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I. l"trodução 

O objeti vo do presente tex to é discu
tir seme lhanças c d ifere nças ent re os con
trato~ de investimento cole ti vo c a soc ie
dade em conta de parti c ipação. O trabalho 
in ic ia pe la a ná lise desta fig ura societári a, c 
alguns problemas de ordem teórica que se 
colocam frente a s ua classificação no seio 
dos cont ratos de sociedade. Em seguida. 
traça algumas considerações sobre o con
trato de investime nto cole ti vo, fo rma de 
valor mob iliário na a tual configuração da 
legis lação br:~si leira sobre mercado de ca
pitais. c sua na ture1.a j urídica. A part ir de 
traços de cada instituto, procedeu-se à com
paração entre ambos, de maneira a ponde
ra r sobre estrutura e fu nção. 

Lamenta-se não te r podido dissertar 
sobre um elemento espccffico dos contra
tos de investimento coleti vo. qua l seja, a 
oferta pública.1 Esta fa lha, devida às atri -

I. N~tl foi po~~fvcl. igualmente. comparar. o 
r"r imr d1• 1111, ='" rtn '''t'ntc fid111·i :iri" " ' '' in\'t""' 

bulações d i :írin ~ tlc acontecime ntos que in
nucm na rot inn de todo nq uclc que intendc 
rei ;~ e~rcc ul nçiio tcórico-j urfd ica. hem como 
tcxlos os dcmai ~ cqufvocns que viciam estas 
linhas. devem ser levado~ à conta da rcs
ponsahil idadc do autor. O q unl. não ohs
tantc, espera ter dndo. nas prcmissn ~ cxpres
~as c i mplíc ita~ . m ais ou menos dc~cnvol

vicla~. de seu pensamento. um formnto rclo 
menos possíve l c não-exclusivo para o tra
tamento que o tema propõe c demanda. 

2. S ociedade em cnnta de participação 
(SCP) 

2. 1 A SCP nn lrl( i.~ lação hrasileira 

A SCP e ncontra-se regulada nos arts. 
:ns et seq. do Cód igo Comerc ial (CCo). O 
novo Cód igo C ivil Bras il c iro2 (nCCB) 
manteve essa fi gura societária ao tratar do 

JliCOIO~ t'tl f C tivo~ C do agente nduciário de dchênlll· 
re~ . corno inicialmente se pretendeu. 

1 I ,., lO tor, rh- ti I 1t~l' 
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Dire ito de Empresa, em termos que pouco 
se dife re nc iam em re lação à codificação 
oirocentis ta . O seguinte quadro comparar i-

Código Comerdal 

duas ou mais pessoas 

sendo ao menos uma comerciante 

vo, não exaus ti vo, fornece bases para tal 
afirmação, mediante a comparação de te r
mos:' 

Novo Código Civil 

as pessoas 

para o exercfcio de ati vidade econômica ------ -
se reúnem celebram contrato de sociedade 

-----------~--~~~ ------
para lucro comum 

sem firma soc ial 

----
em uma ou mais operações de comércio 
determinadas 

lrabalhando um. alguns ou todos 
para o fim social 

não está sujeila ~~ formalidades para formação 
de ou Iras sociedades 

prova-se por lodo gênero de provas admit idas 
nos contralos comerciais 

sócio oslensivo é o único que se ohriga para 
com tcrceiw 

outros sócios ficam ohrigados com o ostensivo 
pelo resultado das operações sociais. nos 
lermos do contrato 

Pa ra fins do presente traba lho, porran-
10, a estrutura ado tada pe lo nCCB não in
nuirá na análise c conclusões. Passar-se-á, 
portanto, ao comentário quanto a a lguns 
pontos princ ipa is desse tipo contratual. 

2. 2 Elementos típicos 
do com rato de sociedade 

Nos te rmos do an . 98 1 do nCCB, o 
contrato de sociedade é caracteri zado por: 
(i) acordo de vontade entre partes; (i i) con
lribuição recíproca , ent re as partes, com 
bens ou serviços ; (iii ) fina lidade de exer
cer atividade econô mica (um ou mais ne
gócios detcm1inados): ( i v) par! ilha dos re
suhados. 

