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RESUMO
Propõe-se, por meio desta pesquisa, analisar duas vertentes do direito empresarial
brasileiro que tem em comum a figura do crédito: os títulos de crédito e os valores
mobiliários. São dois institutos distintos, com disciplinas e regras próprias, que
atualmente convivem no mercado de capitais apresentando, por isso, uma
interdisciplinariedade. As legislações mais recentes introduziram a securitização de
recebíveis no ordenamento jurídico brasileiro viabilizando a utilização dos títulos de
crédito como mecanismo de captação de recursos, quando ofertados publicamente.
Além das operações estruturadas com base em recebíveis, os títulos de crédito
também serão considerados como valor mobiliário quando a substância econômica
adjacente ao negócio jurídico envolvido os caracterizarem como títulos ou contrato
de investimento coletivo, sujeitos à disciplina da Comissão de Valores Mobiliários.
Palavras-Chave: Crédito. Título de Crédito. Valor Mobiliário. Securitização. Título ou
contrato de investimento coletivo.
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ABSTRACT
This research proposes to analyze two aspects of the Brazilian corporate law that
have in common the credit figure: negotiable instruments and securities. They are
two separate institutions, with their own disciplines and rules, currently coexisting in
the capital market and, therefore, presenting interdisciplinarity. The most recent
legislation introduced asset backed securities in Brazilian law allowing the use of
negotiable instruments as fundraising mechanism, when publicly offered. In addition
to the structured transactions based on backed asset, negotiable instruments will
also be considered as a security when economic substance adjacent to the legal
transaction characterize an investment contract, subjected to the Comissão de
Valores Mobiliários discipline.
Keywords: Negotiable instruments. Security. Asset backed security. Investment
contract.
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1 INTRODUÇÃO
Tradicionalmente, o instituto dos títulos de crédito é estudado sob a ótica da
teoria clássica nas grades curriculares dos cursos de direito empresarial, atendo-se
às declarações cambiais, formas de circulação, vencimento, protesto, entre outros
elementos próprios da disciplina que tem como base o conceito Vivantiano.
Ao constatar que os títulos de crédito funcionalizam não apenas como
instrumentos de pagamento, mas também como mecanismo de captação de
recursos no mercado financeiro ou de capitais, a teoria contemporânea sugere que
essa disciplina seja estudada dentro de um novo contexto, mais adequado à
realidade atual. Nessa perspectiva, procurou-se analisar os títulos de crédito
emitidos e negociados no mercado de capitais brasileiro.
A hipótese da presente pesquisa consiste em estudar como os títulos de
crédito se transformam em valores mobiliários.
Essa caracterização tem efeitos práticos absolutamente relevantes pois
ambos são instrumentos jurídicos utilizados na prática empresarial como forma de
“crédito”. Quando são considerados apenas títulos de crédito, a tutela jurídica fica
sob a égide da autonomia privada podendo ser livremente emitidos e negociados
pelos agentes econômicos, e as controvérsias usualmente ficam no âmbito da
discussão judicial. Quando passam a ser considerados como valor mobiliário,
sujeitam-se também à disciplina da CVM para emissão dos títulos e oferecimento no
mercado de valores mobiliários.
A CVM tem poder de polícia para orientar, fiscalizar e aplicar sanções aos
agentes do mercado de valores mobiliários de forma que grande parte da
jurisprudência que versa sobre os títulos de crédito utilizados no mercado de capitais
é administrativa e não judicial.
A abordagem será desenvolvida pelo método comparativo, na tentativa de
compatibilização

dos

dois

institutos

que

convivem

no

direito

empresarial

contemporâneo. Como metodologia de pesquisa, recorreu-se principalmente à
pesquisa bibliográfica na literatura jurídica brasileira, no direito comparado, no
arcabouço legislativo e jurisprudência administrativa da CVM. Deve-se frisar que
grande parte das incursões no direito comparado foram feitas de maneira indireta
uma vez que algumas comparações já se encontram refletidas na doutrina pátria.
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O tema foi desenvolvido em 4 capítulos estruturais seguido de um capítulo
conclusivo. O Capítulo 2 introduz o conceito de crédito revelando duas acepções de
um mesmo conceito: a jurídica e a econômica. Em seguida demonstra a importância
do crédito na vida das empresas que podem recorrer a esse expediente no mercado
financeiro ou no mercado de capitais, segmentos do SFN que compõem o mercado
de crédito. Ao recorrer a esses mercados, o crédito normalmente é instrumentalizado
como título de crédito ou valor mobiliário.
O Capítulo 3 discorrerá brevemente sobre o surgimento dos títulos de crédito
e a sua evolução dogmática até os dias atuais em que passaram a ser
representados na forma estrutural. Originado no direito italiano, francês e italiano, o
instituto privilegiou a acepção jurídica do crédito e não sua função econômica
concebendo uma teoria clássica que ainda hoje reflete um elevado rigor formal aos
requisitos da lei.
O Capítulo 4 abordará o surgimento dos valores mobiliários no direito
brasileiro e a falha tentativa de classificação do instituto na teoria geral dos títulos de
crédito. Com forte influência do direito norte americano, a dificuldade de
compatibilização decorre da absorção de dois sistemas incompatíveis no direito
brasileiro, o civil law e o common law. Além das diferenças estruturais na
caracterização dos institutos, a conceituação de valor mobiliário privilegiou a função
econômica do instrumento representando uma maior flexibilidade de adequação do
instituto considerando a sua funcionalidade, e não o rigor de sua forma.
O Capítulo 5 destacará a análise de alguns casos que formam a
jurisprudência administrativa da CVM sobre os títulos de crédito que são utilizados
como valor mobiliário. Os casos retratam tanto os títulos de crédito que não estão
definidos como valor mobiliário mas que caracterizam título de investimento coletivo,
como os títulos de crédito que são legalmente considerados como valores
mobiliários.
O Capítulo 6, de caráter conclusivo, destacará os principais aspectos teóricos
e práticos desenvolvidos na pesquisa, refletindo as impressões pessoais do autor.
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2 CRÉDITO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
2.1 Conceito de crédito e os seus elementos
O crédito é um tema ao mesmo tempo jurídico e econômico1, não havendo
como dissociar essas duas acepções2 pois elas representam elementos essenciais
de um mesmo conceito. Na acepção econômica, o crédito confere uma aptidão
econômica, munindo o seu beneficiário de capacidade atual de realizar as compras
(crédito pessoal) ou a fomentar a sua atividade produtiva (crédito produtivo). Na
acepção jurídica, o crédito consiste no direito obrigacional do concedente de exigir
do beneficiário, o pagamento de determinada quantia preestabelecida.
Assim, tanto a dogmática econômica como a jurídica, propõem o seu
conceito. Referindo-se à primeira, Stuart Mill diz que o crédito nada mais é do que a
permissão para usar o capital alheio3. Para Geraldo Vidigal o crédito é a via através
da qual a parcela poupada da renda de um indivíduo, não investida por ele sob risco
seu, se transfere a outros, para financiar gastos de consumo ou de investimento4. Na
doutrina jurídica, Tullio Ascarelli o define como a possibilidade de dispor
imediatamente de bens presentes, para poder realizar, nos produtos naturais, as
transformações que os tornarão, de futuro, aptos a satisfazer as mais variadas
necessidades5. J. X. Carvalho de Mendonça propõe que crédito é o direito de exigir
o que se deve sob qualquer causa.6
Independente da perspectiva que se coloque ao tema, em qualquer dos
conceitos serão encontrados os principais elementos que caracterizam o instituto.
São eles: confiança e tempo. Tempo entre a prestação presente pela prestação

1
2

3
4
5
6

SADDI, Jairo. Crédito e judiciário: uma análise de Direito & Economia. São Paulo: Quartier Latin,
2007. p. 23.
BULGARELLI, Waldirio. Títulos de crédito. São Paulo: Atlas, 2001. p. 19.
A doutrina considera ainda a acepção moral segundo a qual o crédito é um atributo outorgado a uma
pessoa cuja reputação ou caráter traduzem a segurança de que ela será capaz de corresponder à
expectativa inicialmente formulada. Nesse sentido, “ter crédito” é sinônimo de ser um “homem do
bem”. Essa acepção tem origem histórica e religiosa e traduz a etimologia da palavra, que, derivada
do latim creditum ou credere, significa confiança, crença, ou algo em que se tem fé.
MILL, Stuart. apud SADDI, Jairo. Crédito e judiciário: uma análise de Direito & Economia. São
Paulo: Quartier Latin, 2007. p. 37
VIDIGAL, Geraldo. apud SADDI, Jairo. Crédito e judiciário: uma análise de Direito & Economia. São
Paulo: Quartier Latin, 2007. p. 37.
ASCARELLI, Tullio. Teoria geral dos títulos de crédito. Campinas: Red Livros, 1945. p. 8.
Carvalho de Mendonça. J. X. apud BULGARELLI, Waldírio. Títulos de crédito. São Paulo: Atlas,
2001. p. 20.
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futura, tratando-se de uma “ponte entre o presente e o futuro”. Confiança de quem
aceita, em troca de um valor atual – ou bem –, promessa de pagamento futuro7.
Como forma de privilegiar a confiança da relação creditícia, o crédito é
instrumentalizado juridicamente representando o direito obrigacional do beneficiário
do crédito – o devedor, e o concedente do crédito, na qualidade de credor. É nesta
perspectiva que se analisa o tema dos títulos de crédito e dos valores mobiliários.
2.2 A importância do Crédito na Economia Moderna
Considerado como o oxigênio8 da economia “o crédito dita o ritmo do
consumo e sem ele seria absolutamente impossível suprir as necessidades de bens
e serviços na velocidade e no volume demandados pela sociedade contemporânea.”
9

Não por outra razão, grande parte dos debates políticos contemporâneos versam

sobre promover o crédito, o crescimento econômico e a prosperidade10.
Existe forte correlação entre crédito e o desenvolvimento do Produto Interno
Bruto (PIB), sendo esta correlação bastante representativa. Países com crédito
escasso são os que se desenvolvem menos, e neles, as ineficiências em termos de
taxa de crescimento do PIB estão amplamente relacionadas à má alocação da
poupança em atividades econômicas, à fragilidade institucional, e ao elevado custo
do capital para o desenvolvimento da atividade empresarial. 11
Nos países desenvolvidos, o elevado volume de crédito ofertado é decorrente
de um ambiente institucional seguro, confiável e previsível em que os poupadores
sentem-se seguros – logo incentivados – em investir, o que torna as aplicações
financeiras ou no mercado de capitais um grande atrativo.
Jairo Saddi acentua como “verdade incontestável que um dado país não
consegue se desenvolver sem um amplo e estável mercado de crédito” e que “no

7
8
9
10
11

BORGES, João Eunápio. Títulos de crédito. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1976. p. 8.
ASCARELLI, Tullio. Panorama de direito comercial. São Paulo: Editora, 1947. p. 30.
CHALHUB, Melhim Namem. Alienação fiduciária, incorporação imobiliária e mercado de
capitais. Rio de Janeiro: Renovar, 2012. p. 460.
SANDEL, Michael J. Justiça. O que é fazer a coisa certa. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2013.
p. 28.
SADDI, Jairo. Crédito e judiciário: uma análise de Direito & Economia. São Paulo: Quartier Latin,
2007. p. 22.
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Brasil, o crédito é pequeno em tamanho, volátil no tempo em sua oferta e caro em
sua estrutura.” 12
O Banco Central do Brasil (BCB) demonstra que a relação entre crédito e PIB
é considerado baixo para os padrões internacionais.13 Demonstra, também, que
existe um impacto direto da insegurança jurídica na oferta de crédito e no custo do
capital, embora essa situação de insegurança tenha sido melhorada com a lei de
falências, com a criação do regime fiduciário e com a criação das cédulas de crédito
bancário.14
É neste contexto que a análise dos mecanismos jurídicos de mobilização do
crédito demonstra relevância pois quanto maior a segurança jurídica, maior o
crédito, maior a circulação de riquezas e o desenvolvimento econômico.
2.3 Mobilização do Crédito
As empresas podem recorrer a esse expediente de algumas maneiras.
Podem obtê-lo junto a fornecedores, que lhes entregam antecipadamente
mercadorias ou serviços, concedendo-lhes prazo para pagamento. Hipótese em que
normalmente se utilizam das duplicatas mercantis, hodiernamente representadas por
boletos bancários, como títulos de crédito para pagamento.

12
13

14

SADDI, Jairo. Crédito e Judiciário: uma análise de Direito & Economia. São Paulo: Quartier Latin,
2007. p. 17.
In: Juros e Spread Bancário com informações até março de 2014. Disponível em:
<http://www4.bcb.gov.br/pec/gci/port/focus/FAQ%201Juros%20e%20Spread%20Banc%C3%A1rio.pdf>. “Apesar de o Brasil apresentar relação crédito/PIB
baixa para padrões internacionais, a oferta de crédito livre revela crescimento substancial nos últimos
anos. Desde março de 2007 até março de 2014, a oferta de crédito a taxas livres passou de R$ 492
bilhões (20,2% do PIB) para R$ 1.503 bilhões (30,5% do PIB).”
“Perguntas Mais Frequentes”. In: Juros e Spread Bancário com informações até março de 2014.
Disponível
em:
<http://www4.bcb.gov.br/pec/gci/port/focus/FAQ%201Juros%20e%20Spread%20Banc%C3%A1rio.pdf>. “Qual o efeito da insegurança jurídica (ou “risco
legal”) sobre o crédito e o spread bancário? A insegurança jurídica em relação aos contratos de
crédito, ao colocar em risco o recebimento dos valores pactuados, ou prolongar excessivamente sua
cobrança judicial, retrai a oferta de crédito e aumento o spread por dois motivos: por uma lado,
pressiona os custos administrativos das instituições financeiras, em especial nas áreas jurídica e de
avaliação de risco de crédito; por outro, reduz a certeza de recebimento da instituição financeira,
mesmo numa situação de contratação de garantias, pressionando o prêmio de risco, ou seja, a taxa
adicional para cobertura de não-pagamentos embutidas no spread. Nos últimos anos, diversas
iniciativas foram aprovadas pelo governo e no âmbito do Legislativo para reduzir o risco de
inadimplência e os custos associados à morosidade da cobrança judicial. Dentre essas iniciativas,
destacam-se: Aprovação do crédito consignado em folha de pagamento; Aprovação da Lei de
Falências e de alterações do Código Tributário Nacional; Criação da Cédula de Crédito Bancário;
Ampliação da alienação fiduciária em garantia; Estímulo ao microcrédito e às cooperativas de crédito;
e Reforma do Judiciário.”
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Podem, também, recorrer diretamente ao crédito bancário em uma das suas
diversas modalidades. Se forem titulares de direitos creditórios, as empresas podem
realizar operações de desconto15 ou de antecipação bancária16 junto a instituições
financeiras, endossando-lhes os títulos de crédito e recebendo, em contrapartida, o
valor do crédito antecipado, deduzidos dos spread bancário.17 Ainda no que se
refere ao crédito bancário, podem tomar crédito em instituições financeiras que
costumeiramente exigem a emissão da cédula de crédito bancário dos tomadores,
representando promessa de pagamento em dinheiro.
Podem ainda optar pela desintermediação financeira, assim entendida a
operação em que as empresas emitem e distribuem valores mobiliários no mercado
de capitais para a mobilização do crédito diretamente da poupança pública, sem a
necessidade de intermediação financeira. Essa modalidade de captação pode
representar uma alternativa de financiamento menos onerosa, pois não será
computado o spread bancário no custo do capital18 que, sem dúvida, é um dos
principais fatores analisados pelas empresas tomadoras de crédito, ao decidirem se
recorrem ao crédito no mercado financeiro ou no mercado de capitais.
O fato é que, em todas as modalidades acima citadas – crédito junto ao
fornecedor, crédito bancário e crédito via mercado de capitais – o crédito está
representado, ora em um título de crédito (duplicatas mercantis, cédula de crédito
bancário, cédula de produtor rural, dentre outros) ou como valores mobiliários
(ações, debêntures, notas comerciais, certificados de recebíveis imobiliários,
certificados de recebíveis do agronegócio, dentre outros).

15

16

17

18

RIZZARDO, Arnaldo. Contratos de crédito bancário. São Paulo: RT, 2011. p. 77. “O contrato pelo
qual uma pessoa recebe do banco determinado importância, para isso transferindo ao mesmo um
título de crédito de terceiro de um crédito, não vencido, contra terceiro, mediante a cessão do próprio
crédito.”
RIZZARDO, Arnaldo. In: Contratos de crédito bancário. (p. 91) “Pela antecipação bancária, o banco
concede determinada importância a um cliente, medante prévia constituição de uma garantia em
títulos, mercadorias ou documentos representativos dos mesmos, sendo que a garantia será sempre
real.”
MARTINS, Fran. Contratos e obrigações comerciais. Rio de Janeiro: Forense, 1977. p. 510-511
“Divergem as antecipações dos descontos, porque nestes há a transferência de títulos de terceiros
para os bancos, enquanto nas antecipações os títulos depositados nos bancos servem apenas de
garantia.”
Os custos de transação para registro e oferta pública de valor mobiliário perante a CVM devem
compor o cálculo do custo de capital a título de comparação com as taxas bancárias.
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2.4 Mercado de Crédito no contexto do Sistema Financeiro Nacional (SFN)
O mercado de crédito está inserido no contexto do Sistema Financeiro
Nacional (SFN), e, embora não se pretenda discorrer sobre o tema, é importante
demonstrar como ele se encontra inserido no ordenamento jurídico brasileiro.
O SFN tem por objetivo promover o desenvolvimento equilibrado do país e a
servir aos interesses da coletividade, conforme estabelece o artigo 192 da
Constituição da República de 1988 (CR/88),19 sendo estruturado com base em três
grandes compartimentos – crédito, seguro e previdência complementar.20
Organograma 0121

As empresas deficitárias que desejarem realizar operações de dívida tem
duas opções no SFN: o mercado financeiro e o mercado de capitais, sendo
necessária uma breve distinção.

