o sistema jurídico português aplicável aos valores mobiliários fica
em condições de estabelecer com as normas homólogas de outros sistemas jurídicos
estrangeiros relações harmonizadas, frequentes e encaradas com naturalidade.
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estrutura própria do Código;

- desenvolvimento normativo dentro dos limites da compatibilidade com as
normas comunitárias e com os seus princípios.

A nova (e infeliz) exigência do artº 112º, nº 9, CRP, foi respeitada, mau grado o
desajustamento em relação à melhor técnica codificadora que, por vezes, implica
(cfr., vg. os artºs 240º e 241º).

Discutível é a natureza bilateral do artº 145º, nº 1, por se tratar de norma de direito
público atributiva de competência a autoridades de cada um dos Estados membros. Na
verdade, o artº 20º da Directiva nº 89/298/CE, de 17 de Abril, a que aquele preceito
do CVM se reporta, tem características materiais tão próximas de um Regulamento
comunitário que poderiam justificar a opção pela não transposição para o direito
nacional. Em confronto com estes purismos técnicos, a solução adoptada tem a seu
favor a acessibilidade da norma aos interessados.

VII. Direitos estrangeiros

Concretizando o objectivo de internacionalização, o CVM preocupa-se em
proporcionar soluções jurídicas às questões plurilocalizadas. Especial relevo merece a
possibilidade de realização em mercados registados em Portugal de operações sobre
valores mobiliários sujeitos a um direito estrangeiro, por terem sido emitidos por
entidades regidas por um direito estrangeiro ou, no caso das obrigações e de outros
valores mobiliários representativos de dívida, também por entidades regidas pelo
direito português (artº 40º, nº 1).

Como instrumentos técnicos ao serviço desse objectivo destacam-se24:
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25
Sobre a lex mercatoria e a sua relevância perante a ordem jurídica estadual, ver, por todos, na literatura
portuguesa, L. LIMA PINHEIRO, Contrato de empreendimento comum (joint venture) em direito
internacional privado, Lisboa, 1998, p. 605 ss.

26
Sobre as fontes do Direito dos Valores Mobiliários, AMADEU FERREIRA, Direito dos Valores Mobiliários,
cit., p. 63 ss; CACHÓN BLANCO, ob. cit., I, p. 36 ss.

27
Sobre a autonomia do Direito dos Valores Mobiliários e as suas relações com outros ramos do Direito,
AMADEU FERREIRA, ob. cit., p. 25 ss e 45 ss. Sobre a relação com alguns ramos do Direito em especial:
FLORBELA PIRES, Emissão de Valores Mobiliários (primeiras considerações sobre a determinação da lei
aplicável), Lisboa, 1999 (numa perspectiva de direito internacional privado); PAULO OTERO, Alguns
Problemas do Direito Administrativo do Mercado dos Valores Mobiliários, em “Direito dos Valores
Mobiliários”, vol. I, Coimbra, 1999, p. 253 ss; F. COSTA PINTO, A Tutela dos Mercados de Valores
Mobiliários e o Regime do Ilícito de Mera Ordenação Social, em “Direito dos Valores Mobiliários”, vol. I,