Vale norar q ue as dúvidas anlcs cxis
le nres sobre tipic idade o u alipicidade do 

3. Cf. arts. :125 tt uq. do CCo e 98 1 e 99 1 n 
u q. do nCCB. 

)para) a partilha de resultados 

inscrição da sociedade não lhe confere 
pcrsona!!_dade jurfdica _____ __ 

reali7.ação de um ou mais negócios 
dete rm inados 

(para os ) negócios sociais 
----- - ------ -

independe de qualquer formalidade 

pode provar-se por todo~ os meios de direito 

ohriga-se perante terceiro tão-somente o sócio 
ostensivo 

e )obriga-se) exclu~ivamenle perante este 
)ostensivo ) o s6cio panicipantc . nos termos do 
conlralo social 

conlralo de sociedade• foram, assim. sana
das. e m visra da redação do art. 983 do 
mesmo diplo ma, que vincula a consriruição 
de soc iedades, empresárias e simples, às 
fo rmas que especifica. Entrc ranto. a taxa
ri vidadc das formas exclui a SCP (pa rágra
fo ún ico do art. 983). dado que sua estrutu
ra é di versa das outras fo rmas soc ietárias . 

2.3 Estmtura da SCP 

Primei ramcnlc. é socied ade in lerna, 
produ1.i ndo efeitos exclus ivamente em re
lação a seus sócios . não perante rcrceiros; 
o q ue não lhe pe rmite afirmar que sej a 
a rfpica ;' seus l incamcnlos tipo lógicos. de 

4. R~che l S7tajn . Cml/l"a to d~ Sociedade e 
Forma.f Socit ttírhu 

5 Entendendo-se por "atfpica". no sentido 
vulgar d~ palavra, ser de molde a n<lo partilhar de 
certos caracteres comuns que vinculem espécies a 
seus gêneros. Em estrito sentido jurfdico. atfpica não 
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faro, não contemplam elemenlos exrcrnos.~ 
Além disso, é sociedade sem personalida
de jurfdica. e este é o fato que m ais como
ção traz em re lação a sua carac1eri 1.ação 
como sociedade. 

A utilidade da SCP é vária. A prime i
ra é a poss ibi lidade de uma pessoa parlic i
par em um negócio à conta de outrem, sem 
que sej a necessária sua presença neslc ne
góc io, o que pode cumprir a uma série de 
fins suhjcri vos . A segunda é a espec iali
zação patrimo nial da contribuição dos só
cios. gerida pelo sócio osrensivo em seu 
nome, mas garanl ida a presração de contas 
c o d ire ilo de regresso aos sócios ocullos. 
com as respecti vas conseqüênc ias econô
micas advindas desle faro: limilação da res
ponsabilidade patrimonial do sócio ocuho. 
nos lermos conlratados . 

Qucslão ralvez mais intercssanrc que 
a da personali7.ação jurfdica da sociedade 
é a da formação de seus fundos sociais . 
Toda socied ade rem fundo soc ia l, como 
decorrência necessári a da ex istê ncia de 
conlri buição rcdproca enlre os sócios. lanlo 
por bens quanro por serviços. Neste caso, 
fundo social não sign ifica capilal socia l 
de finido/ basla a conlribuição de cada só
cio, que será objelo especial - nos le rmos 
da conlraração e nrre os sócios- mas não 
de afetação especia l do palrimônio de cada 
um perante re rceiros (art. 994. § tu, nCCB). 
O fundo social, podendo ser constitufdo 
unicarnenrc de serviços. não poderá ser ex
presso rnonerariamenle, mas a parl ilha ne
cessári a d os res ullados o será. 

Corno conseqüência decorrenle, oulra 
di scussão que importa é sobre a proprieda
de desses fundos. quando monctariamenle 
exprimfvcis . Não nos parece que aproprie
dade do fundo social passe ao palrimônio 

é , visto encontrar expressa previsão. definição c 
regramento legal Plasticidade de forma não signifi
ca atipicidade. 