19

20
21

Art. 192. O sistema financeiro nacional, estruturado de forma a promover o desenvolvimento
equilibrado do País e a servir aos interesses da coletividade, em todas as partes que o compõem,
abrangendo as cooperativas de crédito, será regulado por leis complementares que disporão,
inclusive, sobre a participação do capital estrangeiro nas instituições que o integram.
MAIA, Felipe Fernandes Ribeiro. Fundo garantidor de créditos – FGC: mecanismos de proteção ao
sistema financeiro nacional. São Paulo: Quartier Latin, 2014. p. 33.
Elaborado com base na Tabela 01. In: MAIA, Felipe Fernandes Ribeiro. Fundo garantidor de
créditos – FGC: mecanismos de proteção ao sistema financeiro nacional. São Paulo: Quartier Latin,
2014. p. 34.
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2.4.1 A desintermediação financeira
A desintermediação financeira é principal característica que diferencia as
operações realizadas no âmbito do mercado financeiro daquelas realizadas no
mercado de valores mobiliários. Jairo Saddi esclarece:
Há uma distinção tout court entre mercado financeiro e o mercado de
capitais e que diz respeito ao relacionamento entre credor e devedor, se é
direito ou indireto. Diz-se que no mercado financeiro uma entidade
financeira (banco, financeira, etc.) se coloca entre o detentor do crédito e
aquele que necessita dos recursos. Em outras palavras, só há integração da
relação entre o cedente e o cessionário por isto é de um terceiro, que
completa essa intermediação. Portanto no mercado financeiro, o mercado
financeiro, o relacionamento entre o credor e o devedor é indireto. (...)
Porém, quando esse relacionamento se dá de forma direta, com os
consumidores de crédito se defrontando – sem a presença de intermediário
– com os ofertantes de recursos, está-se sob a égide do mercado de
capitais. Aqui, os agentes superavitários veem transferidas suas poupanças
para os agentes deficitários em operações que quase sempre envolvem
ordens de transferência, títulos ou valores mobiliários.22

Essa importante distinção tem caráter instrumental. Isto porque, quando a
relação creditícia ocorre no âmbito do mercado financeiro, a tutela do crédito estará
sujeito à regulação do BCB. Por outro lado, quando a relação creditícia derivar da
emissão de valores mobiliários, a tutela será de competência da CVM.
Ao operarem como intermediários financeiros, os bancos, de um lado, atuam
na mobilização da poupança, e, de outro, na concessão do crédito, assumindo duas
operações totalmente independentes e autônomas umas das outras. A autonomia
dessas operações faz com que a instituição financeira concentre um grande volume
de risco, pois o inadimplemento de um devedor não a desobriga da necessidade de
pagar aos poupadores os recursos que foram aportados. Com efeito, o banco
assume o risco de ter que pagar ao credor os valores devidos, mesmo não
recebendo do seu devedor.
Tendo em vista o risco que essa intermediação proporciona, as instituições
financeiras ficam, por força de lei, sujeitas a uma estrita regulamentação e
supervisão do BCB, sendo certo que as regras do SFN são esparsas e estão
dispostas em um conjunto de normas, sendo elas a Lei nº 4.595/1965, as
Resoluções do CMN, as Circulares emitidas pelo BCB e as Carta Circulares também
emitidas pelo BCB.
22

SADDI, Jairo. Crise e regulação bancária. São Paulo: Textonovo, 2000. p. 18.
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Já no mercado de capitais, os captadores acessam diretamente os recursos
dos poupadores por meio da emissão pública de valores mobiliários, sendo a
desintermediação, a principal característica. Neste caso, a tomada de risco do
investimento é feita diretamente pelo investidor que, analisando as informações que
lhe são disponibilizadas, decidem por conta própria em quais ativos investir.
Em razão de promover o acesso direto aos recursos dos poupadores e do
público em geral, o mercado de valores mobiliários também é objeto de
regulamentação. Neste caso, a tutela é realizada pela CVM, sendo que o bem
jurídico tutelado é a informação, eis que consiste na principal ferramenta dos
investidores para decidir se irão ou não adquirir tais títulos. A decisão sobre investir
ou desinvestir deve ser realizada de acordo com informações completas e
isonômicas, de forma que quem quer comprar um valor mobiliário deve ter a mesma
informação de que quem quer vender esse ativo.
Contextualizado o mercado de crédito no âmbito do SFN, a presente pesquisa
versará sobre modalidade de crédito obtida junto ao mercado de capitais.
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3 A EVOLUÇÃO DOS TÍTULOS DE CRÉDITO AOS TÍTULOS ESCRITURAIS
Historicamente, a figura do crédito mantém forte vínculo com a disciplina dos
títulos de crédito. Utilizado como forma de antecipar uma obrigação futura em troca
de um valor ou uma mercadoria atual, o crédito passou a ser exteriorizado em um
documento cartular que materializava esse direito.23

3.1 O Surgimento dos Títulos de Crédito

O título de crédito é considerado como o instrumento mais eficaz na
mobilização de riquezas24 pois permite a materialização em um documento cartular,
bem como a sua circulação. Antes do seu surgimento, a circulação de riquezas não
se mostrava possível sob a égide do direito comum, que apenas disciplinava a
circulação de bens.25
No início da sua evolução histórica, o direito romano limitava-se em tutelar o
direito de propriedade sobre os bens uma vez que a economia era baseada
essencialmente na troca. Nas feiras e lavouras as trocas das coisas fazia-se
fisicamente presente operando-se a tradição. A circulação dos bens era disciplinada
pelo direito comum, na forma de cessão civil.
Para afastar as dificuldades de circulação de direitos por meio de cessão civil
e dotar o direito transferido de suficiente certeza quanto à existência, e segurança
quanto à sua realização, foi-se construindo gradativamente o direito cambiário como
disciplina capaz de propiciar o financiamento da atividade econômica pela
mobilização do crédito.
O surgimento dos títulos de crédito decorreu da necessidade de maior
aceleração das transações mercantis, podendo ser atribuído também ao

23
24

25

FERNANDES, Jean Carlos. Teoria contemporânea dos títulos de crédito. Belo Horizonte: Arraes,
2012. p. 6.
BORGES, João Eunápio. Títulos de crédito. Rio de Janeiro: Forense, 1976. p. 9. “Os títulos de
crédito contribuíram mais que todas as minas do mundo para o enriquecimento das nações. Por meio
deles, o direito consegue vencer tempo e espaço, transportando com facilidade bens distantes e
materializando no presente – atualizando-as – as possíveis riquezas futuras”.
ROSA JÚNIOR, Luiz Emydgio F. Títulos de crédito. Rio de Janeiro: Renovar, 2000. p. 35.
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entesouramento do ouro e prata acumulados por alguns possuidores26; e a falta de
segurança27 no transporte da moeda.28
A evolução histórica dos títulos de crédito pode ser dividida em quatro fases.
No período italiano (até 1650), a letra de cambio não apresentava as características
da cambial moderna, porque era considerada como instrumento do contrato de
câmbio.
No período francês (1650 a 1848), surgiu a cláusula a ordem que permitiu a
maior circulação do crédito com a introdução do endosso que veio a se tornar o meio
cambiário próprio para a circulação do título de crédito. Com isso, a letra de câmbio
evoluiu de mero meio de pagamento para instrumento de crédito que é atualmente o
traço marcante dos títulos de crédito.29
No período alemão, (1848 a 1930), houve a codificação das normas
disciplinadoras da cambial, separando-as do direito comum. Nessa fase, a legislação
cambiária

caracterizava-se

principalmente

pela

permanente

e

crescente

preocupação com a proteção do terceiro adquirente de boa-fé, para facilitar a
circulação, que passou constituir a sua função precípua. Isso porque, quanto mais
protegido estivesse o terceiro adquirente, mais facilmente o título circularia, e, se
não houvesse essa proteção legal, ficaria mais difícil a negociação do título.30
É nesse contexto que se nota uma evolução no sentido de um maior
formalismo e de um maior rigor,31 passando a cambial a ser um título de crédito
autônomo e abstrato, constituindo-se um valor em si mesmo, como um bem móvel.
A partir de sua autonomização, a cambial adquire as características encontradas na
legislação atual.32
O quarto período (após 1930) é resultado da tentativa de unificação das
normas internacionais sobre determinadas matérias o que resultou na aprovação
26

27

28
29
30
31
32

In: MATTOS FILHO. Ary Oswaldo. O conceito de valor mobiliário. 1985. In: Revista de Direito
Mercantil 59, p. 31-31. Os possuidores de ouro e prata também mantinham propriedade sobre outras
moedas menos valorizadas, e preferiam colocar tais moedas em circulação do que aquelas mais
valorizadas, o que dificultava a circulação de quantias mais elevadas, prejudicando o comércio.
In: MATTOS FILHO. Ary Oswaldo. O conceito de valor mobiliário. 1985. In: Revista de Direito
Mercantil 59, p. 31-31. A insegurança e a vulnerabilidade no transporte de valores, aliados à
dificuldade do transporte de um volume mais significativo, também clamavam pela necessidade de
uma atualização das práticas mercantis. Assim, a necessidade de criação de uma disciplina jurídica
própria, e diferente do direito comum, acabou refletindo no desenvolvimento dos títulos de crédito.
MATTOS FILHO. Ary Oswaldo. O conceito de valor mobiliário. 1985. In: Revista de Direito
Mercantil 59, p. 31-31.
ROSA JÚNIOR, Luiz Emydgio F. Títulos de crédito. Rio de Janeiro: Renovar, 2000. p. 40.
ROSA JÚNIOR, Luiz Emydgio F. Títulos de crédito. Rio de Janeiro: Renovar, 2000. p. 42.
ASCARELLI, Tullio. Panorama de direito comercial. São Paulo, Saraiva, 1947. p. 103.
BULGARELLI, Waldirio. Títulos de crédito. São Paulo: Atlas, 2001. p. 147-148.
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das leis uniformes de genebras sobre letras de câmbio, notas promissórias e
cheques.
No Brasil, a introdução da Lei Uniforme de Genebra (LUG) e as Reservas
(Anexo II da Convenção de Genebra) ocorreu pelo Decreto nº 57.663, de 24/01/1966
e foi seguida por diversas outras normas aplicáveis aos títulos de crédito, até serem
inseridas no Código Civil de 2002: “Art. 887. O título de crédito, documento
necessário ao exercício do direito literal e autônomo nele contido, somente produz
efeito quando preencha os requisitos da lei”.
3.2 O Conceito Clássico dos Títulos de Crédito e os seus Princípios
Luiz Emygdio Rosa Jr. acentua que antes de se chegar a um consenso
quanto ao seu conceito, duas eram as definições usualmente destacadas pela
dogmática para designar o título de crédito. A de Cesare Vivante que definiu como
documento necessário para o direito literal e autonômo nele mencionado. E a de
José Maria Whitaker que definiu como o documento capaz de realizar
imediatamente o valor que representa.33
Esclarecendo a diferença entre as definições, o autor destaca que o conceito
de Whitaker foi importante por privilegiar a função econômica do título de crédito
uma vez que além da mobilização imediata de um valor, o portador poderia recebêlo antes do seu vencimento, por meio da operação de desconto.
Ressalta, no entanto, que este conceito encontrava-se incompleto pela
ausência de alguns aspectos jurídicos sendo, por isso, necessário que fosse
completado pelo conceito de Vivante. Nesse sentido, pontuou que o conceito de
Vivante:

33

LUCCA, Newton de. Aspectos da teoria geral dos títulos de crédito. São Paulo: Pioneira, 1979. p.
11. Embora Luiz Emydgio tenha apontado somente essas duas definições, Newton de Lucca destaca
que o jurista germânico Brunner foi o que propôs a primeira importante definição dos títulos de
crédito, segundo a qual os “títulos de crédito são documentos de um direito privado que não pode ser
exercido, senão pela apresentação do título”. Destaca o auto brasileiro: “Em que peses o grande
mérito da definição proposta por BRUNNER, principalmente ao se levar em conta a sua anterioridade
em relação às demais, não teve a mesma aptidão de obter a sistematização necessária. […] Pelo
conceito sugerido por BRUNNER são incluídos na categoria de títulos de crédito, como observou
ASCARELLI, “todos os documentos cuja apresentação é necessária para o exercício do direito a que
se referem, reunindo, assim, em uma única categoria, hipóteses heterogêneas e que mal se prestam
a ser regulamentadas pelas mesmas regras gerais”. Não identificou a definição, por outro lado, os
outros elementos essenciais dos títulos de crédito que são a literalidade e a autonomia, conforme iria
anunciar, mais tarde, a insuperável figura de CESARE VIVANTE […]”
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É mais relevante por ser mais preciso sob o aspecto jurídico porque: a)
refere-se expressamente aos princípios cardeais do título de crédito
(literalidade e autonomia); b) alude também, de forma implícita, ao princípio
da incorporação, ao mencionar que o direito cambiário está contido no título;
c) caracteriza o título de crédito como título de apresentação, ao enfatizar
que é documento necessário ao exercício do direito cambiário nele contido;
d) deixa claro que se trata de documento forma, ao se refere à literalidade,
da qual decorre o seu rigor formal.34

Pela definição de Whitaker, as ações das sociedades anônimas enquadrarse-iam nos títulos de crédito propriamente ditos, pois não seriam elas – as ações –
documentos necessários ao exercício dos direitos resultantes da condição de
acionista.

Para

Vivante,

tal

categoria

pertenceria

aos

títulos

de

crédito

impropriamente ditos, mais precisamente, na categoria dos títulos que atribuem a
qualidade sócio, e não aos títulos de crédito propriamente ditos que dão direito a
uma prestação de coisa fungível, mercadoria ou dinheiro.
Fato é que na definição do instituto, privilegiou-se o rigor formal dos títulos de
crédito e não a sua função econômica. O conceito de Vivante prevaleceu e foi
agasalhado pelo 887 do Código Civil de 2002, ficando estabelecido que o título de
crédito é o documento necessário ao exercício do direito literal e autônomo nele
contido, somente produz efeito quando preencha o requisito da lei.35
Esta definição foi unânime na doutrina e é dela que se extraem os quatro
princípios36 aplicados aos títulos de crédito: a literalidade, a autonomia, a
cartularidade e a legalidade ou tipicidade, como se passa a demonstrar.
A análise do conceito dos títulos de crédito, e dos seus princípios, tem como
referencial teórico a obra “Teoria Contemporânea dos Títulos de Crédito” de autoria
do Professor Jean Carlos Fernandes que, baseando-se na concepção Dworkiana de

34
35

36

ROSA JÚNIOR, Luiz Emydgio F. Títulos de crédito. Rio de Janeiro: Renovar, 2000. p. 48
COSTA, Wille Duarte. Títulos de Crédito. Belo Horizonte: Del Rey, 2005, p. 67 “Com esta definição
todos concordam, pois tem sido repetida seguidamente pelos autores e por todos que querem fazer
um estudo sério sobre os títulos de crédito. É dela que vamos extrair os elementos necessários ao
conhecimento desses títulos de crédito, tão importantes, que sempre serviram de sustentação para a
evolução da economia, em todos os tempos até os dias de hoje. (wille Duarte costa)”
FERNANDES, Jean Carlos. Teoria contemporânea dos títulos de crédito. Belo Horizonte: Arraes,
2012. p. 45. “Para a teoria contemporânea dos títulos de crédito, a documentalidade, a literalidade e
a autonomia não são meras características , requisitos, elementos ou atributos, mas verdadeiramente
princípios , ou seja, normas voltadas, sobretudo, para uma comunidade personificada, como sugere a
tese dworkiana.”
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integridade do sistema, em que regras e princípios convivem como fonte do direito,
propõe uma releitura do conceito dos títulos de crédito sob a ótica pós-positivista. 37
3.2.1 O Princípio da Cartularidade e o Fenômeno da Desmaterialização
Com o desenvolvimento do direito cambial, o direito literal e autônomo passou
a ser instrumentalizado por uma cártula – um papel –, sendo por isso denominado
como o fenômeno da cartularidade.38 A doutrina clássica é assente quanto a
necessidade de corporificação da promessa de pagamento em um documento.39
O direito não existe sem o documento no qual se materializou; O direito não
se transmite sem a transferência do documento; O direito não pode ser
exigido sem a exibição e a entrega do título que satisfaz a obrigação nele
prometida. 40

Como se vê, o fenômeno da cartularidade constituiu um dos pilares dos títulos
de crédito, a tal ponto que existe um apego genético entre direito e documento, na
concepção vivantina.
No entanto, atualmente, o instituto dos títulos de crédito vem sendo objeto de
algumas reflexões e reformulações. Principalmente em razão do desenvolvimento
tecnológico, o suporte “papel” caiu em desuso, sendo, inegavelmente, substituído
pelo suporte eletrônico na grande maioria das operações, sobretudo nas chamadas
operações em massa, aquelas em que os registros eletrônicos e escriturais são
emitidos em volumes infinitamente maiores do que no suporte papel.
37