6. Szlajn. Crmtrato .... cil.. p 7 1. 
7. Em sentido contrário. com fundamento nos 

nns. 287 c 289 do CCo: Mauro Brandão Lopes. A 
Sol'itrlrul• tm Cml/a dt l'ortil"ipli("Õfl. pp 63-64. 

do sóc io osrcnsivo; senão sua adminis lra
ção.~ Mesmo no regime do CCo, a respon
sabili7.ação dos fundos sociais pelo sóc io 
o~rensi vo (gcrenle). ainda que por o bri ga
ções pesso:~is. confe re. aos demais sócios. 
d ire i lo contra aquele. Houvesse lransfcrên
c ia de palrirnônio de uma pessoa a outra. 
qual seria a conrraparrida? No caso. nenhu
ma. de modo a representar cnriquccimcnlo 
sem causa. E. além disso, como se pode 
prclcndcr o direi lo regressivo contra alguém 
que alie no u seu pró prio palrimônio'? De 
qualque r forma. o nCCB parece resolver o 
proble ma, ao me ncionar "es pecia lização" 
palrimonia l, e não lrans ferência. A lém dis
so, conlrihuição dos sócios conslilllir pa
rrimônio espec ial não é causa de a liena
ção, mas de regime diferenc iado de adm i
nislração. 

Por fim , vale Jc mhrar que. em se !ra
lando de acordo de vonradcs_ não é requi 
siro legal que seu instrumcnlo seja csc riro. 
Não é c mhargo i'l cx is lê nc ia d a SCP a for
ma não-escrita . mas a ausênc ia lrará cem
seqüênc ias graves quanlo à formação dos 
me ios de prova. Desta maneira. nem con
fusão poderá haver cnlrc SCP e sociedade 
em comum, pois esta deve ser provada por 
ins rrumc nlo cscrilo , assi m nas rc laçfles 
inlra-socic lá rias como nas cxle riorcs (ar!. 
987. nCCI3) , ao passo que naquela a prova 
é fc ila por lodos os meios e sua conslitui 
ção indcpc nde de formalidades. Por via de 
conseqüência, sem contrato escrilo. a pro
va será quase impossfvel. o que lrará dcs
vanlagcns facilmenlc imagináveis. cspccial
mcnlc para os sócios ocuhos. 

2.4 A ".mcietaridade " da SCP 

Discussões sobre o cará te r da SCP 
como ve rdadeira sociedade rcslam cxrin
ras. lanlo pela definição legal do eco c do 
Código C ivil de 19 16, quanlo. especialmen
te, pe la do nCCB. S ociedade não se con-

R. Em sentido discordante . com raciocfnio 
sempre a rtmtmrio u n.w : Lopcs.A Sodtrladt .... cit., 
pp. 63-R~ 
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funde com personalidade jurfdica nem com 
cxlcmali7.ação, inexislenle na SCP: nesla. há. 
como e m qualquer oulra , fundos soc iais: 
ocorre a intenção da part ilha de res ultados 
como finalidade. ainda que possa ocorrer a 
assunção de prejufzos. em face do risco ine
rente à ati vidade empresarial ; e a formação 
de um objel ivo comum, bem como a assun
ção compartilhada de ri sco. definem a of
fec tio societotiJ. o nexo socia l. afastando a 
confusão concci iUal enlrc soc iedade e co
munhão.~ 

Há, enlrclanto, quem não veja di slin
ção ent re comunhão c soc icdrtdc para fins 
de de fin ição da of!ectio socif'lati.~ . pois csla 
"f n lã o se trata do inslantânco cnconlro de 
um pó lo posili vo com um p!\lo negativo. 
acende ndo a ccnlc lha da ohrigação. como 
na compra c venda: mas de uma intenção 
comum pcrmanc nlc. cuj :~ cessação acnrrc
tarin a imcdiala ex tinção do cnnlralo, um 
estado de ânimo continuati vo, ainda ma is 
pronunciado do que o cxislcnlc. por exem
plo. no mandnlo'".10 

O mesmo autor prossegue. locando. 
agora. um ponto fundamenta l para concei
tuar a afinidade social: " la I d islinção deve 
ser pesquisada na naiUrcza da causa. cn
quanlo e lcmc nlo ohjclivo do negóc io jurí
dico. Na comunhão. é o uso c go70 em co
mum da mcs rna co isa. sem qunlqucr refe
rência a um:~ ulterior uli lidadc colcliva. Em 
oulras palavras. a comunhão é do objclo c 
não dos objeri vos. Nn sociedade. ao revés. 
essa comunhão de escopo é essencial. ( ... ) 
Ass im. o accnlo tônico. nos negócios de 
comunhão. é posto nos próprios bens co-

9. Lopes. A Sm·itdaJ~ .. . cil . pp. 26-:12 
I O F:lhio Konder Comparai o. O Poder tlt 

Cmllmlt llfl Sonrdadt Ami111m11. J• cd . p 117 O 
mllor compara a po~~ibilidade de provocamenlo da 
d i v i s~o da coisa comum pelo comunhciro à possibi
lidade de disso l uç~o ela sociedade comercial de pra-
70 indclcn ninndo por vonladc de qualquer sócio 
Nesle panicular. a evolução juris prudencial do regi
me alual das sociedades segue em ~enlido oposlo. 
pelo j:l usual mecani~mo de rc~oluçilo da ~ocicdadc 
em relação ao sócio. legalrne n1c prc1 islo no nCC B 
(nn s . 1.085 e I 086). Oesla forma. o exemplo argu
me nlnli vo ulili7aclo pe rde força. mas não seu funda
menlo. 

muns. ao passo que. na sociedade, os bens 
sociais são s imples instrumcnlo para o cxcr
cfc io de uma ath·idade. com intuito lucra
ti vo. ( ... ) De um lado. pois. há comunhão 
de hens sem exigência de uma a tividade 
coletiva: de oulro. uma ativ idade em co
mum , em função da qual os bens sociais 
adquirem urna carac tcrfstica puramente ins
lrumenta l". 11 Mesmo a mera comunhão. 
pon anto. implica afinidade c nlrc partes. 

E mais. caraclcríslico do contrato de 
sociedade. não apenas há objeto social (hem 
jurídico) em específico, h<í objeti vo comum 
c mútuo a cumprir. 1\ fina lidade ~ocial é a 
o hlcnção de rcsullados mo nclaria mcnlc 
ex primíveis. indcpcndenlc mcnle assim do 
ohje lo a alcanç ar como de s ua forma .'~ 
1\ling ido o objc livo. expresso c nlrc as par
tes. com ou sem exaurimento do objclo so
c ial. pode cxl inguir-se a sociedade: c a SCP 
constituída po r dois sócios c com único 
objelo socia l (como. por exemplo. a cele 
bração de um específico negócio jurídico 
vantajoso para as parlcs ). pc rfcilamcntc se 
e nquadra ncsle caso. indcpcndcntc menlc de 
qual dos sóc ios exerça os tc ns ivamcnle a 
a1ividadc empresarial , ou econômica. 

Tendo espec ificamente esla possibili 
dade e m rne nlc. não são desnecessárias 
outras palavras do mesmo autor: "Eic mcn
lo essencial d os conlmlos ditos plurilate rais. 
em conlrasle com os de intc rd imhio. não é 
apenas o as peclo cxlcrior de aqueles pode
rem. c es lcs não. contar com mais de d uas 
partes. É também a comunhão de objeto c 
objc livo. própria dos conlratos plurilatera is. 
A comunhão de obje to di 1. rcspeilo à a livi
dadc a ser desenvolvida no quadro d o con
trato, que ass ume. sob este aspecto. um ca
ráte r nitidamente in strumenlal. 1\ segu nda 
incide sobre o escopo ou finalidade do excr
cfcio dessa mesma al ividadc. ( .. . ) 1\ ati vi 
dade é comum. não necessariame nte no sen
tido de que todos os sócios deverão excr
c ilá-la diretamente. mas porque ela é su-

11. Compnralo. O f'otlu .. . cil . p. 11 8 
12. Sem quere r anlecipar conclusõe~ . v. ilem 

3.4 c 4 2. i11jra 
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poslamente exerc ida em bencffcio de todos 
os sócios. c não de alguns de les apenas"." 

Ora. a plaslic idadc da SCP. com difc
renlcs destinações econômicas. pode im
pactar na relação sociclária de seus com
poncnlcs. Isto, especia lmente. se a SCP ti
ver por obje lo a rcali1.ação de um único 
negócio c for exercida por um único sóc io 
ostens ivo. corno nd ma referido. Neste caso, 
pode ocorrer de a posição pessoal do s6cio 
oculto ser irrclcvanlc para a consecução do 
objetivo que dá vida 11 soc iedade. Se. no 
conceito geral de sociedade. a ati vidade é 
comum. mas não implica seu cxercfc io di 
re lo. na SCP esse ax ioma salta aos o lhos: 
que m concorre ativamente para o cxcrd
c io do ohjc to social é exclusivamc nlc o 
sl'icio ostensivo, competindo ao s6cio oculto 
a conlribu ição. ncslc caso pecun iária , de sua 
parcela nos fundos soci:1is. Todos o~ clc
mcnlos da posição de sócio se e ncont ram 
na SCP. 