38
39

40

FERNANDES, Jean Carlos. Teoria contemporânea dos títulos de crédito. Belo Horizonte: Arraes,
2012. p. 32-33, os princípios assumem posição de imperatividade no sistema jurídico, diferente do
observado no jusnaturalismo e no positivismo jurídico. Não mais se concebe utilizar as expressões
norma e regra como sinônimas, sob de incorrer em risco de se esvaziar os princípios do alcançado
conteúdo normativo.
LUCCA, Newton de. Aspectos da teoria geral dos títulos de crédito. São Paulo: Pioneira, 1979. p.
57.
BORGES, João Eunápio. Títulos de crédito. Rio de Janeiro: Forense, 1976. p. 8. “o título de crédito
é, antes de tudo, um documento. O documento, no qual se materializa, se incorpora a promessa da
prestação futura a ser realizada pelo devedor, em pagamento da prestação atual realizada pelo
credor”; REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Comercial. São Paulo: Saraiva,1977, p. 297. “o título de
crédito se assenta, se materializa, numa cártula, ou seja, num papel ou documento. Para o exercício
do direito resultante do crédito concedido torna-se essencial a exibição do documento. O documento
é necessário para o exercício exigir ou exercitar qualquer direito fundado no título de crédito”;
COSTA, Wille Duarte. Títulos de Crédito. Belo Horizonte: Del Rey, 2006, p. 68. “A cartularidade é a
materialização do direito no documento (papel ou cártula), de tal forma que o direito (direito cartular)
não poderá ser exercido sem a exibição do documento.”
LOBO, Jorge. As “Dez regras de ouro” dos títulos cambiais. In: Revista de Direito Mercantil – 117.
p. 9.
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A materialização dos créditos já não atende as atuais necessidades do
mercado uma vez que a documentação em papel causa obstáculos à circulação dos
títulos de crédito, o que torna necessária uma evolução do regime jurídico envolto a
essa disciplina, que foi criada justamente na corporificação. Além do incremento no
volume de emissões, e, a redução de custos transacionais (na emissão e no
armazenamento), a circulação de valores escriturais ocorre inquestionavelmente
com maior rapidez, e, em distâncias muito maiores.
Na doutrina estrangeira a desmaterialização também foi considerada como
um fenômeno que atinge não apenas os valores mobiliários e os títulos de crédito,
como outros aspectos da vida em sociedade. “É um processo ainda em curso e
cujas consequências do ponto de vista jurídico, são difíceis de avaliar.”41
Amadeu José Ferreira destacou diferentes graus de desmaterialização. Em
um primeiro grau, que chamou de desmaterialização da circulação, o título continua
a existir, mas não circula fisicamente e sim de forma eletrônica. Já na
desmaterialização total, os títulos são criados e circulam eletronicamente. Há quem
considere que a desmaterialização total represente o fim dos títulos de crédito:
Muitos preveem uma evolução para a desmaterialização total dos valores
mobiliários à medida que a “revolução informática” avançar. Para outros, a
desmaterialização total operada em França é o princípio do fim dos títulos
pelo que deve dizer-se adeus aos títulos de crédito, figura jurídica que, na
sua opinião, já não se justifica.42

No Brasil, Paulo Salvador Frontini já alertava para os problemas que
poderiam advir do fenômeno da desmaterialização. Asseverando a necessidade de
repensar a teoria dos títulos de crédito, o autor imaginava que em razão do princípio
de cartularidade, os títulos de crédito não deixariam de existir, mas teriam a sua
utilização reduzida:
É evidente que, em prazo que reputamos breve, o Direito, especialmente o
Direito Comercial, deve repensar consideravelmente a doutrina sobre a
circulação dos direitos materializados em títulos (ou seja, direitos
literalmente declarados sobre um documento de papel, as “cártulas”),
longamente elaborada pela teoria geral dos títulos de crédito. Imaginamos
que os títulos de crédito não deixarão de existir, mas terão sua utilização
reduzida. Declarações cambiais da maior importância como, por exemplo, o
41
42

FERREIRA, Amadeu José. Valores mobiliários escriturais, um novo modo de representação e
circulação de direitos. Almedina: Coimbra, 1997. p. 69.
FERREIRA, Amadeu José. Valores mobiliários escriturais, um novo modo de representação e
circulação de direitos. Almedina: Coimbra, 1997. p. 74.
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aceito e o aval, histórica e legalmente apostas sobre o papel em que se
consubstancia a cártula, deverão ser reformuladas, simplesmente porque o
título, enquanto documento material (“papel”), dotado de natureza de coisa
corpórea, está deixando de existir em sua forma física.43

Diferentemente do que se imaginou, o fenômeno da desmaterialização não
significou uma diminuição na utilização dos títulos de crédito no direito brasileiro.
Pelo contrário, o seu número está cada vez maior com a criação dos chamados
títulos de crédito “contemporâneos”, assim considerados aqueles que se enquadram
na definição descrita no item 3.4 infra, e, que apresenta como uma das
características a possibilidade de serem emitidos em sua forma escritural.
Nesse sentido, as Lei nº 9.514/97, 11.882/2008 e 12.249/2010 criaram,
respectivamente: os Certificado de Recebíveis Imóbiliário (CRI), a Letra de
Arrendamento Mercantil (LAM) e a Letra Financeira (LF), todos admitidos em sua
forma escritural.44
Dentre os chamados títulos do agronegócio, também podem ser emitidos na
forma escritural: a Cédula de Produtor Rural (CPR) disciplinada pela Lei 8.929/9445;
a Letra de Crédito do Agronegócio (LCA)46, o Certificado de Recebíveis do
Agronegócio (CRA), o Conhecimento de Depósito Agropecuário (CDA), o Warrant
Agropecuário (WA), Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio (CDCA)47,
todos esses criados pela Lei 11.076/200448.

43
44

45

46

47

48

FRONTINI, Paulo Salvador. Títulos de Crédito e títulos circulatórios: que futuro a informática lhes
reserva? In: Doutrina Civil – RT nº 730, 1996, p. 62.
Art. 6º O Certificado de Recebíveis Imobiliários - CRI é título de crédito nominativo, de livre
negociação, lastreado em créditos imobiliários e constitui promessa de pagamento em dinheiro. Art.
7º O CRI terá as seguintes características: (...) IV - forma escritural;
Art. 3o A Letra de Arrendamento Mercantil será emitida sob a forma escritural, mediante registro em
sistema de registro e de liquidação financeira de ativos autorizada pelo Banco Central do Brasil.
Art. 38. A Letra Financeira será emitida exclusivamente sob a forma escritural, mediante registro em
sistema de registro e de liquidação financeira de ativos autorizado pelo Banco Central do Brasil (...)
Art. 19. A CPR poderá ser negociada nos mercados de bolsas e de balcão. § 3o A CPR registrada em
sistema de registro e de liquidação financeira de ativos autorizado pelo Banco Central do Brasil terá
as seguintes características: I - será cartular antes do seu registro e após a sua baixa e escritural ou
eletrônica enquanto permanecer registrada em sistema de registro e de liquidação financeira;
Art. 35. O CDCA e a LCA poderão ser emitidos sob a forma escritural, hipótese em que: I - tais títulos
serão registrados em sistemas de registro e de liquidação financeira de ativos autorizados pelo Banco
Central do Brasil; II - a transferência de sua titularidade operar-se-á pelos registros dos negócios
efetuados na forma do inciso I do caput deste artigo.
Art. 37 (...): § 1o O CRA adotará a forma escritural, observado o disposto no art. 35 desta Lei.
Art. 3º O CDA e o WA serão: I - cartulares, antes de seu registro em sistema de registro e de
liquidação financeira a que se refere o art. 15 desta Lei, e após a sua baixa; II - escriturais ou
eletrônicos, enquanto permanecerem registrados em sistema de registro e de liquidação financeira
Art. 23. Ficam instituídos os seguintes títulos de crédito: I - Certificado de Direitos Creditórios do
Agronegócio - CDCA; II - Letra de Crédito do Agronegócio - LCA; III - Certificado de Recebíveis do
Agronegócio - CRA.
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Verifica-se que não houve uma redução mas sim significativo aumento no
número de títulos de crédito passíveis de emissão escritural, o que induz a imaginar
que aqueles que pensavam a redução, ou até mesmo a extinção do instituto,
estivessem referindo-se aos tradicionais títulos de crédito até então conhecidos no
direito brasileiro: letra de cambio, duplicata, nota promissória e cheque.
Assim é que os títulos de crédito foram inseridos em uma nova ordem de
emissão. A escrituração de títulos e documentos decorreu da evolução da tecnologia
da informação e implicou em alterações promovidas nas práticas negociais. Para
parte da doutrina, o fenômeno da desmaterialização violaria o princípio cartular
legalmente estabelecido.
Essa hipótese não passou despercebida por Jean Carlos Fernandes que
dedicou detida pesquisa ao tema. Atento a tais alterações e ao contexto no qual se
inseriram, o autor procurou compreender o fenômeno da desmaterialização à luz dos
princípios, e não mediante uma simples interpretação literal.49
Nessa tarefa hermenêutica, não abandonou o rigor formal dos títulos de
credito e nem violou o princípio da cartularidade. Ao interpretar a cartularidade como
princípio – e não como simples regra – ressalta a necessidade de compreensão da
realidade jurídica-econômica do instituto.50 Realidade que era inimaginável para
Cesare Vivante quando estabeleceu a cartularidade como elemento do conceito de
título de crédito.
A cartularidade não pode ser compreendida isoladamente pois tem como
corolário o princípio da equivalência funcional previsto na Lei Modelo Uncitral sobre
49

50

CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 9-10.
“O jurista deve analisar os grandes princípios que emergem da totalidade do sistema, para, com eles,
buscar a interpretação normativa. A significação advirá desse empenho em que os termos do juízo
são compreendidos na conformidade dos princípios gerais que iluminam a ordem jurídica. Assim,
insistir na diferença entre texto do direito positivo e norma jurídica, sobre ser importante, é
extremamente útil para o adequado entendimento do trabalho hermenêutico desenvolvido pelo
cientista do Direito. Este, conhecedor que é das noções jurídicas fundamentais, bem como das
formas possíveis de combiná-las, saberá, por certo, interpretar aquilo que lê, à luz dos magnos
princípios, produzindo as significações (normas jurídicas) da mensagem legislada.”
FERNANDES, Jean Carlos. Teoria contemporânea dos títulos de crédito. Belo Horizonte: Arraes,
2012. p. 8. “Daí surge a seguinte indagação: como adequar a teoria clássica dos títulos de crédito
com a nova realidade em torno da circulação maciça do crédito, a dispensar o suporte papelizado? A
resposta nos conduz a repensar a disciplina cambiária, seus institutos, princípios e funcionalidade
econômica. A teoria clássica dos títulos de crédito, aparelhada e desenvolvida a partir da cártula, não
mais atende a totalidade dos reclamos das novas atividades empresarias fomentadas por políticas de
crédito instrumentalizadas pelos títulos escriturais, dotados, por força de lei, de natureza cambiária.
(...) É necessária a compreensão dos contornos jurídico-econômicos da teoria contemporânea dos
títulos de crédito, em um cenário no qual grande parte dos títulos de crédito tornou-se nominativos,
transferidos eletronicamente por meio de anotações em sistemas de registro e liquidação (Cetip,
Selic, por exemplo).”
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Comércio Eletrônico, que prevê o cumprimento da função jurídica do título, em toda
a sua extensão, pela instrumentalização escrita e autografa.51
Fábio Ulhoa Coelho revela que este princípio também é chamado de princípio
da não discriminação pois não se pode negar validade, eficácia ou executividade a
nenhum documento só pela circunstância de ter por suporte o meio eletrônico.
A transmutação de suporte importa que o crédito nele documentado passa,
desde o registro, a circular exclusivamente por meio eletrônico. Quer dizer,
o título de crédito deixa de ter o suporte papel e passa a ter o suporte
eletrônico. […]
No futuro próximo, quando os processos judiciais forem todos eletrônicos,
não será mais necessária a transmutação de suporte, podendo o título ser
criado, circular e, não pago, ser cobrado exclusivamente no meio eletrônico.
A lei já disciplina a transmutação de suporte nos títulos do agronegócio, por
exemplo. Mas a mesma disciplina é aplicável a qualquer título de crédito,
em razão do princípio da equivalência funcional.

Diante disso, o fenômeno da desmaterialização não representou uma
desnaturação do princípio cartular que se mantém preservado, devendo ser
compreendido à luz da realidade jurídico-econômica contemporânea.
3.2.2 O Princípio da Literalidade
O princípio da literalidade revela o que se encontra escrito no título, ou seja,
somente pode ser exigido o conteúdo da cártula o direito nele mencionado. O que
não se encontra expressamente consignado no título de crédito não produz efeitos
perante o devedor da relação original ou das relações derivadas.
Com a desmaterialização, o princípio da literalidade sofre uma pequena
adequação, pois a literalidade do direito cambiário demonstra-se por meio dos
registros eletrônicos ou por certidão de inteiro teor dos dados informados pela
instituição registradora, responsável pela manutenção do registro.52
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Fábio Ulho Coelho (FUC) em entrevista concedida ao Jornal Carta Forense (CF). Disponível em:
<http://www.cartaforense.com.br/conteudo/entrevistas/titulos-de-credito-eletronicos/5199>.
Acesso
em: 15 nov. 2014: CF - Estes títulos são funcionalmente equivalentes aos elaborados em papel?
FUC - Quando começou a se disseminar o meio eletrônico como suporte para informações jurídicas
isso, evidentemente, suscitou diversas discussões. A mais importante delas, claro, diz respeito à
segurança jurídica que se poderia esperar do novo suporte. Estudos realizados pela Comissão da
ONU especializada em direito comercial internacional, a UNCITRAL, acabaram indicando que o meio
eletrônico cumpre as mesmas funções do meio papel; há, como formulado por estes estudos, uma
equivalência funcional entre esses dois meios.
FERNANDES, Jean Carlos. Teoria contemporânea dos títulos de crédito. Belo Horizonte: Arraes,
2012. p. 42.
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3.2.3 O Princípio da Autonomia
O princípio da autonomia, pode ser desdobrado em duas situações
inteiramente distintas, porém complementares. Sobre um aspecto, a autonomia
afirma que as convenções extra cartulares não podem ser opostas ao portador dos
títulos de crédito, pelo princípio da inoponibilidade das relações pessoais. De outro
lado, a autonomia protege o terceiro possuidor de boa-fé de maneira que não pode
ser oposta ao terceiro possuidor a falta de titularidade de quem lhe transferiu53.
Jean Carlos Fernandes explica que o primeiro aspecto da autonomia – a
abstração – libera o título de sua causa, decorrendo a inoponibilidade das relações
pessoais. O segundo aspecto representa a independência das obrigações
assumidas no título.54
Com a desmaterialização, o princípio da autonomia mantém a sua higidez e
importância para circulação dos títulos de crédito.

3.2.4 O Princípio da Legalidade ou Tipicidade
Por fim, o princípio da legalidade ou tipicidade consiste na impossibilidade
estabelecida pela lei, de se emitirem títulos de crédito que não estejam previamente
definidos e disciplinados por lei.55
Embora parte da doutrina tenha admitido a criação de títulos atípicos pelo
Código Civil de 200256, melhor entendimento evidencia que as normas do Código
Civil tiveram por escopo serem subsidiárias às normas específicas dos títulos de
crédito, e não criar em uma regulamentação própria aos chamados títulos atípicos.57
Nesse sentido Wille Duarte Costa observa:
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LUCCA, Newton de. Aspectos da teoria geral dos títulos de crédito. São Paulo: Pioneira, 1979. p.
53. “a) segundo um significado, ao falar em autonomia quer-se afirmar que não podem ser opostas ao
subsequente titular do direito cartular as exceções oponíveis ao portador anterior, decorrentes de
convenções extra-cartulares, inclusive, nos títulos abastrato, as causais...b) segundo um outro
significado, ao falar em autonomia, quer-se afirmar que não pode ser oposta ao terceiro possuidor do
título a falta de titularidade de quem lhe transferiu...”
FERNANDES, Jean Carlos. Teoria contemporânea dos títulos de crédito. Belo Horizonte: Arraes,
2012. p. 24-25.
BULGARELLI, Waldirio. Títulos de crédito. São Paulo: Atlas, 2001. p. 73.
PENTEADO, Mauro Rodrigues. Teoria Geral e Títulos Atípicos Em Face do Novo Código Civil
LUCCA, Newton de. Aspectos da teoria geral dos títulos de crédito. São Paulo: Pioneira, 1979. p.
124-125.
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Não se deve esquecer que o título de crédito surge por força da lei que o
regula. Dessa forma, não se pode admitir a criação de um novo título, sem
base legal. Mesmo os existentes não podem receber outros requisitos não
previstos, ou modificações capazes de alterar-lhes a substância, sem lei.
Por isso, a maioria dos títulos de crédito corresponde a títulos formais,
entendido no sentido de que devem atender, obrigatoriamente, a certas
formalidades impostas pela norma jurídica.58

Jean Carlos Fernandes, nesse mesmo sentido, destaca que “a observância
da tipicidade dos títulos de crédito para o seu ingresso no mundo jurídico é condição
basilar presente no direito brasileiro, sendo este o critério adotado pelo nosso
legislador.”59
Conforme já destacado, o próprio Código Civil de 2002 consagra o princípio
da legalidade ao estabelecer que serão considerados título de crédito aquele que
anteder aos requisitos da lei.
3.3 A Executividade dos Títulos de Crédito
O artigo 585 do Código de Processo Civil atribui força executiva aos títulos
de crédito tradicionais (letras de câmbio, duplicata, nota promissória e o cheque) e a
todos os demais títulos que a lei assim dispuser.
Até recentemente, a doutrina clássica destacava que a ação cambiária só
poderia ser exercida com a exibição do original do título. Além de possibilitar a
verificação dos requisitos essenciais, e, se o objeto da cobrança está respaldada no
próprio título, a apresentação do título revela-se necessária para certificar que o
título de crédito foi retirado de circulação. Assim, problema de ordem prática a ser
enfrentado diz respeito à possibilidade de execução dos títulos de crédito escriturais.
É certo que os títulos executivos extrajudiciais estão elencados no artigo 585
do Código de Processo Civil, em um rol meramente exemplificativo, com a
possibilidade, em cláusula aberta, de inclusão de "todos os demais títulos a que, por
disposição expressa, a lei atribuir força executiva". A opção do legislador por atribuir
força executiva aos títulos de crédito consagra o princípio da celeridade
processual60.
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COSTA, Wille Duarte. Títulos de crédito. 4. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2007. p. 79.
FERNANDES, Jean Carlos. Teoria contemporânea dos títulos de crédito. Belo Horizonte: Arraes,
2012. p. 46-47.
THEODORO JUNIOR. Humberto. A cédula de crédito bancário. Revista de Direito Bancário, do
Mercado de Capitais e da Arbitragem. São Paulo, v. 6, n. 22, p. 23, out./dez. 2003. “A lei quis criar,
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Os títulos de crédito têm a característica da executividade, aparelhando a
chamada ação cambial, a qual é executiva, por força do artigo 49 do Decreto
2.044/1908, aplicável em razão das reservas à Lei Uniforme de Genebra (Decreto
57.663/66).
A propósito, a Lei Uniforme de Genebra e o Decreto 2.044/1908 estabelecem
as chamadas "normas de direito cambial", sendo utilizadas de forma supletiva, por
exemplo, aos títulos de crédito do agronegócio, por expressa previsão no artigo 44
da Lei 11.076/200461 (à CPR por força do artigo 10 da Lei nº 8.929/9462; e à CCB
por força do art. 44 da Lei nº 10.931/0463) o que alcança, obviamente, a ação
cambial ou executiva e atende ao disposto no artigo 585, inciso VIII, do Código de
Processo Civil.
Como visto, a lei já disciplina a transmutação de suporte em relação aos
considerados títulos de crédito contemporâneos. Mas a mesma disciplina é aplicável
a qualquer título de crédito, em razão do princípio da equivalência funcional. Clara,
portanto, é a possibilidade de execução dos títulos de crédito escriturais, restando
ainda a seguinte dúvida: se os títulos são escriturais (eletrônicos ou virtuais) como
poderão aparelhar a ação de execução?
Os títulos de crédito escriturais encontram-se registrados em sistema de
registro e de liquidação financeira de ativos, no caso, a Cetip - Central de Custódia e
de Liquidação Financeira de Títulos, uma sociedade anônima de capital aberto,
autorizada a funcionar e regulada pela CVM e BCB.
Por sua vez, a Lei 12.249/2010 atribuiu à certidão expedida pela Cetip a
representação física dos títulos de crédito escriturais registrados eletronicamente, a
qual serve para aparelhar a ação de execução. Advirta-se, contudo, que não é a
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e efetivamente criou, um título de crédito dotado de força executiva, não deixando qualquer margem
ao arbítrio ou juízo subjetivo do aplicador do Direito. Nessa escolha, balizou dois valores consagrados
na Constituição: a efetividade da Justiça (especialmente importante, no caso concreto, para o
Sistema Financeiro Nacional e a Ordem Econômica regulados na Carta Constitucional) e a segurança
jurídica (que no caso envolve a ampla defesa e o devido processo legal). Todos esses princípios são
consagrados no texto constitucional e merecem igual respeito. Na edição das normas
infraconstitucionais, assim como em sua aplicação, o Princípio da Legalidade impõe ao Estado a
convivência harmônica e respeitosa dos princípios gerais do direito, que se completam, se equilibram,
sem se anularem. A criação do título executivo dá relevo à celeridade da prestação jurisdicional no
momento em que as circunstâncias da realidade socioeconômica clamam por tal medida.”
Lei 11.076/2004: “Art. 44. Aplicam-se ao CDCA, à LCA e ao CRA, no que forem cabíveis, as normas
de direito cambial, com as seguintes modificações:"
Art. 10. Aplicam-se à CPR, no que forem cabíveis, as normas de direito cambial, com as seguintes
modificações:
Art. 44. Aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que não contrariar o disposto nesta Lei, a
legislação cambial, dispensado o protesto para garantir o direito de cobrança contra endossantes,
seus avalistas e terceiros garantidores.
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certidão da Cetip que possui força executiva, mas os títulos de crédito escriturais ou
eletrônicos, os quais, obviamente, deverão ser representados de forma física pela
certidão de inteiro teor expedida pela entidade registradora. Embora o artigo 38, §
1º, da Lei 12.249/2010 se refira à executividade da Letra Financeira, a certidão de
inteiro teor da Cetip é suficiente para executar os demais títulos de crédito escriturais
ou eletrônicos por ela registrados.
Isso guarda similitude com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
(Recurso Especial n. 1.024.691 - PR) ao reconhecer a duplicata virtual, representada
fisicamente pelo boleto bancário. Nota-se que não é o boleto bancário que possui
força executiva, mesmo porque não atende ao disposto no artigo 585 do Código de
Processo Civil, mas a duplicata, título de crédito regulado pela Lei 5.474/68, que,
sendo virtual, será representada pelo aviso de cobrança bancária no aparelhamento
da ação de execução.
Os títulos de crédito escriturais, portanto, preservam a característica da
executividade, aparelhando a execução por meio da certidão de inteiro teor expedida
pela entidade administradora do sistema de registro e de liquidação financeira de
ativos autorizada pelo BCB.
3.4 O Conceito na Teoria Contemporânea dos Títulos de Crédito
Demonstrada a releitura da cartularidade, literalidade, autonomia e legalidade
à luz dos imperativos da ordem principiológica na interpretação da norma jurídica,
Jean Carlos Fernandes propõe uma definição contemporânea para os títulos de
crédito:
Título de crédito é o documento, cartular ou eletrônico, indispensável para o
exercício literal e autônomo nele mencionado ou registrado em sistema de
custódia, transferência e liquidação legalmente autorizado, bem como para
a captação de recursos nos mercados financeiros ou de capitais, dotado de
executividade por si ou por certidão de seu inteiro teor emitida pela
instituição financeira.

Ao propor tal definição, o autor revela, agora sim de forma literal, o conteúdo
normativo que pauta a nova ordem de emissão escritural dos títulos de crédito.
Acrescenta, também, uma nova funcionalidade do instituto que consiste na captação
de recursos nos mercados financeiros ou de capitais.
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Essas modalidades de captação estão consagradas por algumas legislações
que incorporaram a “securitização de recebíveis” ao ordenamento jurídico brasileiro,
passando a permitir utilização de um título de crédito como valor mobiliário. Diante
dessa nova funcionalidade, os títulos de crédito deixam de ser meros instrumentos
de pagamento, passando a ser considerados como instrumentos de captação de
recursos.
3.5 A Securitização de Recebíveis
A expressão securitização advém da expressão em inglês Asset Backed
Securities – ABS significando valor mobiliário lastreado em ativos. Brian Clarkson
exprime a definição que coloquialmente é utilizada pelos operadores do mercado de
capitais como “empacotamento”:
Securitização é um processo através do qual uma variedade de ativos
financeiros e não financeiros (vamos chamá-los de “ativos-base”) são
“empacotados” na forma de Títulos (títulos financeiros negociáveis) e então
vendidos a investidores. Os fluxos de caixa gerados pelos ativos-base são
usados para pagar o principal e os encargos das securities além das
despesas da operação. 64

No Brasil, o termo está relacionado com a emissão de algumas espécies de
títulos de crédito que podem funcionalizar como valor mobiliário.
Segundo a doutrina de Melhim Nemin Chalub, a securitização designa “uma
técnica financeira, de natureza processual, cuja finalidade é a emissão de títulos de
crédito com propósito de serem negociados no mercado de capitais.” 65
Essa técnica diferencia-se das das tradicionais operações de dívida por dois
motivos. Primeiro trata-se de um operação de desintermediação financeira, logo,
sem a participação de um banco como fornecedor do crédito. Nesse sentido, Natália
Cristina Chaves define securitização como:
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CLARKSON, Brian. apud. OLIVEIRA, Débora Catizane de. Certificados de recebíveis imobiliários
e seus reflexos no desenvolvimento do mercado imobiliários. Nova Lima: Faculdade de Direito
Milton Campos, 2014. p. 31.
CHALHUB, Melhim Namem. Alienação fiduciária, incorporação imobiliária e mercado de
capitais. Rio de Janeiro: Renovar, 2012. p. 460.
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Operação de desintermediação financeira que proporciona a antecipação de
recebimento de recursos a quem desejar, mediante a cessão de créditos a
uma entidade adquirente, que emitirá títulos ou valores mobiliários,
vinculando o pagamento destes ao recebimento dos créditos cedidos.66

O segundo motivo decorre do primeiro. Nas tradicionais operações de dívida,
as empresas reconhecem uma dívida no seu passivo (contas a pagar), através de
lançamentos contábeis, em contrapartia de um ingressso no ativo (caixa). Já na
securitização, há uma simples conversão de ativos da empresa (recebíveis) em
outros ativos (valores mobiliários) negociáveis no mercado de capitais.
A securitização envolve uma sucessão de atos jurídicos, que se inicia (1) com
a constituição de um veículo com o propósito específico (VPE) para receber os
ativos originadores da securitização. O VPE pode ser uma sociedade empresária,
um fundo ou um trust67. Em segundo lugar (2), realiza-se a cessão dos direitos
creditórios ao VPE, de forma que esses créditos passam a constituir patrimônio
autônomo. Segue-se (3) a classificação de risco da emissão pretendida68, e, por fim
(4), realiza-se a venda de tais títulos de crédito no mercado de capitais. Em linhas
gerais, a operação pode ser assim representada:
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CHAVES, Natália Cristina. Direito empresarial: securitização de crédito. Belo Horizonte: Del Rey,
2006. p. 24-25.
CHALHUB, Melhim Namem. Alienação fiduciária, incorporação imobiliária e mercado de
capitais. Rio de Janeiro: Renovar, 2012. p. 468. “Nos Estados Unidos e países de tradição anglosaxônica, utiliza-se a figuar do trust para promover a securitização. O trust é o ato pelo qual o
proprietário (settlor) de determinado bem ou direito transmite-o a outra pessoa, chamada trustee, para
realização de um fim determinado, em relação a outra pessoa, chamada cestui que trust
(beneficiário), ou em relação ao próprio settlor. Na dinâmica desse negócio, o trustee é investido dos
poderes de proprietário, mas só nominalmente (nominal proprierty), pois, na verdade, ele recebe a
propriedade somente para administrá-la em proveito do cestui que trust, este, sim, o destinatário do
conteúdo econômico dessa propriedade (equitable proprierty)”
CHALHUB, Melhim Namem. Alienação fiduciária, incorporação imobiliária e mercado de
capitais. Rio de Janeiro: Renovar, 2012. p. 476. “A classificação de risco no processo de
securitização é elemento indispensável para orientar a decisão do investidor. É por meio do parecer
emitido pela agência de classificação que o investidor tomará conhecimento do grau de risco do
investimento.”
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De um lado, a securitização proporciona à empresa detentora dos créditos a
longo prazo, o recebimento antecipado, podendo aplicar esses recursos em novos
projetos. De outro lado, a securitização constitui uma oportunidade de investimento
para o poupador, lastreado em créditos de naturezas diversas, seja decorrente do
varejo, de natureza imobiliária seja do agronegócio.
Na legislação brasileira a securitização foi introduzida primeiramente na Lei nº
9.514/97, mas mesmo antes dessa previsão legal, a prática já vinha sendo realizada
no direito empresarial. Beatriz Trovo narra que a primeira operação de securitização
no Brasil ocorreu em 1992, e foi realizada pelo grupo Mesbla. Para essa operação,
foi constituída uma sociedade com propósito específico, a Mesbla Trust de
Recebíveis de Cartão de Crédito S.A (Mesbla Trust), para qual foram cedidos os
recebíveis de cartão de crédito da Mesbla S.A. Tais recebíveis lastrearam a emissão
de debêntures pelo VPE que, por sua vez, foram lançados no mercado de capitais,
e o pagamento das debêntures estava vinculado aos recebimentos das faturas dos
cartões de crédito, que constituíam a garantia dessas operações.70
Ao ser introduzida na legislação pátria, o artigo 8º da 9.514/97 definiu: “Art. 8º.
A securitização de créditos imobiliários é a operação pela qual tais créditos são
expressamente vinculados à emissão de uma série de títulos de crédito, mediante
Termo de Securitização de Créditos, lavrado por uma companhia securitizadora”.
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Tradicional estrutura de securitização de recebíveis.
TROVO. Beatriz. Securitização de recebíveis. In: Estudos Avançados de Direito Empresarial.
GORGA, Erika; p. 283-284; SICA, Lígia Paula Pinto. (Coord). Rio de Janeiro: Elservier, 2013.
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O instituto foi também inserido na Lei nº 11.076/04 que criou os títulos do
agronegócio. Referida lei aparentemente repete a redação anterior definindo a
securitização com a seguinte redação:
Art. 40. A securitização de direitos creditórios do agronegócio é a operação
pela qual tais direitos são expressamente vinculados à emissão de uma
série de títulos de crédito, mediante Termo de Securitização de Direitos
Creditórios, emitido por uma companhia securitizadora, do qual constarão
os seguintes elementos:

Apesar de apresentarem aparentes semelhanças, a jurisprudência da CVM
diferencia o “crédito” dos “direitos creditórios” conforme será demonstrado no
Capítulo 5. A definição de Luiz Ferreira Xavier Borges contempla essas duas figuras,
embora não as distinga. Veja-se:
A securitização consiste numa operação em que o valor mobiliário emitido
de alguma forma está lastreado ou vinculado a um direito de crédito,
também denominado direito creditório ou simplesmente recebível. 71

Constata-se que o instituto dos títulos de crédito assume grande relevância
nas operações de securitização. Primeiro porque, como ativos que são (título líquido,
certo e exigível), podem lastrear operações de securitização. Em segundo lugar
porque, lastreados em títulos de crédito ou em direitos creditórios, servem de lastro
para emissão de novos títulos de crédito, como é o caso do CRI ou do CRA.
Como demonstrado, tanto o CRI como o CRA são títulos de crédito típicos.
Portanto, a pergunta que se faz é: como os títulos de crédito se transformam ou
podem ser considerados como valores mobiliários? Para responder a esse
questionamento é necessário compreender o conceito de valor mobiliário no direito
brasileiro, o que será realizado no próximo capítulo dedicado ao tema.
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BORGES, Luiz Ferreira Xavier. Securitização como parte da segregação de risco empresarial.
Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais. São Paulo, n.10, p. 257-267.
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4 O CONCEITO DE VALOR MOBILIÁRIO E A SUA EVOLUÇÃO NO DIREITO
BRASILEIRO
A conceituação de valor mobiliário no direito brasileiro terá como referencial
teórico o trabalho que publicado por Luiz Gastão Paes de Leães, o primeiro que se
tenha conhecimento a analisar o conceito do instituto à luz do direito norteamericano, passano a nortear os estudos e o desenvolvimento do tema no direito
brasileiro.
4.1 A Instrumentalidade do conceito valor mobiliário
A exemplo de outros sistemas legais, o conceito de valor mobiliário no direito
brasileiro é instrumental e tem por finalidade delimitar um campo específico de
intervenção no do estado na atividade econômica .
Os valores mobiliários estão sujeitos à disciplina legal da CVM, autarquia
federal com independência administrativa e financeira, que tem poderes para
regulamentar, orientar e fiscalizar o funcionamento do mercado de valores
mobiliiários, por determinação Lei nº 6.385/76.
O poder de polícia da CVM é exercido sobre todos os negócios e atividades
desenvolvidos no âmbito do mercado de valores mobiliários competindo-lhe
fiscalizar quem emite publicamente, quem intermedia, quem administra carteiras, ou
quem de alguma forma atua nesse mercado.
O campo de atuação da CVM será tão abrangente (ou restrito) quão
abrangente for a definição deste conceito. Assim, a importância de se ter um
conceito preciso de valor mobiliário está em definir as práticas empresariais e os
agentes do mercado que estão sujeitos à tutela jurídica da CVM.
4.2 Surgimento dos valores mobiliários no direito brasileiro
A introdução da expressão “valores mobiliários” no direito brasileiro decorreu
da