1\ d oulrina , referindo-se cspcc ifica
mcnle à sociedade anônima. discorreu a l
gum as linhas a rcspcilo dessa posição, as 
quais são pcrfcitamcnlc cahfveis em outras 
formas societárias: " lé impossfvel l idcnti
ficnr os direitos do s<ício c rn ' um só' dire i
to. seja real. seja obrigac ional. Pode-se , 
antes, encarar na posição do sócio uma ' po
s ição'. um pressuposto. um SIOIIIS do qual 
decorrem deveres. c. de outro lado. dire i
tos de caráter palrimonial e não-patrimo
nial. c poderes'".'" Ass im , há dire itos de par
li lha dos luc ros e da quola em l iquidação. 
direito à infonnação sobre o negócio ou 
negóc ios praticados. c poder de exigir a 
pres tação de contas. De outro lado. os de
veres de consti tuição do fundo social . em 
bens ou serviços. pe lo ocu lto e pe lo osten
s ivo. para a reali1.ação do objeto social. 

Assi m. ainda que nem sempre, c não 
necessariamente, a ofeclio societotis na SCP 

13. F:lbio Konder Compamlo. "O direilo ao 
lucro nos contratos sociais", in Dirtito Emptuarial 
- E.<tudn.r e Partare.<. p. 150. 

14. Tullio Ascarelli . f' rnltltma.< do< So.-iedo· 
dt.< At!ÍIIIimtr.< e Direito Comparado. 2• cd . p J40. 

deve ser sua inlcrprctação mit igada. Não é 
a lfpica afeição entre sócios de uma socie
dade limi tada. em que todos ge renciam c 
lrahal ham e m voha do obje to social. para a 
p:~nilha dos resultados. S ua es truiUra fun
c io nal pode lomar. c normalme nte toma. 
contornos rigorosamcnlc diversos das Stl

c icdadc~ " tfpic as". 1' " 1\ m iliga<;ão da 
affectiosocictatis na SC P pode ser compa
rada. por exemplo. à do dclcnlor de uma 
única ação de companhia. cujos papé is são 
negociados em holsa. Neste caso. o in lc
rcssc do dclcntor não csl:l na gcslão. na 
adminislra<rão dos ncgríc ios sociais. mas 
unicamente nos provcnlos matcriali7.acio~ 
por cvcnlun is divitlcndos. 17 

J . O cmrlra/o de irr ve.~timento coleti1•o 
(C/C) 

3.1 Normatizarão do C/C 

O C IC fo i inic ialmente defi nido no 
dire ito hras ilc iro mcdianle a edição tia Me
dida Provisória 1.637. de 8.1. 1998 (convcr
lida. após várias rccdiçiics. na Lei I O. 198. 
de 14.2.200 I). e posteriorme nte nas I nslru
çõcs CV M 270. de 23. 1. 1998. c 296. de 
18.12. 1998 . /\s mfnimas diferenças de re
dação em nada conn i1am com a redação do 
art. 2u. IX. da Lei 6.385. de 7. 12.1976 (re
dação esta introdu7.ida nos te rmos da Lei 
I 0.303. de 3 1. 10.200 I). assim expressos. 
"[Constilucm valo res mohiliáriosJ quando 
o fertados publicamente, quaisquer outros 
tftul os ou contraio de investimento colet i
vo, que gerem dire ito de partic ipação, de 

15. V nola ) . ·'"fl"l 
16. Nesles lenno~. n11o se deve di?..er que. ~ 

lu7 do an I• do Decrclo 3 7011. rte I 0 . 1 1919. o " le
gislador" lenha se e~quecido da nu suprimido a SCP 
(cf. S11njn. Crmtmto .... cil . pp . 172- 17)): a ediçiln 
de referido diploma apena~ conlemplou a pus~ i bili 
dadc de consliluiç~o ele mais um lipo de ~nciedade. 
mas com dclineamcnlo~ ex1erno~ 

17 Sem prejul1o. por exemplo. de ser uma 
açlo ordin~ria . que lbe conceded direi1o a volo nas 
assembléias gerais: ou açilo preferencial sem direi lo 
a volo. que lhe confere diver~a~ vanlagcn~ ~ohrc as 
ordinárias ou oulras cla~~cs de preferenciai~. em com
pen~nç~o . 