execução

de

um

programa

de

governo

destinado

a

impulsionar

o

desenvolvimento do mercado financeiro e de capitais. Após a estruturação do
Sistema Financeiro Nacional (SFN) – através da Lei nº 4.595/64 – com a criação do
Conselho Monetário Nacional (CMN) e do Banco Central do Brasil (BCB), adveio a
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Lei nº 4.728/65 que, em inspiração ao modelo institucional norte-americano72, criou o
mercado de capitais brasileiro, atribuindo ao CMN a competência para disciplinar, e
ao BCB a competênca para fiscaliza-lo.
Apesar de ter buscado essa inspiração no direito norte-americano, o
legislador brasileiro não seguiu, inicialmente, a sistemática de conceitação de
security. Ao contrário, para essa finalidade específica, encontrou no valeur mobilière
a inspiração advinda do direito francês. Nesse sentido, atribuiu ao termo um signifido
bem mais restrito e rígido do que aquele verificado nos Estados Unidos.73 O rigor do
conceito formal e restrito teve o condão de afastar o instituto do conceito análogo do
direito norte-americano, fazendo-o ser estudado no interior do rigorismo dos títulos
de crédito, tradicionalmente alheio a maiores incursões em sua função econômica.
Embora tenha havido certa incoerência na definição do conceito, a Lei nº
4.728/65 baseou-se na sistemática institucional norte-americana para estabelecer,
desde então, a política de regulatory agencies, o full disclosure, as anti-fraud
provisions e os registration statements.
A expressão valor mobilário foi repetida por diversas vezes ao longo de seu
texto, mas a lei não ofereceu uma definição legal do termo, que foi “recebida” com
adaptações pelo legislador brasileiro que a referiu como “títulos e valores
mobiliários”74 ao longo da lei. Ao regulamentar a matéria através das Resoluções nº
39/1966 e 88/1968, o BCB tratou os títulos e valores mobiliários como sendo uma
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LEÃES, Luiz Gastão Paes de. O conceito de “security” no direito norte-americano e o conceito
análogo no direito brasileiro. In: Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e
Financeiro – 14. São Paulo: Malheiros, 1974. p. 58 “A partir de 1964, o governo do Brasil
empreendeu a execução de um importante programa destinado a impulsinar o desenvolvimento do
mercado de capitais. Consciente de que o desenvolvimento financeiro é indispensável para o
desenvolvimento economico geral do país, concebeu-se um ambicioso plano de ação governamental,
destinado a intervir na economia e garantir uma rápida expansão das instituições financeiras. […]
Essa legislação reguladora do mercado de capitais inspirou-se grandemente na legislação norteamericana, constituindo, ao que se saiba, o primeiro esforço de adaptação de um complexo de
instituições e normas jurídicas, oriundas de um país de common law, no contexto de um país
tributário da tradição da europa continental.”
LEÃES, Luiz Gastão Paes de. O conceito de “security” no direito norte-americano e o conceito
análogo no direito brasileiro. In: Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e
Financeiro – 14. São Paulo: Malheiros, 1974. p. 59. Luiz Gastão Paes de Barros Leães acentua que
a expressão valor mobiliário traz consigo alguns conceitos arraigados que, em princípio, tornavam a
tradução feita uma traição pois, em lugar de conferir enfâse aos aspectos funcionais dos instrumentos
classificados em seu interior, prendia-se demasiadamente aos aspectos formais do direito francês.
ALVARES, Jefferson Siqueira de Brito. O Atual Conceito de Valor Mobiliário. In: Revista de Direito
Mercantil 142, 2006. p. 218. “Importa identificar.
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unidade75, sem decompor a expressão em seus dois núcleos títulos mobiliários e
valores mobilários.
4.3 Tentativa de Caracterização como Título de Crédito
Ao serem introduzidos na dogmática jurídica brasileira, os valores mobiliários
aparecem como que pertencendo ao tronco da teoria geral dos títulos de crédito, ora
como parte dos títulos de crédito propriamente ditos, ora classificados como títulos
de crédito impropriamente ditos.76
Philomeno Joaquim da Costa, entendia que os valores mobiliários

eram

títulos de crédito negociáveis, representativos de direito de sócio ou mútuo a termo
longo. Reconhecia, contudo, a dificuldade de se considerarem todos os valores
mobiliários como títulos de crédito, sobretudo em razão das ações escriturais que
não se materializavam em documento.77
Waldírio Bulgarelli também reconhecia que o assunto era merecedor de uma
análise mais aprofundada, mas defendia os valores mobiliários como espécie
daqueles, e, classificava os títulos societários, os títulos negociáveis e os títulos em
massa como títulos de crédito. Nesse sentido:
Tem-se à guisa de conclusão, que os valores mobiliários não se confundem
como os chamados efeitos de comércio, nem com os títulos meramente
cambiais, nem com todos os títulos de crédito […] Mas, são títulos de
massa, títulos negociáveis e títulos societários. Participam e devem se
integrar à teoria dos títulos de crédito, não só para se manter a unidade
conceitual e sistemática, mas, porque estão impregnados senão de todo ao
menos de vários requisitos característicos dos títulos de crédito. 78
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BULGARELLI entendeu que pelo fato da Lei nº 6.385/76 dispor originalmente sobre a possibilidade
de o CMN ampliar o rol de valores mobiliários meidante a inclusão de novos títulos (art. 2º), não
mencionando outros papeis ou valores, comprova a subordinação da noção de valor mobiliário à
condição dos títulos de crédito.
MATTOS FILHO. Ary Oswaldo. O conceito de valor mobiliário. 1985. In: Revista de Direito
Mercantil 59, p. 34. Antes disso, o autor já se referira às pp. 30 “Historicamente temos que os valores
mobiliários, papéis ligados aos títulos de crédito remontam à época em que a sociedade urbana
europeia se tornou mais complexa[…]”.
COSTA, Philomeno Joaqueim. Apud BULGARELLI, Waldírio. Os valores mobiliários brasileiros como
títulos de crédito. In: Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro. Vol. 37.
São Paulo: Malheiros, 1980, p. 110-111.
BULGARELLI, Waldírio. Os valores mobiliários brasileiros como títulos de crédito. In Revista de
Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro. Vol. 37. São Paulo: Malheiros, 1980 p. 110111
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Justamente por serem considerados como títulos de massa, Newton De
Lucca enxergava clara distinção entre os títulos de crédito e os valores mobiliários,
pois, nessa condição, necessitariam de uma proteção legal específica do legislador.
Assim, considerava que o conceito de valor mobiliário não teria qualquer liame lógico
com o de títulos de crédito, embora houvesse alguma proximidade entre os
institutos:
Podem os títulos de crédito, em alguns casos, assumir feições de valores
mobiliários e, vice-versa, estes poderão, concomitantemente, ser
considerados como aqueles. Mas são dois sistemas distintos, sem uma
correspondência lógica entre ambos. Em outras palavras, o que torna um
papel um título de crédito é algo completamente diverso daquilo que o faz
considera-lo, eventualmente, um valor mobiliário. 79

Por sua vez, Ary Oswaldo Mattos Filho considerava que o conceito de valor
mobiliário era incompatível com o dos títulos de crédito, e que o mais sensato seria
abandonar esse esforço de compatibilização conceitual e iniciar a construção de
uma disciplina própria dos valores mobiliários que mais se ajustasse à realidade
jurídica brasileira.
A incompatibilidade foi revelada a partir da tentativa de se estabelecer uma
relação de gênero e espécie. Ao final da comparação concluiu-se que as
características dos títulos de crédito – cartularidade, literalidade e autonomia –
restariam prejudicadas, o que tornou o grau de incertezas muito superior ao
desejável para fins de construção científica.
Fábio Konder Comparato também destacou critérios diferenciadores entre os
valores mobiliários dos títulos de crédito. O primeiro deles refere-se à fungibilidade.
Os valores mobiliários – títulos de massa – seriam fungíveis ao passo que os títulos
de crédito, mesmo aqueles emitidos em série “comportam uma individualidade
marcante”. A segunda distinção refere-se à finalidade do instrumento mobilizador do
crédito pois, se os títulos de crédito constituem instrumento de pagamento ou de
prestação, os valores mobiliários constituem títulos de investimento.80
A incompatibilidade não era apenas de ordem conceitual e funcional, mas
também de ordem estrutural. Ao absorver institutos criados em dois sistemas
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LUCCA, Newton de. Aspectos da teoria geral dos títulos de crédito. São Paulo: Pioneira, 1979. p.
37.
COMPARATO, Fabio Konder. Novos ensaios e pareceres de direito empresarial. Rio de Janeiro:
Forense, 1981. p. 18-19.
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jurídicos e incompatíveis entre si, dificilmente seria possível uma identificação dos
gêneros. De um lado, a teoria geral dos títulos de crédito no direito brasileiro foi
concebida a partir da matriz das cambiais, fortemente influenciada pelo direito
italiano do civil law. Já o valor mobiliário foi influenciado, principalmente, pela
sistemática norte-americana, ou seja, de um país com a tradição do common law.
4.4 Valores Mobiliários no Direito Comparado
Pretendendo encontrar categoria de títulos fungíveis que possibilitasse a
emissão em massa, o legislador pátrio incorporou a expressão francesa valeurs
mobilières. Essa expressão não se ajustava ao conceito norte-americano de
security, uma vez que a primeira é restrita, delimitada e privilegia a forma dos
intrumentos, enquanto a segunda é ampla e flexível, privilegiando a função
econômica dos títulos.81
Na doutrina, Luiz Gastão Paes de Barros Leães já considerava que a
tradução de valeurs mobilières representaria uma incoerência à sistematização
importada do mercado de capitais norte-americano pois essa tradução trazia consigo
alguns conceitos arraigados do direito francês que, em lugar de conferir ênfase aos
aspectos funcionais, prendia-se demasiadamente aos aspectos formais do direito
francês.
4.4.1 Direito Francês
Na França, o conceito de valor mobilário é altamente formal e bem
delimitado.82 O direito francês subdividiu a categoria italiana dos títulos de crédito em
dois grandes subgrupos, estabelecendo a dicotomina entre os valeurs mobilières e
os effets de commerce, ambos pertencentes à categoria dos títulos negociáveis. Os
primeiros vinculados a títulos associativos (ações) ou de empréstimo a longo prazo
(obrigações), enquanto os segundos são emitidos com prazos menores. O critério
temporal foi acrescentado pela necessidade de cotação em bolsa de valores.
81
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BULGARELLI, Waldirio. Os valores mobiliários brasileiros como títulos de crédito. RDM 37/100, 1980.
p. 106 e WALD, Arnoldo. O mercado futuro de índices e os valores mobiliários. RDM 57/7, 1985.
Títulos, hodiernamente, funcionalizam como instrumentos de investimento, como é o caso das CCB,
CPR, CRI e CRA, conforme será demonstrado no capítulo 5. e Direito da USP, Sao Paulo, p. 62-63.
Citada por ALVARES, Jefferson Siqueira de Brito. O Atual Conceito de Valor Mobiliário. In: Revista
de Direito Mercantil 142, 2006. p. 207.
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Tal conceituação de valeurs mobilières é criticada por Ary Oswaldo Mattos
Filho frente à realidade brasileira. Isso porque, em relação ao prazo dos valores
mobilários, é possível que haja a emissão de debêntures com prazos não longos, o
que, na conceituação francesa descaracterizaria o instituto. Observa, ainda, que
considerar como valor mobiliário somente aqueles cotados em bolsa, seria ignorar o
mercado de balcão onde ocorrem negociações de títulos associativos ou de
empréstimo, relacionados à empresas de menor porte.83
Em contraposição aos valeurs mobilières, os effetts commerce são (i) títulos
negóciáveis, isso é, pagáveis à ordem ou ao portador; (ii) ostentam a indicação de
seu valor; (iii) representam um crédito pecuniário, o que lhes permite circular com
liquidez, e (iv) representam um crédito de curto prazo.
Os effets de commerce apresentam grande similitude com os tradicionais
títulos de crédito brasileiros, usualmente utilizados como meios de pagamento. Mas
com a evolução das atividades negociais, como por exemplo a atividade de
factoring, as operações de desconto deixariam de caracterizar o instrumento da
duplicata como simples meio de pagamento, passando a enquadrá-la também como
instrumento de investimento.84
Tal

evolução

representaria

alteração

significativa

na

natureza

dos

instrumentos franceses, com finalidades e prazos formalmente definidos, uma vez
que a natureza dos effets de commerce estaria sendo transformada em valeurs
mobilières.
Fato é que nem a teoria dos effets de commerce e tampouco a dos valeurs
mobilières se coadunavam com o desenvolvimento do mercado de capitais, pois
tratavam-se de instrumento rígidos e com regras bem definidas de forma que a
disciplina francesa não parecia atender às necessidades do mercado brasileiro.
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MATTOS FILHO, Ary Oswaldo. O conceito de valor mobiliário. 1985. In: Revista de Direito
Mercantil 59, p. 37.
MATTOS FILHO, Ary Oswaldo. O conceito de valor mobiliário. 1985. In: Revista de Direito
Mercantil 59, p. 38. “A dificuldade dessa divisão é que as letras de câmbio são mais utilizadas como
instrumento de crédito do que como documento de pagamento. Com o desenvolvimento de atividades
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letras de câmbio e duplicatas irá passar a ser um instrumento de investimento se visto do lado do
poupador. Assim, com o desenvolvimento do mercado de capitais vários títulos, que historicamente
são classificados como efeitos comerciais, passam a se comportar, na realidade negocial, como
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sejam emitidos como instrumento de crédito, e não mais de pagamento.”
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Assim era necessário encontrar um instrumentos que atendessem à funcionalidade
desse mercado.
4.4.2 Direito Norte-Americano
Embora a sistemática brasileira tenha inicialmente sido comparada ao direito
francês, foi o direito norte-americano que influenciou fortemente a disciplina dos
valores mobiliários no direito brasileiro.
A concepção de security no direito americano está associada ao conceito
abrangente pois as legislações que tipificam o instituto apresentam uma definição
aberta do seu conceito. O termo é definido pela legislação:
O termo security compreende toda nota, ação, ação em tesouraria,
obrigação, debênture, comprovante de dívida, certificado de interesse ou
participação em qualquer contrato de compartilhamento de lucros,
certificado ou subscrição pré-constituição, ação transferível, contrato de
investimento, certificado de transferência de direito de voto, certificado de
depósito de securities, copropriedade de direitos em petróleo, gás ou outros
minerais; toda opção de venda, opção de compra, box de opção ou
preferência relativos a qualquer security, certificado de depósito, grupo ou
índice de securities (inclunido qualquer direito sobre estas ou baseado no
seu valor); toda opção de venda, opção de compra, box de opções de
opções ou preferência celebrados em bolsa de valores referenciados em
moeda estrangeira; em geral, todo direito ou instrumento comumente
conhecido como security, e ainda todo certificado de direito ou participação,
permanente ou temporário, recibo, garantia e direito de subscrição ou
aquisição referentes aos títulos e valores acima mencionados85

Além de enumerar uma grande lista exemplificativa de valores mobiliário, a
parte final do dispositivo abre ainda mais o conceito, quando se refere “em geral,
todo direito ou instrumento conhecido com security.
Como se vê, a legislação norte-americana mais se preocupou em exemplificar
os securities existentes no direito norte-americano do que propriamente a definir o
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LEÃES, Luiz Gastão Paes de. O conceito de “security” no direito norte-americano e o conceito
análogo no direito brasileiro. In: Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e
Financeiro – 14. São Paulo: Malheiros, 1974. p. 43. “any note, stock, treasury stock, Bond,
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alcance de seus conceitos. Essa fórmula conceitual foi criticada por Luiz Gastão
Paes de Barros:
Definir consiste, fundamentalmente, em dizer que classe pertence o ente
em exame, situando-o no lugar ontológico correspondente, tomado em
relação às demais classes de objeto, de modo a revelar a sua “diferença
específica”. Por outro lado, é necessário que, em todas as definições, se
esgotem as notas consideradas essenciais do ente definido, pois, à mingua
de algumas delas, o objeto não fica adequadamente “situado” e pode, com
facilidade, ser confundido com outro. Dessa necessidade surgiram as regras
com vistas à boa definição, dentre outras a de que o definido deve
necessariamente ficas excluído da definição.86

Diante da ausência de uma definição legal acerca de tal figura jurídica, coube
à jurisprudência americana identificar as suas principais características, que
reunidas acabaram sendo encampadas como o verdadeiro conceito de security.
4.4.2.1 Os Investiments Contracts – Howey Test
Em 1943, a Suprema Corte foi provocada para decidir se uma operação
caracterizava ou não security. No caso em apreço, a empresa Joiner Leasing
Corporation tomou em arrendamento vários lotes de terra comprometendo-se a
realizar pesquisa e perfuração do solo, com vistas à exploração de petróleo. Para
conseguir captar os recursos necessários para a exploração, ofereceu ao público a
cessão onerosa de partes do contrato de arrendamento. Os aportariam capital
presente para receber parcela dos lucros decorrentes da exploração do petróleo.
Em que pese tratar-se, do ponto de vista formal, de mera cessão de um
contrato de arrendamento, do ponto de vista funcional cuidava-se da oferta pública
de investimento em um empreendimento conduzido sem a ingerência do investidor.
A Suprema Corte considerou que essa oferta pública apresentava todas as
características inerentes à oferta pública de securities. Porém, sem dizer quais
seriam essas características.87
Apesar do precedente, foi o caso W.J. Howey Company que se tornou
paradigmático no direito norte-americano e, também, no direito brasileiro após a
86
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introdução do conceito de contrato de investimento coletivo na definição legal. O
caso foi julgado pela Suprema Corte em 1946, e tinha por objeto analisar a oferta
pública da venda de pequenos lotes de terras que seriam utilizados no plantio de
frutas. Em paralelo a essa compra e venda, uma outra empresa do grupo – Howeyin-the-Hills Service Company – comprometia-se a prestar serviços de plantio e
cultivo da terra, bem como de comercialização da produção. Os investidores que
adquirissem esse “pacote” seriam remunerados com o resultado da comercialização
desses produtos.88
Ao analisar o caso, o juiz competente constatou que o contrato de compra e
venda de terras seguido do contrato de prestação de serviços não seriam contratos
independentes, e, que a substância do negócio deveria prevalecer sobre a sua
forma.
Asseverou não se tratar de simples aquisições de terras pois elas sequer
seriam economicamente viáveis quando tratadas individualmente. Portanto, no seu
entendimento, importava a realidade econômica subjacente ao caso.
A partir dessa análise econômica, o juiz concluiu que os contratos traduziam
investimentos feitos por centenas de pessoas que, carecendo de conhecimento,
experiência e equipamentos necessários ao cultivo, investiram passivamente em um
negócio dirigido por terceiros na expectativa de obter lucros.89 A partir dos elementos
identificados, o juiz ofereceu uma definição de investment contracts:
Trata-se de um contrato de investimento, para os propósitos da Securities
Act, é todo contrato, transação ou esquema através do qual uma pessoa
aplica o seu dinheiro em um empreendimento comum, com o objetivo de
obter lucro, em virtude exclusivamente dos esforços que venham a ser
desenvolvidos pelo lançador ou por uma terceira pessoa.90