198 REV ISTA DE DIREITO MERCANTIL- I l-I 

parceria o u de remuneração. inc lusive re
sultante da prestação de serviços , cujos ren
dimentos advêm do esforço exclusivo do 
empreendedor ou de terceiros··_ 

O regime an terior à Lei I 0. 19&/200 I 
estahe lecia que a competência para defini 
ção dos va lores mohi liários e ra atrihufda 
ao Conselho Monetário Nacional; o atuai,'A 
hastante mais amplo. incorpora o regime 
anglo-saxão. mais especificamente o das 
ucurities norte-americanas. afastando-se 
das enumerações restritas. caractcrlsticas do 
direito continenta l. '" 

3.2 A doutrina jurídica hrcuileira 
sobre os CI C.f 

1\s primeiras le tras sohre o C IC foram 
escritas logo após a e dição da Medida 
Prvisóri a I .63 7/1998 211 c. por esta razão. 
várias das especulações e conclusões se 
mostraram inadequadfls. Vale referir o en
foque dfldo ao CIC não como espécie de 
valor mohiliário. mas em funçiio das c láu
sul as e objeto mais comum (no caso. "boi 
gordo"). Igualmente, tais contratos não se 
caracterizam como parceria rural. nem como 
relação de consumo. Também a idcntirica
ção das sociedades patroc inadoras como 
possfveis instituições fin flnceiras,11 não en
contra guarida legal. 

Entre os grandes méritos dessas ini 
c iais notas sohre o C I C. ent re tanto. são co
mentários inc ide ntais. expressão da perple
xidade quanto às possfvcis conseqüências 
advindas da introdução do novo conceito 
de valor mohiliário no ordenamento bra-

I !L Em face da ediç~o da Lei 10.30112001. 
n~o se fará menção~ Lei 10.1981200 1. dado que esla 
foi 1aci1amen1e revogada. em lodo~ os lermos que 
inlcressam ao presenle rrat-.a lh n. pe lo d iploma 
allcrador da Le i 6 38511976. 

19. Modeslo Carvalhosa e Nelson Ei1irik. A 
N11m ui daS/ A. p 47:1 

20 Haroldo Malhciros Duclerc Verçosa. RDM 
I 0819 1- 100. 

2 1. Verçosa. cil . pp. 9 1-94 Quan1o a essa 
cnraclerização. ressalve-se que o próprio mllor levanla 
a hipó1ese como cspcculaçao teórica, sem propugnai 
cfclivnmenle por ela 

sileiro. que induzem os leitores à tarefa cria
ti va de buscar, cada vez mais. o ente nd i
mento de certos institutos. Motes que po
dem passar despercebidos ao lei tor desa
tento, mas que, hem racioc inados. levam a 
indagações teóricas de repercussões impor
tantes c crifldoras _ll Entre os comentários, 
o a utor me nc iona a diferença necessária a 
fazer e ntre títulos c contratos (de in vesti 
mento cole ti vo).2' lembra a obscuridade da 
na tureza jurfdica do investimento colet ivo 
(comunhão, condomín io, sociedade). men
c ionando, cxprcssarnc nlc. a s imilitude com 
a SCP.14 Por fim. dando. por exe mplo, a 
compra de un idades dcflnts por proprietá
rios para fins de locação por terceiros. no 
sistema de poolinl{ .l' o autor ofe rece ao 
debate a questão dn oferta pública dos con
tratos. 

3.3 O conceiTo nmericano de "sec11rity" 
e o brasileiro de l'nlor mobiliário 

O Federal SPcurities Act americano 
( 1933),2' Section 2( I). de fin e security 
comn: " la)ny note. stock. treasury s tock. 
bond. debc nturc. cvidcncc o f indcbtcdness. 
ccrtificatc o f intcrcs t or participation in any 
profit -sharing agrccmcnt. collalcral -trust 
ccrt i fica te, prcorgani 7.at ion certi fica te o r 
suhscription. transfcrahlc sharc . invcstment 
contrac t. voting-trust certificatc o f dcpo~it 
for a sccurity. frac tional undividcd intercst 
in oi I. gas. or ut hc r mineral rights. any put. 