Referida decisão ganhou notoriedade e celebrizou-se no direito norteamericano por duas razões: primeiro porque foi considerada o leading case sobre a
matéria, passando a ser referendada pelos tribunais e agências federais norteamericanos. Em segundo lugar, este conceito extrapolou os limites dos investment
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contracts, passando a designar uma definição não apenas dos investment contracts,
mas de todos os securities.91
Com efeito, supôs-se que esses elementos poderiam ser identificados em
qualquer security porque a fórmula de Howey seria capaz de identificar a substância
econômica do negócio envolvido, e, essa substância é o que caracteriza o conceito
de valor mobiliário.
Os elementos caracterizadores passaram então a ser extraídos do próprio
conceito: (i) contrato, transação ou esquema que importe em (ii) investimento em
dinheiro (iii) em um empreendimento comum (iv) com expectativa de lucro (e)
decorrente exclusivamente do esforço do empreendedor ou de terceiros.
Verifica-se as expressões contrato, transação ou esquema são usadas em
sentido amplo referindo-se a qualquer negócio jurídico que, juntamente aos demais
elementos do conceito, definem tal negócio como security. O investimento em
dinheiro deveria ser compreendido como qualquer ativo suscetível de avaliação
econômica, não se limitando ao numerário em espécie. O empreendimento comum
significava que os investidores deveriam compartilhar de um único conjunto de
ativos, sujeitando-se, de alguma maneira, aos riscos de um mesmo negócio. A
expectativa de lucro era o principal objetivo do investidor em securities. Por fim, o
esforço exclusivo do empreendedor ou de terceiros significava a ausência de
ingerência do investidor que participava como simples prestador de capital. Esse
último requisito, aliás, é o que atrai a intervenção do estado para disciplinar a ampla
informação no mercado.
4.4.2.2 O Caso Reves – O Teste de Semelhança
Como mencionado acima, o Howey test foi considerado a fórmula aplicável à
qualquer security eis que o conceito de investment contract seria aplicável a todos
eles.
Não obstante, o caso Reves v. Ernest Young também ganhou notoriedade na
jurisprudência norte-americana ao ser julgado em 1990. Neste caso, a Suprema
Corte entendeu que o Howey test não seria aplicável ao caso uma vez que não se
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tratava de investment contract mas de commercial papers. As notas promissórias
são instrumentos de investimento tradicionais no direito norte-americano, e, nessa
condição são presumidamente consideradas como security. Entretanto, para se
confirmar tal presunção, faz-se necessário analisar a função econômica do
instrumento aplicando-se o que se convencionou Family resemblance test – ou o
teste de semelhança.
Esse teste funciona da seguinte forma: em primeiro lugar, as cortes devem
analisar se o propósito do emissor da nota é levantar recursos para uso geral em
empreendimento empresarial ou financiar investimentos substanciais. Se o propósito
for a compra de ativos menos importantes, bens de consumo ou, ainda, para corrigir
fluxos de caixa, esse título está menos propenso a ser considerado um valor
mobiliário.
Em segundo lugar, deve-se analisar se existe um mercado secundário de
negócios ou especulação com tal papel. Em terceiro lugar, analisa-se a essência
econômica do instrumento. E, por fim, se existe qualquer outra agência regulatória
que mitigue os riscos da nota, tornando desnecessária a aplicação das normas que
regulam os valores mobiliários.92
Ao se analisar o family resemblance test, comparando-o com o Howey test
constata-se que embora haja grande similitude, existem também diferenças
marcantes. Enquanto o primeiro envolve um empreendimento comum, no segundo
não há tal requisito, podendo tratar-se um ativo meramente financeiro e não do
desenvolvimento empresarial propriamente dito.
Outra diferença consiste no requisito – inexistente no Howey e presente no
Reves – sobre a existência de outra regulação paralela que possa mitigar o risco do
investimento realizado.
4.4.3 Conclusão sobre o Direito Comparado
Verifica-se a existência de duas formas de sistematização de valor mobiliário
no direito comparado. Uma que adota um conceito restritivo e delimitado, dando um
tratamento legislativo e doutrinário mais sistemático, ao privilegiar os aspectos
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formais aos funcionais. Tal sistemática encontrava-se refletida no direito francês. Já
o direito norte-americano adotou um conceito aberto e flexível que privilegiava
sobretudo a funcionalidade econômica do instrumento.
Luiz Gastão Barros de Paes Leães sustentava que o conceito de valor
mobiliário no Brasil deveria encontrar correspondência no conceito análogo do
Estados Unidos pois entendia, como valor mobiliário, todo investimento em dinheiro
ou em bens suscetíveis de avalição monetária realizado pelo investidor em razão de
uma captação pública de recursos, de modo a fornecer capital de risco a um
empreendimento em que o investidor não tenha ingerência direta, mas do qual
espera obter algum ganho ou benefício futuro.93
4.5 A Lei nº 6.385/76 e suas Alterações
Feita essa breve, porém necessária, incursão no direito comparado, retomase o desenvolvimento dogmático do instituto no direito brasileiro. Como
demonstrado, a Lei nº 4.728/65 havia atribuído ao BCB a competência para fiscalizar
o mercado de capitais.
A competência para fiscalização do mercado de valores mobiliários só foi
transferida à CVM dez anos depois da criação do mercado de capitais brasileiro,
com o advento Lei nº 6.385/76. Além de criar a CVM, referida lei transferiu as
competências antes atribuídas ao BCB em relação ao mercado de capitais. Nessa
ocasião, a expressão “títulos ou valores mobilários” foi substituída simplesmente por
“valores mobilários”, vindo a estancar qualquer dúvida sobre a natureza e extensão
desse instituto.
A Lei nº 6.385/76 foi a primeira a definir o que seriam valores mobiliários.
Mesmo que não tenha se utilizado da melhor técnica para definição, o legislador
apenas enumerou quais os ativos deveriam ser considerados como tal. A exemplo
do direito americano, o legislador não cuidou em elaborar um conceito descritivo,
apresentando as principais características do instituto.
A enumeração foi bem mais restrita do que aquela estampada no Securities
Act norte-americano, compreendendo basicamente os títulos emitidos por sociedade
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anônima. Ao fazer essa enumeração, legislador privilegiou a natureza jurídica do
agente emissor e a forma do título, deixando de contemplar a função econômica, o
que evidenciou uma nítida influência francesa na definição.
A redação original do artigo 2º da Lei nº 6.385/76 foi assim estabelecida:
Art. 2. São valores mobiliários sujeitos ao regime desta lei:
I – as ações, partes beneficiárias e debêntures, os cupões desses títulos e
os bônus de subscrição;
II – os certificados de depósito de valores mobiliários;
III – outros títulos criados ou emitidos pelas sociedades anônimas, a critério
do Conselho Monetário Nacional;
Parágrafo Único. Excluem-se do regime desta Lei:
I – os títulos da dívida federal, estadual ou municipal;
II – os títulos cambiais de responsabilidade de instituição financeira, exceto
as debêntures.

Embora tenha adotado a sistematização restritiva, o próprio legislador já
parecia conceber a possibilidade de existirem outros negócios jurídicos que
mereceriam a tutela jurídica da CVM. Optou, portanto, por atribuir à CMN
competência discricionária para a criação de outros valores mobiliários.
A solução encontrada não parecia ser dotada da melhor técnica legislativa
uma vez que não foram estabelecidos critérios de adaptação que orientasse o CMN
a considerar um ou outro negócio jurídico como valor mobiliário.
O fato é que a CMN fez uso dessa atribuição outorgada pelo artigo 2º, III, em
algumas oportunidades. Em uma delas passou a considerar como valor mobiliário os
Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), títulos de crédito típicos criados
através da Lei nº 9.514/97. Nesse sentido, a Resolução CMN nº 2.517/98:
O BANCO CENTRAL DO BRASIL, na forma do art. 9º da Lei nº 4.595, de
31.12.64, torna público que o CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL, em
sessão realizada em 29.06.98, tendo em vista as disposições do art. 2º,
inciso III, da Lei nº 6.385, de 07.12.76, e do art. 3º, parágrafo único, da Lei
nº 9.514, de 20.11.97, RESOLVEU
Art. 1º Considerar como valores mobiliários, para os efeitos do art. 2º, inciso
III, da Lei nº 6.385, de 07.12.76, os Certificados de Recebíveis Imobiliários –
CRI, de que trata o art. 6º da Lei nº 9.514 de 20.11.97.

A redação desta Resolução comprova que o CMN não utilizou qualquer
critério para caracterizá-lo como tal, o que evidenciava uma discutível capacidade
deste órgão de criar obrigações.
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A ampliação do rol dos valores mobiliários tornou-se uma constante no direito
brasileiro94demonstrando a tendência de adequação da sistemática brasileira ao
conceito abrangente. Não apenas as Resoluções do CMN95 criavam novos valores
mobiliários, como também outros instrumentos legais que introduziam títulos sujeitos
à regulamentação da CVM.96
O
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sendo

aumentado

gradativamente. Na mesma medida verificava-se a necessidade de uma melhor
adequação do instituto.
Essa discricionariedade não era suficiente, contudo, para uma nova
modalidade de negócios que passou a ser praticado no agronegócio, os contratos de
boi gordo. Isso porque, pelo inciso III, o CMN só estava autorizado a criar títulos
emitidos por sociedades anônimas, o que certamente não constituía a realidade das
empresas do agronegócio, que na maioria das vezes, celebrava simplesmente um
negócio de parceria pecuária97. Sob o ponto de vista doutrinário, levando em conta o
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direito comparado, os contratos de boi gordo já caracterizavam o conceito de
security.98
A doutrina insistia na necessidade de se adotar um conceito suficientemente
elástico que abrangesse ativos que pudessem colocar os investidores em risco.99 Ao
sugerir critérios para a adaptação de um conceito Ary Oswaldo Mattos Filho
aprofundou um pouco mais na análise daquelas já identificadas no direito norteamericano, elencando oito características que não necessariamente deveriam estar
todas presentes100. São elas: (i) a contribuição para o investimento realizada pelo
adquirente do valor mobiliário, sendo certo que essa contribuição poderia ocorrer
não só em dinheiro, mas em ativos suscetíveis de avaliação; (ii) originalmente se
entendia que o valor mobiliário seria caracterizável se o lucro adviesse do esforço
exclusivo de terceiro que não o próprio investidor, passando posteriormente a ser
admitido o empreendimento comum; (iii) a expectativa de lucro poderia manifestar-se
com o recebimento de dinheiro, bens de consumo, outros valores mobiliários que
representem acréscimo patrimonial; (iv) a caracterização do empreendimento
deveria levar em conta o fundamento econômico do negócio, independente do nome
que tenha sido atribuído; (v) o risco do investimento leva em conta que o investidor
assume o risco de financiador, podendo resultar na perda total ou parcial do
montante investido; (vi) a falta de controle do empreendimento é a situação que
atrai a necessidade de aparecimento do Estado regulador, dada a inexistência do
poder de decisão do investidor;101 (vii) ao se referir à materialização do valor
mobiliário Ary Oswaldo destacou que a materialização dos valores mobiliários seriam
diferentes daquela estabelecida para os títulos de crédito, pois naqueles a relação
oriunda do investimento de risco não necessariamente precisa ser representado em
98
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um título;102 por fim, (viii) a falta de especialização que coloca o investidor em
situação desfavorável por não conhecer o mercado em que está investindo, sendo
assim necessária a tutela jurídica do Estado.
4.6 A Medida Provisória nº 1.637/98 e a Lei nº 10.303/01
A partir da década de 1990, CVM e BCB se depararam com a ausência de
regulação para novos contratos realizados com as commodities e, principalmente,
com os chamados contratos de boi gordo, sendo necessária uma alteração
legislativa para abranger tais contratos ao conceito de valor mobiliário.
O contrato de boi gordo, apesar de formalmente aparentar um contrato de
parceria pecuária – por meio do qual o proprietário-parceiro entrega os seus animais
para o parceiro-tratador criar, engordar e vender o animal, mediante participação nos
lucros – sob o ponto de vista funcional constituía oportunidade de investimento para
oferta ao público, preenchendo os requisitos estabelecidos no conceito norteamericano.
Foi em decorrência da comprovada necessidade de ampliação do rol de
valores mobiliários, que o governo brasileiro finalmente editou a Medida Provisória nº
1.637/98 – reeditada até a sua conversão na Lei nº 10.198/01 – para incluir os
contratos de investimento coletivo no artigo 2º da Lei nº 6.385/76, definidos como:
Quaisquer contratos de investimento oferecidos ao público, que aplica os
seus recursos na expectativa de obter lucro, não tendo, controle direto
sobre o empreendimento, uma vez que o responsável pelo sucesso do
negócio é o empreendedor103.

Com a introdução do conceito do contrato de investimento coletivo, o
legislador brasileiro deixou de aplicar a exclusiva forma enumerativa dos valores
mobiliários, passando a consagrar um conceito verdadeiramente descritivo. Com
efeito, essa conceituação constituiu um verdadeiro marco no direito sobre mercado
de capitais brasileiro uma vez que definitivamente desprendeu-se da sistematização
delimitada e rígida do direito francês, passando a adotar a sistemática ampla e
flexível do direito norte-americano.
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A Lei nº 10.303/01, por sua vez, ratificou a adoção do conceito amplo de valor
mobiliário, inserindo os títulos e contratos de investimento coletivo no inciso IX do
artigo 2º. Além desses, incluiu os derivativos não referenciados no inciso VIII,
consolidando a atual redação do artigo da Lei nº 6.385/76:
Art. 2o São valores mobiliários sujeitos ao regime desta Lei:
I - as ações, debêntures e bônus de subscrição;
II - os cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de
desdobramento relativos aos valores mobiliários referidos no inciso II;
III - os certificados de depósito de valores mobiliários;
IV - as cédulas de debêntures;
V - as cotas de fundos de investimento em valores mobiliários ou de clubes
de investimento em quaisquer ativos;
VI - as notas comerciais;
VII - os contratos futuros, de opções e outros derivativos, cujos ativos
subjacentes sejam valores mobiliários;
VIII - outros contratos derivativos, independentemente dos ativos
subjacentes; e
IX - quando ofertados publicamente, quaisquer outros títulos ou contratos de
investimento coletivo, que gerem direito de participação, de parceria ou de
remuneração, inclusive resultante de prestação de serviços, cujos
rendimentos advêm do esforço do empreendedor ou de terceiros.

Além de definir os elementos caracterizadores do contrato de investimento
coletivo, a Lei nº 10.303/01 excluiu o antigo inciso III do artigo 2º, extinguindo a
competência do CMN para criar outros valores mobiliários. Isso porque a novel
legislação passou a adotar um critério legal e descritivo para que um determinado
negócio jurídico seja considerado valor mobiliário.
Uma curiosa questão de incidência normativa decorreu da exclusão dessa
competência da CMN: como deveriam ser tratados aqueles valores mobiliários
criados pela CMN? Parte da doutrina entende que esses títulos perderam o
fundamento jurídico de validade, e por isso deixariam de ser considerados como
valor mobiliário, a não ser que fosse assim considerado pela nova lei.104
O CRI é um desses títulos que foi considerado como valor mobiliário por meio de
resolução da CMN, e, após a reforma da lei não foi expressamente previsto no novo
artigo 2º da Lei 6.385/76. Para que o CRI seja considerado como valor mobiliário,
deve então preencher os requisitos do inciso IX do artigo 2º? A resposta é negativa e
será comprovada com a análise de casos práticos julgados pela CVM.
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MEIRELES. Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 178. Ao
analisar os decretos regulamentares e resoluções da CMN, Hely Lopes Meirelles observa:
“Questiona-se se ese decreto continua em vigor quando a lei regulamentada é revogada e substituída
por outra. Entendemos que sim, desde que a nova lei contenha a mesma matéria regulamentadal”.
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Nelson Eizirik considera que todas as modalidades de títulos ou contratos que já
eram considerados valores mobiliários na legislação anterior, e que não foram
enumerados na nova redação, continuam sendo elevados a essa categoria.105 É este
o entendimento que vem sendo aplicado pela CVM.
4.7 O Conceito de Valor Mobiliário no Direito Brasileiro
Como se viu, o conceito de valor mobiliário passou por um processo de evolução
legislativa desde o seu surgimento até os dias atuais, sendo acompanhado de um
desenvolvimento científico e dogmático no direito brasileiro.
A redação dada ao inciso IX repetiu, de maneira bem aproximada, o conceito
criado pelo juiz norte-americano no caso Howey. Para fins de comparação, merecem
novo destaque:
Trata-se de um contrato de investimento, para os propósitos da Securities
Act, todo contrato, transação ou esquema através do qual uma pessoa
aplica o seu dinheiro em um empreendimento comum, com o objetivo de
obter lucro, em virtude exclusivamente dos esforços que venham a ser
desenvolvidos pelo lançador ou por uma terceira pessoa.
Art. 2º São valores mobiliários sujeitos ao regime desta Lei: […]
IX - quando ofertados publicamente, quaisquer outros títulos ou contratos de
investimento coletivo, que gerem direito de participação, de parceria ou de
remuneração, inclusive resultante de prestação de serviços, cujos
rendimentos advêm do esforço do empreendedor ou de terceiros.
§1º Excluem-se do regime desta Lei: […]
II – os títulos cambiais de responsabilidade de instituição financeira, exceto
as debêntures.

De fato, a legislação brasileira teve clara inspiração do conceito definido no
caso Howey. Não obstante, apresentam algumas diferenças marcantes que
merecem ser apontadas.
A primeira delas revela que a legislação brasileira não adotou o requisito do
empreendimento comum. A segunda refere-se à exclusão de responsabilidade de
instituição financeira.
Essas diferenças resultado do fato de ter o legislador brasileiro adotado os
critérios identificados, não apenas no caso Howey, mas também aqueles aplicados
no caso Reves.
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EIZIRIK, Nelson. Os Valores Mobiliários na Nova Lei das S.A. In: Revista de Direito Mercantil,
Industrial, Econômico e Financeiro. Vol. 124. São Paulo: Malheiros, 2001. p. 79.
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Como demonstrado no estudo do caso Reves, a Suprema Corte considerava
não ser necessária existência de um common enterprise tendo em vista que os
ativos envolvidos não caracterizam investment contracts mas sim commercial
papers. Estes instrumentos tradicionalmente eram tidos como instrumentos
financeiros e, nessa condição, presumidamente caracterizavam valor mobiliário.
Nesse mesmo julgamento, a Suprema Corte estabeleceu outro critério,
inexistente no caso Howey, que consistia em analisar se haveria a atuação de uma
outra agencia reguladora que pudesse mitigar o risco do investidor.
Ao reunir os critérios estabelecidos nos casos em uma única definição, o
legislador brasileiro considerou que não apenas os contratos de investimento
coletivo – do caso Howey – mereciam a tutela da CVM, mas também os títulos de
investimento como era o caso das notas comercias.
Dessa forma, ao introduzir um conceito descritivo no inciso IX, o legislador
considerou tantos os títulos de investimento coletivo como os contratos de
investimento coletivo como valor mobiliário, desde que acompanhados das demais
características do conceito.
Questão interessante que foi tratado no direito norte-americano, por ocasião
do Howey test, foi a constatação de que a conceituação dos investment contracts
não se limitava a esta modalidade de security, podendo esse teste ser aplicado para
qualquer dos securities enumerados na lei. Essa constatação, no entanto, parece ter
sido fragilizada por ocasião do Reves test, quando a Suprema Corte entendeu que o
Howey test não se aplicava ao caso.
Questionamento semelhante pode ser feita no direito brasileiro. Considerando
que o inciso IX do artigo 2º da Lei nº 6.385/76 combinou os dois critérios, a definição
de títulos ou contratos de investimento coletivo aplica-se a todos os valores
mobiliários enumerados no artigo 2º?
Embora tal pergunta desperte uma certa tentação no aprofundamento do
tema, esse questionamento não constitui hipótese desta pesquisa. Entende-se que a
comprovação ou refutação desta hipótese dependeria da análise individualizada de
cada um dos valores mobiliários inseridos no mencionado artigo, para posterior
comparação, o que que foge à delimitação do tema tratado nesta pesquisa que
consiste em analisar se os títulos de crédito podem ser considerados como valor
mobiliário, e, caso positivo, como ocorre essa caracterização.

55

A terceira diferença entre as definições, e, que também poderia ser abordada
na hipótese citada acima, refere-se à oferta pública. A oferta pública é inserida no
inciso IX como uma das características que definem o seu conceito, e também se
distingue da definição norte-americana que não considera expressamente este
elemento na definição.
Nessa ordem de silogismo, a pergunta que se faz é: somente os títulos e
contratos de investimento coletivo estão sujeitos à oferta pública para caracterização
de valor mobiliário ou todos os valores mobiliários estão sujeitos a este requisito?
4.7.1 A Oferta Pública como elemento do conceito
Caracteriza-se a oferta pública, basicamente, o fato de ser uma proposta
dirigida a pessoas indeterminadas, não individualizadas. Isto é, ao mercado como
um todo de forma que no momento de realização da oferta, há uma indeterminação
dos destinatários.
Parte da doutrina entende desnecessário tal requisito para o enquadramento
no conceito legal. Os defensores dessa corrente partem do pressuposto que existem
valores mobiliários que sequer sujeitam-se aos efeitos da Lei nº 6.385/76. Chegam a
tal conclusão a partir de uma interpretação do caput do artigo 2º, por entenderem
que: se existem valores mobiliários sujeitos ao regime da lei, existem também
valores mobiliários excluídos da lei, ou seja, submetidos à fiscalização diversa.106
Ora, se estão submetidos à legislação diversa, apenas deverão ser ofertados
publicamente se assim determinar a norma disciplinadora.
Nesse sentido, Jefferson Siqueira de Brito Alvares afirma que “se os
instrumentos não forem distribuídos no mercado, não estarão sujeitos ao regime
dessa lei, não obstante continuem portadores das características que lhes conferem
o status de valore mobiliários”.107
106
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WALD, Arnoldo. O mercado futuro de índices e os valores mobiliários. In: Revista de Direito
Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro. Vol. 57. São Paulo: Malheiros, 1985. p. 6. “(...) Daí
ser admissível, em princípio, que outros valores mobiliários existam, embora em tal categora não
abrangidos para os fins da Lei 6.385/76, isto é, para efeitos de sua fiscalização pela CVM e
negociação no mercado de valores mobiliários, embora para os mencionados fins, só sejam
considerados como valores mobiliários, os legalmente enumerados.” LUCCA, Newton de. Aspectos
da teoria geral dos títulos de crédito. São Paulo: Pioneira, 1979. p. 36-37. “Infere-se, assim, da
sistemática da lei, que podem existir valores mobiliários que não sejam distribuídos no mercado, e,
por isso, não sujeitos ao regime da lei.”
ALVARES. Jefferson Siqueira de Brito. O atual conceito de valor mobiliário. In: Revista de direito
mercantil 142, 2006. p. 238.
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É importante ressaltar, entretanto, que esse entendimento foi construído antes
das modificações legais que ampliaram o conceito de valor mobiliário. À época, a
CVM era responsável apenas pelos valores mobiliários emitidos por sociedades
anônimas, cabendo ao BCB a competência subsidiária para normatização e
fiscalização dos valores mobiliários não afeitos a essas sociedades.
Após a reforma da lei, a CVM passou a fiscalizar todos aqueles títulos ou
contratos que caracterizam o conceito legal de valor mobiliário de forma que o
entendimento acima referido seria prejudicado.
Os entendimentos mais recentes, entretanto, evidenciam a oferta pública
como elemento essencial ao conceito. Nesse sentido, José Eduardo Carneiro de
Queiroz entende que a oferta pública deve ocorrer não apenas em relação aos
títulos enquadrados no inciso IX, mas em relação a todo e qualquer valor mobiliário:
Ao lermos atentamente o art. 2º da Lei nº 6.385/76, notamos que apenas no
inciso IX há uma qualificação, essencial em nossa opinião, no sentido de
que os contratos de investimento coletivos somente podem ser
considerados como valores mobiliários “quando ofertados publicamente”.
Essa qualificação é aplicável a todos os outros valores mobiliários: ações,
debêntures, notas comerciais, certificados de depósito, cotas de fundos de
investimento e derivativos. Não há que se falar em aplicação das
disposições da Lei 6.385/76 ou de qualquer outra regulamentação do
mercado de capitais sobre valores mobiliários que sejam negociados
privadamente, não sendo objeto de oferta pública. 108

Modesto Carvalhosa corrobora esse entendimento com uma importante
adaptação. Considera que os valores mobiliários representam direitos negociados
em massa, tendo por pressuposto a sua dispersão no mercado. Assim, mesmo que
negociadas no mercado de balcão, os valores mobiliários não perdem a
característica de negociação em massa. Portanto, entende não haver necessidade
da efetiva oferta pública massificada, mas a mera potencialidade de negociação
pública para ser considerado como valor mobiliário.109
Esta corrente, aliás de ser mais atualizada parece ser a mais coerente com a
conceituação de valor mobiliário.
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QUEIROZ, José Eduardo Carneiro. Valor Mobilíario, oferta pública e oferta privada. In: Revista de
Direito Bancário e do Mercado de Capitais. Vol. 41. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. p.
123.
CARVALHOSA, Modesto. Comentário à Lei das S.A. São Paulo; Saraiva, 2005. p. 52.
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5 CASOS PRÁTICOS
MOBILIÁRIOS

DOS

TÍTULOS

DE

CRÉDITO

COMO

VALORES

Ao estabelecer que as distribuições públicas de valor mobiliário devam ser
registradas perante CVM, artigo 19 da Lei nº 6.385/76 tem a finalidade de atender
aos princípios de proteção à poupança pública – dentre os quais a do full disclosure
– uma vez que é necessário assegurar ao público investidor a plena confiabilidade e
a lisura da atuação dos emissores de valores mobiliários e dos intermediários de
mercado.
O Estado parte do pressuposto que uma vez bem informados, os investidores,
com acesso a tais informações, poderão tomar uma decisão consciente de
investimento. Assim, a política da ampla divulgação orienta o funcionamento do
mercado de capitais, e, por isso, a Lei nº 6.385/76 exige que toda e qualquer oferta
pública seja precedida de registro na CVM.110
Somente através do procedimento de registro é que a CVM pode assegurar
aos participantes do mercado que as informações pertinentes aos riscos envolvidos
em um determinado empreendimento ou investimento estão adequadamente
divulgadas, de forma a mitigar a assimetria informacional. Assim, o registro das
distribuições de valores mobiliários perante a CVM é corolário do princípio da ampla
informação. Tais premissas estão refletidas na Instrução Normativa CVM nº
400/2003.
É certo, entretanto, que alguns casos considerados excepcionais, os
investidores considerados “qualificados” têm amplo conhecimento das informações
sobre os valores emitidos, sobre os emitentes e sobre as próprias operações
envolvidas, levando a CVM a admitir certa flexibilização dos requisitos de disclosure
exigidos nos procedimentos de emissão de valores mobiliários. Essa flexibilização,
contudo, não deixa de atentar ao caráter instrumental do registro das ofertas
públicos, apenas permite que a finalidade de proteção da informação ao investidor e
ao mercado de capitais, seja obtida maneira menos onerosa.111
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EIZIRIK, Nelson Laks. Reforma das S.A. e do mercado de capitais. Rio de Janeiro: Renovar, 1997.
p. 151.
BOCATER, Maria Isabel do Prado; LOYOLA, Leandro. Aspectos atuais da regulamentação de
distribuições públicas de títulos e valores mobiliários. In: RDM. Vol. 53. São Paulo: Malheiros, 2011.
p. 116. “Verificando-se que essa finalidade pode ser alcançada por outros meios, menos onerosos ou
burocráticos para os emissores, relacionados, primariamente, à restrição de uma oferta a investidores
ditos “qualificados” – que poderão, por seus próprios meios, investigar e obter as informações do
emissor, de que necessitam, para uma adequada decisão de investimento – o registro de uma
operação na CVM pode ser simplificado ou até mesmo dispensado em circunstâncias excepcionais.”
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Assim, o artigo 4º da Instrução CVM nº 400/03 estabelece que a CVM poderá,
a seu critério e sempre observados o interesse público, a adequada informação e a
proteção ao investidor, dispensar o registro ou alguns dos requisitos, inclusive
divulgações, prazos e procedimentos previstos na instrução quando entender que
podendo dispensar certos requisitos para o registro, se demonstrados que
prospectos, prazos e procedimentos de registro.
O fato é que a legislação orienta que os emitentes de valores mobiliários
observem os procedimentos da CVM, ora fazendo os requerimentos de registro de
oferta pública, ora fazendo o requerimento de dispensa do registro conforme as
peculiaridades do caso.
Além de disciplinar e orientar, dentre outras matérias, o registro de oferta
pública, à CVM compete fiscalizar e sancionar os agentes de mercado que estejam
violando essa regulamentação.
Os casos analisados a seguir ilustram a atuação da CVM tanto fiscalização,
como na orientação para registro de oferta pública e também na aplicação de
sanções cabíveis para os casos de violação à sua disciplina.
5.1 Títulos ou contratos de investimento coletivo
Como já demonstrado, os títulos de crédito podem ser considerados valor
mobiliário de duas formas: quando enquadram no conceito de título ou contrato de
investimento coletivo ou quando são enunciados expressamente por lei.
Os casos abaixo ilustram a aplicação do conceito de título ou contrato de
investimento coletivo.
5.1.1 CPR. Processo administrativo sancionador CVM nº 23/04
O processo administrativo sancionador CVM nº 23/04 foi instaurado para
apurar possíveis irregularidades relacionadas à distribuição pública de cédulas de
produtor rural em que os emissores captaram o equivalente a R$ 86.000.000 (oitenta
e seis milhões de reais), sem o devido registro perante a CVM.
Trata-se de operação pela qual a sociedade Avestruz Master Ltda.
apresentava como opção de investimento, dentre várias alternativas, a compra de
um casal de avestruzes pelo investidor mediante pagamento à vista pelo valor
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aproximado de R$ 10.000 (dez mil reais). Os investidores receberiam os animais na
fase adulta quando valeriam R$ 24.000 (vinte e quatro mil reais). Para assegurar a
operação, a Avestruz Master emitia uma CPR física.112
Paralelamente ao contrato de compra e venda, uma empresa coligada
(Abatedouro Sthutio Gold) assegurava um compromisso de recompra futura das
aves, prometendo assegurando a rentabilidade dos adquirentes da ordem de 10%
ao mês. Supostamente, este contrato teria por finalidade transformar a CPR física
em financeira não obstante essas declarações cambiais devessem observar os
requisitos da lei.113
A CVM entendeu que o caso não se restringia à simples compra e venda de
avestruzes, ou à prestação do serviço de cria destas aves, mas sim do contrato de
investimento coletivo estabelecido no artigo 2º, IX da lei nº 6.385/76. Isso porque
“por meio de forte aparato publicitário, atraiu uma massa de pessoas, que, em
verdade, não adquiriram propriamente uma quantidade específica de animais para a
cria e entrega futura, mas sim empregavam seus recursos em um empreendimento
de exploração de avestruzes, com a perspectiva de rentabilidade futura.”
A empresa não apenas deixou de cumprir os requisitos para registro da oferta
pública de valores mobiliário, como não parou de oferecer tais títulos no mercado de
maneira irregular.
Diante disso, a CVM deliberou aplicar multa pecuniária no valor de R$
43.000.000 (quarenta e três milhões de reais), correspondente a 50% do valor
captado de forma irregular com voto proferido pelo Diretor Relator Wladimir Castelo
Branco Castro.
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A Cédula de Produtor Rural é um título de crédito típico disciplinado pela Lei nº 8.929/94. Trata-se de
um instrumento versátil, podendo ser usado com diversas finalidades: aquisição de insumos,
financiamento da produção, prestação de garantia, instrumentalização da venda de produto agrícola
ou pecuário, investimento especulativo, documento assecuratório do domínio e posse de
commodities. Diante dessa versatilidade, admite duas facetas, a CPR física quando o produtor rural
se obriga a entregar produto rural, na quantidade e qualidade discriminada no título; ou a CPR
financeira quando a promessa de entrega não seja especificamente em produtos agrícolas, mas na
liquidação financeira de acordo com os preços de mercado devidamente divulgados.
Lei 8.929/94: Art. 4o-A. Fica permitida a liquidação financeira da CPR de que trata esta Lei, desde
que observadas as seguintes condições:
I - que seja explicitado, em seu corpo, os referenciais necessários à clara identificação do preço ou do
índice de preços a ser utilizado no resgate do título, a instituição responsável por sua apuração ou
divulgação, a praça ou o mercado de formação do preço e o nome do índice;
II - que os indicadores de preço de que trata o inciso anterior sejam apurados por instituições idôneas
e de credibilidade junto às partes contratantes, tenham divulgação periódica, preferencialmente diária,
e ampla divulgação ou facilidade de acesso, de forma a estarem facilmente disponíveis para as
partes contratantes;
III - que seja caracterizada por seu nome, seguido da expressão "financeira".

60

O caso analisado retrata operação creditícia realizada a partir de título de
crédito típico – instrumento que representa promessa de pagamento ou de entrega
da produção rural – funcionalizado como valor mobiliário, logo sujeito à disciplina da
CVM. Emitido como promessa de pagamento ou de entrega de produção rural. A
operação fugiu da égide da autonomia privada pois as ofertas eram públicas, e o
investidor tinha a expectativa de rendimentos advindos de negócio praticado
exclusivamente pela empresa ofertante.
Assim, a realidade econômica subjacente ao negócio indica que as CPR
emitidas, juntamente com os contratos de recompra, caracteriza o conceito dos
títulos ou contratos de investimento coletivo sendo necessária a tutela jurídica da
CVM, como de fato ocorreu, com a aplicação da sanção cabível.

5.1.2 CCB. Processo administrativo CVM nº RJ 2007/11.593
A CCB é um título de crédito típico que representa promessa de pagamento
em dinheiro em favor de instituição financeira ou equiparada, em razão de operação
de crédito de qualquer modalidade.
O Banco Itaú S.A solicitou à Superintendência de Registro de Valores
Mobiliários da CVM (SRE), pedido de dispensa registro de oferta pública de CCB
emitidas pela Bracor Investimentos Imobiliários Ltda. O pedido de dispensa foi
justificado em razão de tratar-se da emissão 20 “cédulas” de CCB de R$ 1.000.000
(um milhão de reais), com prazo de 18 meses, remuneração pelo CDI mais um
spread de 1%, sendo que a oferta seria destinada exclusivamente a fundos de
investimento, ou seja, a investidores qualificados.
A SRE submeteu o assunto ao Colegiado, com vistas à fixação de diretrizes
a serem observadas pela área técnica da CVM em casos envolvendo ofertas
públicas de CCB. Em voto proferido, o Diretor Relator Marcos Barbosa Pinto
manifestou:
O inciso IX foi claramente inspirado em decisões da Suprema Corte dos
Estados Unidos a respeito do conceito de security, em particular, no caso
SEC vs W.J. Howey Company. Neste caso, a Suprema Corte decidiu adotar
um princípio flexível e não estático, capaz de se adaptar aos variáveis e
incontáveis arranjos criados por aqueles que captam dinheiro de terceiros.
[...]
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Sem muitas dificuldades, podemos perceber que estas diretrizes
encontraram acolhida no inciso IX do artigo 2º da lei nº 6.386/76, que
estabeleceu os seguintes requisitos para a caracterização dos valores
mobiliários:
i. Deve haver um investimento (“IX - ... quaisquer outros títulos ou
contratos de investimento coletivo...”);
ii. O investimento deve ser formalizado por um título ou por um contrato
(“IX - ... quaisquer outros títulos ou contratos de investimento coletivo ...”);
iii. O investimento deve ser coletivo, isto é, vários investidores devem
investir sua poupança no negócio (“IX - ... quaisquer outros títulos ou
contratos de investimento coletivo...”);
iv. O investimento deve dar direito a alguma forma de “remuneração”, termo
ainda mais amplo que o correlato ao “lucro” utilizado no direito norteamericano (“ ... títulos ou contratos de investimento coletivo que gerem
direito de participação, de parceria ou de remuneração...”);
v.
A remuneração deve ter origem nos esforços do empreendedor ou de
terceiros”); e
vi.
Os títulos ou contratos devem ser objeto de oferta pública , requisito
que não encontra similar no conceito norte-americano mas que se coaduna
perfeitamente com o sistema regulatório dos Estados únicos (“IX – quando
ofertados publicamente, quaisquer outros títulos. [...]