22. FalO que o aolor. com fina ironi3, deixa 
claro na epígrafe du te xro. citando E< lnia.<le.< I :9 
("O que foi. scr:l. o que se fe1. se lornM:Ia fn1er: não 
há nada de novo det-.aixo do sol") 

2:1 Verço<a. cil . pp 97-98, di<cos<ão que não 
dc<envotve. mas certamenle o preocupou 

24 Queslionamento lão rico e interc<snnte que 
motiva o pre<cnte lrabalho! ... 

25 . Vcrçosa. cit .. p 100 Parece -nos que o 
exemplo não foi muilo fe liz. Se h:l adquirenles que 
se propõem a não deixar seu< apartamentos no pool. 
como não é ram aconleccr. não haver:! inveslimcnlo 
colelivo Além dis<o. a oferta con1ra1ual é de venda 
de unidades imot-.iliárias. não de participação em um 
cmpreendimc nlo que tenha por fim a locação cen
lrali 7.ada da unidade 

26. 1~ use~ 77a 
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call stradd le, option. or priviledge on any 
sccurity. certificatc o f deposi t. ur group or 
index o f securitics (including any in terest 
thcrcin or bascd on the valuc the rcof). or 
any put, cal I. straddle. option. or privilcdge 
cn te red into on a nationa l sccurities cx 
change relating to forcign currency, or, in 
general, any intercs t or instrument com
monly known as a 'security ', or any ccr
tificatc of intercst or pMtic ipation in, tem
porrrry or interim ccrtificate for. rcceipt for. 
guarantec o f. or warrant nr right to suhscrihc 
to or purchasc, any u f thc foreg.oing". 

Nota-se que se incluem entre as se
curities os im·e.WnPnt contracts, os quais. 
e ntretanto, não são definidos. O termo 
im·estmenl contract trad icionalmente en
contra-se nas 8 /ue Sky lnu·s estaduaisY 
anteriores à cdiçiio da legislação federal , 
tendo sido objeto da interpretação juris
prudencial tfpica da Commmr Low_1A 

O case que delimi tou o concei to de 
irrvPstmerrt corr tract foi julgado em 1946 
pela Suprema Corte amcricana.2" ocasião 
em que se assentaram seus e lementos: as
s im. quatro são os quesitos para defini -lo: 
" I/\ In invcstmcnt contract for purposes of 
thc Sccuritics Act means a contract, trans
ac tion o r schemc whcrchy a person ( I ) 
invcsts his money (2) in a common cnter
prise and (3) is led to cxpcct profi ts (4) 
solc ly from the efforts os the promoter ora 

27 Os E.<lados da Fedemç~o americann l€m 
compelêneia legi~lali vn concorrcnle com o Poder 
Fcdeml quanlo a dircilo come rcial. Chamam-se es
~ns lei< "blue sky laws" em rn1A~o de combalcrcm e 
prevenirem operações incon~i<1en1es e fraudulentas : 
" lhe stalolcs, which vary widely in 1heir lenns and 
scope. are commonly referred lo as ' 1-tlue sky' laws. 
an appellalion wil h scveral s uggested origin<. 11 has 
bcen said. fo r example. 1ha1 lhe Kan<a~ lcgi<lalive 
wa< <purred by thc fcar o f fast -lalking easlern indu~ 
lrialisls sclling everylhing. including the bluc sky" 
(Thomas Lee ltazen, Trtallu tm t/rt l.aw o( Suu
titit< Rt/111/orion. 3• cd .. p. 492) 

28 Louis Loss e Joel Seligman. Frmdamfntal.< 
o( Stcuririn Rt/111/aritm, 3' ed., p. 184 . 

29. SEC 1'.<. W J. Hm.-t\' Co .. 328 IJS 293 
( 194(\) 

third party''. ~· Esta fürmula fi cou conheci
da corno /-lou·ey test. a partir do nome da 
companhia demandada. 