Embora o voto faça referência ao caso Howey, não se trata de aplicar o teste
de Howey ao caso, mas sim de aplicar o teste legal. Isso porque o conceito legal o
inciso IX absorveu não apenas o conceito de Howey como também o conceito de
Reves.
Este, portanto, é mais um caso de aplicação do conceito de título ou contrato
de investimento coletivo para os títulos de crédito.
5.2 A enumeração legal. Securitização de recebíveis
Nas operações de securitização de recebíveis, a CVM não se atém a aplicar o
“teste legal” para verificar se os títulos de crédito emitidos preenchem os requisitos
do inciso IX. A CVM já os considera como valor mobiliário pela simples enumeração
da “lei”.
Como demonstrado, o CRI foi elevado à categoria de valor mobiliário por
força da Resolução CMN nº 2.517/98, e, embora a competência da CVM tenha sido
extinta, ele continua sendo aplicado indistintamente, não sendo objeto de discussão
na jurisprudência, se esse título de crédito é ou não um valor mobiliário.
Foram analisados, de maneira sintética, os Processos Administrativos nº CVM
nº RJ 2003/5693, RJ 2006/6905 e RJ 2007/0547 que tiveram indeferidos os pedidos
de registro de oferta pública de CRI. E também o Processo Administrativo CVM nº
RJ 2013/8860 que deferiu a emissão de CRA.
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Nesses casos, o que se analisa é o conceito de “crédito”.
5.2.1 CRI. Processo administrativo CVM nº RJ 2003/5639
No Processo Administrativo CVM nº RJ 2003/5639, (1) o requerimento de
registro de distribuição de CRI foi realizado pela securitizadora Brazilian Securities
Companhia de Securitização (“Securitizadora”) em operação que pode ser assim
representada.
(2) A Maxpower do Brasil Ltda. (“Maxpower”) firmou contrato de compra e
venda de ativos com a Companhia Energética Paulista (“EP”) transferindo a usina
pelo valor de aproximadamente R$ 25.000.000 (vinte e cinco milhões de reais).
Assim, a Maxpower supostamente tinha recebíveis decorrente de crédito imobiliário.
(3) Os CRI teriam como lastro as CCI emitidas pela Maxpower em favor da
Securitizadora, que serviriam para ceder o direito de “crédito imobiliário” decorrente
da compra e venda da usina.
(4) Em garantia das CCI emitidas em favor da Securitizadora, a Maxpower
caucionou os direitos creditórios constituídos por força de contrato de compra e
venda de energia elétrica firmado com a CPFL Comercialização Brasil Ltda. (CPFL),
pelo mesmo valor de R$ 25.000.000 (vinte e cinco milhões de reais). A operação
pode ser assim representada:
Organograma 03
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Na análise dos documentos apresentados para o registro da operação, a SRE
constatou que as empresas Maxpower e EP pertenciam a um mesmo grupo
econômico uma vez que a Arthemys Corp. Financial & Trading S.A (“Arthemys”) era
detentora de 98% das quotas da primeira, e 99% das ações da segunda.
Constatou, ainda, uma divergência em cláusulas contratuais. No contrato de
compra e venda de energia elétrica havia previsão que a CPFL fizesse crédito
pagamento mediante crédito em conta corrente de titularidade da EP. Já no contrato
de gestão firmado com a agente fiduciário, havia previsão de que o todos os
recursos auferidos pela Maxpower, decorrentes do contrato de compra e venda de
energia e da promessa de compra e venda da usina fossem transferidas para conta
vinculada do agente fiduciário.
Através do Memorando nº nº 112/2003, a Procuradoria Federial Especializada
da CVM manifestou entendimento no sentido de “não haver qualquer contrato
imobiliário em sentido jurídico estrito lastreando a emissão dos CRI”. No
entendimento da PFE, a operação foi realizada exclusivamente pela controladora
Arthemys, através de suas controladas, de forma que caracterizaria um quadro típico
de confusão patrimonial, e, uma hipótese de simulação:
A simulação nesse caso é clara, observado que: (i) a Maxpower é
fornecedora de energia à CPFL; (ii) a CPFL, por expressa convenção com
aquela, paga o preço da energia adquirida diretamente à EP, mediante
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crédito em conta corrente desta; (iii) a EP “paga” as parcelas do preço da
promessa de compra de compra e venda com os recursos que, pela lógica
do fornecimento de energia, já deveriam pertencer à Maxpower.

Diante tal simulação constatada, a PFE recomendou a desconsideração da
personalidade jurídica da Maxpower e EP para considerar que a operação estaria
sendo realizada exclusivamente pela Arthemys. Com efeito, tanto a SRE quanto a
PFE posicionaram-se contra à distribuição de CRIs pretendida.
A estrutura jurídica e contratual implementada para realizar a operação, de
fato, permitia o fluxo de pagamentos supostamente decorrentes da compra e venda
de imóvel. Embora não tenha assim se referido expressamente, o Parecer da PFE
evidenciou estar analisando a substância econômica da operação, quando concluiu
que os pagamentos seriam feitos de uma empresa para ela mesmo (leia-se para
uma empresa do grupo). Pelas evidências informadas no acórdão, o crédito que
estaria a lastrear a operação não teria origem na operação imobiliária, mas sim do
fluxo de caixa decorrente da venda de energia elétrica.
Pecou a PFE, no entanto, ao recomendar a desconsideração da
personalidade jurídica, eis que tal expediente é privativo do Poder Judiciário,
conforme estabelece o artigo 50 do Código Civil.
Ao proferir seu voto, a Diretora Relatora Norma Jonssen Parente, divergiu do
entendimento da PFE no sentido de desconsideração da personalidade jurídica.
Mas, concordou com o indeferimento do registro de distribuição desses CRIs. A
Relatora observou que, ao instituir o CRI como um título de crédito nominativo, de
livre negociação, lastreado em “crédito imobiliario” constituindo promessa de
pagamento em dinheiro, a Lei nº 9.514/97 não definiu o que seja crédito imobiliário.
No entanto, na operação pretendida, o crédito notoriamente não é imobiliário
uma vez que decorrente de uma outra atividade econômica que evidentemente não
era imobiliário. Logo, a operação violaria o princípio da tipicidade da Lei nº 9.514/97.
Baseou o seu voto no a seu voto, em Parecer da PFE pronunciado em caso
análago, por ocasião do Processo CVM RJ 2002/3032. Esse Parecer entendeu:
A intenção da lei foi estabelecer como crédito imobiliário aquele que surge
dos frutos e rendimentos de um imóvel ou de negócio imobiliário. Assim,
para que os créditos ditos imobiliários possam lastrear uma emissão de
certificado de recebíveis imobiliários, seria necessário que tais recebíveis
decorressem da exploração do imóvel em questão, e não de uma atividade
econômica exercida pela tomadora mediata dos recursos.
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5.2.2 CRI. Processo administrativo CVM nº RJ 2006/6905 e RJ 2007/0547
Os Processos Administrativos CVM RJ nº 2006/6905 e RJ 2007/0547 foram
julgados conjuntamente, em um único acórdão. A operação pretendida consistia na
securitização do fluxo de recebimento de aluguéis e salas comerciais de um
shopping center. O total securitizado compunha-se do fluxo de (a) aluguéis de lojas
já existentes; (b) pelos locatários que vierem a substituir os atuais; (c) pelos
locatários dos contratos cujos prazos de vigência vierem a ser prorrogados; (d) pelos
locatários que vierem a alugar lojas desocupadas na data da cessão dos créditos; e
(e) pelos locatários que vierem a alugar as lojas oriundas da expansão do shopping
center.
O principal ponto analisado no processo foi a possibilidade de estruturação de
emissão de CRI à luz do artigo 8º da Lei 9.514/97, com base em créditos ainda não
constituídos, uma vez que a operação seria baseada com base na expectativa de
celebração de novos contratos, e na prorrogação ou substituição dos já existentes.
Ao proferir o voto o Diretor Relator Marcelo Fernandez Trindade asseverou
que o conceito de crédito imobiliário tem sido constantemente objeto de exame pela
CVM, havendo portanto uma evolução de interpretação. Pretendeu, com isso,
justificar que os precedentes apresentados pela Recorrente para fundamentar o
pedido de registro, foram indevidamente registrados pela CVM, e, em desarcordo
com o atual entendimento do Colegiado.
Destacou o entendimento do Diretor Relator Wladimir Castelo Branco, por
ocasião do Processo CVM nº RJ 2001/1981 no sentido que “os aluguéis oriundos de
contrato de locação registrados podem ser considerados como créditos imobiliários,
para efeito de securitização.”
Fez alusão, ainda, ao entendimento do Diretor Luis Antonio Sampaia Campos
que, por ocasião do Processo nº 2002/3032, pronunciou-se no sentido de que “o
crédito imobiliário que pode servir de lastro ao CRI é aquele que provem da
exploração de um imóvel, ou do financiamento do imóvel, isto é, tem por origem a
exploração de um imóvel, e não aquele que representa uma dívida tomada para
investimento em imóvel, que seria imobiliário por força de sua destinação.”
Por fim, o Relator faz distinção entre o “crédito imobiliário” referido na Lei nº
9.517/94 e os “direitos creditórios” referidos na Instrução nº 444/06, que disciplina os
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Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) não padronizados. Fazendo
referência ao Processo CVM RJ nº 2004/6913, o Relator destaca:
Com a edição da Instrução 444/06, que disciplina o FIDC não padronizado
ficou claro que os direitos creditórios podem ter por objeto créditos “de
existência futura e montante desconhecido, desde que emergentes de
relações já constituídas” (art. 1º, §1º, VI). Assim, a regulamentação
estabeleceu que mesmo os direitos creditórios deverão ter por base
relações já existentes, embora a existência do próprio crédito e seu
montante possam ser incertos.

Demonstrados os fundamentos apresentados no acórdão, verifica-se que a
companhia requerente pretendia emitir CRI com lastro em direitos creditórios
previstos para a estruturação de FIDC, e não no conceito de crédito imobiliário.
Conclui o relator:
Dessa forma, os ativos passíveis de securitização por meio do CRI são os
“créditos imobiliários”, e não os direitos creditórios de origem imobiliária. E
isto se dá porque o CRI é um título de crédito criado por lei, cujas
características não podem ser alteradas pela CVM.
(...)
Logo, os alugueis que ainda virão a ser construídos (a futura expansão do
shopping center), não se constituem em créditos imobiliários (e talvez nem
mesmo em direitos creditórios). Já os alugueis decorrentes da renovação
futura de contratos de locação hoje existentes, também não constituem
créditos imobiliários, mas talvez possam ser considerados como direitos
creditórios.

5.2.3 CRA. Processo administrativo CVM nº RJ 2013/8860
Por fim, o Processo Administrativo nº 2013/8860 deferiu o pedido de registro
para se estrutar uma emissão de CRA com lastro em direitos creditórios do
agronegócio, adotando-se o conceito de revolvência. O Diretor Relator Ricardo Maia
da Silva esclarece:
Vale esclarecer que o conceito de revolvência aqui mencionado é aquele
em os direitos creditórios do agronegócio originalmente vinculados a uma
serie de CRA vencem em data anterior à do vencimento dos próprios CRA e
servirá, no todo ou em parte, para aquisição de novos direitos creditórios do
agronegócio, em montante suficiente para cobrir as obrigações de
pagamento oriundos dos CRA, até o seu vencimento.114

114

MEMO/SREGER-1 nº 56/2013.
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Ao analisar a emissão de CRA à luz da Lei nº 11.076/04, faz referência ao
Processo CVM nº 2007/0547, destacando que naquele caso, o Relator Marcelo
Fernandes Trindade fundamentou o seu decisum no princípio da legalidade aplicável
aos títulos de crédito quando concluiu que “o CRI é um título de crédito criado por
lei, cujas características não podem ser alteradas pela CVM”.
Destacou que a Lei nº 11.076/04 permite que a operação de securitização
seja lastreada em “direitos creditórios do agronegócio”, sendo esta uma distinção
relevante em relação à Lei nº 9.514/97, que estabelece como lastro o crédito já
constituído.
Ao final de um longo e esclarecedor voto, que foi sintetizado em poucas
palavras nesta análise – com a pretensão de se demonstrar que há clara distinção
entre “crédito” e “direitos creditório” – o Diretor Relator manifestou favoralmente a
emissão de CRA pretendida.
Isso porque, se enquanto a Lei nº 9.514/97 diz que a securitização deve ser
lastreada em “crédito imobiliário”, a Lei nº 11.076/04 prevê o lastro dos CRA são os
“direitos creditórios do agronegócio”.
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6 CONCLUSÃO
A pergunta enunciada para o desenvolvimento desta dissertação foi: como os
títulos de crédito se transformam em valores mobiliários? A resposta para esse
questionamento pode ser objetiva e sintética: ou a lei enuncia, de maneira expressa,
que determinado título de crédito é também um valor mobiliário; ou o título de crédito
caracteriza título ou contrato de investimento coletivo, conforme conceito descritivo
estabelecido em lei.
Para tanto fez-se necessário percorrer um caminho, em meio ao qual foram
feitas algumas observações conclusivas.
A pesquisa sobre o surgimento, natureza jurídica e desenvolvimento
dogmático, tanto dos títulos de crédito como dos valores mobiliários, revela que são
dois institutos jurídicos criados e desenvolvidos em sistemas jurídicos distintos: os
títulos de crédito, criados no sistema romano-germânico, e os valores mobiliários,
com forte influência do sistema direito norte-americano decorrente do common law.
Essa diferença apresenta grande relevância, na medida em que os valores
mobiliários chegaram a ser considerados como espécies dos títulos de crédito.
Porém, com grande dificuldade de compatibilização por razões de natureza jurídica.
Ao instrumentalizar o crédito, os títulos de crédito assumiram características
rigorosas e formais para privilegiar os aspectos jurídicos do conceito. O conceito de
valor mobiliário, por sua vez, é mais aberto e flexível, privilegiando a essência
econômica do crédito aos aspectos jurídicos.
Em razão do excessivo rigor formal, os títulos de crédito já tiveram o seu
futuro questionado diante ao fenômeno da desmaterialização. Não obstante, a
própria legislação brasileira cuidou de atualizar a disciplina desses instrumentos,
reafirmando a sua importância na economia moderna.
Ao prever que os títulos podem ser emitidos na forma escritural, eles passam
a ser oferecidos em massa para a coletividade, fugindo a égide da autonomia
privada, e atraindo a tutela jurídica da CVM.
Antes desta pesquisa, já se notava a convivência dos institutos no mercado
de capitais. Contudo, essa observação era feita de forma intuitiva. Diante da
inquietude gerada pelo tema, buscou-se compreender essa aproximação em bases
científicas.
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A introdução dos procedimentos de “securitização”, também baseados em
sistemática análogo do direito norte-americano, evidencia um grande avanço na
dogmática jurídica e no desenvolvimento econômico, pois permite uma maior
mobilização e circulação do crédito. Trata-se de um processo de transformação de
ativos em títulos de crédito, e estes por sua vez, em valores mobiliários.
Os tradicionais títulos de crédito, por vezes, também serão considerados
como valor mobiliário quando caracterizarem título ou contrato de investimento
coletivo. E nessa condição, estarão sujeitos à disciplina de CVM.
Os casos analisados na jurisprudência administrativa evidenciam essas
modalidades de caracterização e ilustram a aplicação do conceito de contrato de
investimento coletivo. Os precedentes norte-americanos, e principalmente o caso
Howey, não raro são citados para fundamentar a decisão. Tais referências são
louváveis e comprovam que o direito empresarial daquele país está cada vez mais
presente no direito empresarial brasileiro, e, por isso, merece ser melhor
compreendido. Tanto como inspiração ao desenvolvimento dogmático, como fonte
subsidiária.
Não obstante, as incursões no direito comparado devem ser feitas com
grande cautela. Ao se introduzir sistemáticas estrangeiras no ordenamento jurídico
brasileiro, elas sofrem alterações. O conceito de título ou contrato de investimento
coletivo é um desses casos. Embora a jurisprudência e a própria doutrina pátria
refiram-se repetidamente ao caso Howey, a legislação brasileira incorporou os
critérios estabelecidos, não apenas neste caso, como também aqueles considerados
no caso Reves, que, nessa ordem de raciocínio, merece igualmente ser
referenciado.
Já os casos que analisam a securitização de recebíveis, a CVM não se atém
em analisar se os títulos de crédito são valor mobiliário. A análise, em verdade é
inversa. O que se analisa é se aqueles valores mobiliários estão sendo emitidos
conforme determina a própria legislação dos títulos de crédito, em razão de
aplicação do princípio da legalidade que lhe é inerente.
E nessa análise, a CVM procura interpretar o conceito de crédito determinado
nas respectivas legislações. Em alguns casos, a lei prevê que crédito é aquele já
existente, já constituído. Em outra concepção legal, os direitos creditórios podem se
referir a eventos futuros, pois ainda não estão constituídos prescindindo de liquidez,
certeza e exigibilidade.
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Diante o exposto, a concepção mais apropriada é compreender que, embora
sejam categorias distintas de mobilização do crédito, os dois regimes jurídicos têm
significativa área de interseção, e convivem harmonicamente na tutela jurídica do
crédito do direito empresarial brasileiro contemporâneo.
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