O ca~o /-/o11·Pr envo lveu a aplicação 
do conceito de ucurit\' à oferta de venda 
de lotes de terras. pe la cnmpanhia, onde 
havia uma plantação de frut as dtricas. ven
da esta cmnhinada à ce lebração de cont ra
tos de culti vo c cornerciali7ação d;~ ~ frutas. 
com divisão de lucros. auferidos pe los re
sultados da comcrciali1.ação. entre compa
nhia c adquire ntes. '' 1\ partir dal. n defini
ção foi uniformemente aplicada pelas Cor
tes americanas, para as quais " laln invcsl
mcnt contmct thus camc tomcan a contract 
or schcmc for ' thc plac ing of capi tal or 
laying nut o f moncy i_n a way intcndcd to 
securc incomc or proril from its cmploy
mcnt" ".11 

Sobre os e lementos do Ho u·e_\' tPst. a 
doutrina alienígena " afirma. ainda. que 11 

" investimento em dinheiro" não necessaria
mente necessita se r e m espécie. hastando 
que o in vest idor ofereça bens definidos c 
tangfvc is. Quanto ao empreendimento co
mum . es te pode ser e ntend ido num concei
to hori7ontal (ou seja. uma congregação de 
investimento - pnnlirrg o f investment ), ou 
vertical (quando o~ va lores entregues pc
los invc~tidorcs dependam da expatise do 
promotor do invcsl imc nto ). sendo t.:crt n que 
mais adequada é a t.:onjugação de amho~ o~ 
concei lm. vertical c hori7.ontal : "whcn the 
incomc of o ne invcstor and onc promotcr 
was each depcndent upon the profit~ on an 
undcrtaking". A expcctfltiva de lucros deve 
ser qualificada como o risco do próprio 
empreendimento. que pode ou não ser ~u 

ccdido. E, por fim. a exclusividade does
forço a lheio deve requerer. cspcci ricamcn
te. a prova de que "the efforts ma de hy thosc 

JO Idem. apud Lo« e Seligman. Fundrmltn 
wl.< . . cil . p. 186. 

31 Loss e Seligman. Ftmdamenwl< . cil., p 
181: Carvalhos:~ c Ei1irik. A No.-a l.ti ... . cit , p 4R'J 

32 Los< c Scligman. f-' 11ndmnenra/J. , ci1 . p 
t 84. 

_,3 Lo<~ e Scligman. Ftmdamtnltll< , CÍI . pp. 
I Rll- 1'11 
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othc r than thc invcstor are thc undcniably 
significant oncs. those csscntia l rnanagerial 
e fforts which affcct thc fai lurc or succcss 
of thc cntcrpri ~c··. •• 

Como se pode perceber, os elementos 
do Howey test e m nada, csscnc iahncntc, se 
d ife rem da defin ição am pla de valorc~ mo
biliá rios ora presente na legislação brasi 
leira, pelo que se pode afirmar a equiva
lência do ill l'estment contract ao CIC. E 
mais. que os e le mentos de s ua caractcri7.a
ção são, do mesmo modo. idê nt icos. 

3.4 Natureza jurfdico do C/C 

Os valores mohili ~ ri os. visto consti 
tufrcm técnica de negoc iação em massa. 
podem. ou niio, constituir-se como títu los 
de c rédito. cuja notn cnmctcrística é n fun
gibi lidade." em re lação ao instrume nto c 
c irc ulabi lidade em relação à titu laridade. 
Em sendo vdculo de ncg6cio jurídico de 
~: unho empresaria l. c, porl<1nto. sempre de 
fina lidade lucra ti vn. pouco importa o me io 
pelo qual o objeti vo se atinja. Dit-sc dos 
valores mobiliários que "constituem títulos 
ou documentos que ins trumentam investi
mentos de risco. <~p tos a c irc ul<1n:m e m sé
rie. o u seja. passfveis de negociação em 
massa. Há. porém. detcm1inados pnpé is que 
ta mbém podem ser considerados valores 
mobiliários. não integrando o mercado de 
capit::tis. mas sim o mercado monetário . Por 
outro lado, há títulos de c rédi to que não 
ins trumenta linm investimentos de risco. 
corno é o caso das debêntures. mas que são 
tidos como vnlorcs mobiliários"." 

Essa despreocupação com a fonna 
ou. me lho r di 1c ndo. rna lcabilidade de 
format::tção possibilitada a este instrumen
to de negócio jurfdico - acaba por tra1.er 
dificuldades em sua qualifi cnção (classifi -

J 4 S EC •·.< Glenn IV, T11 111U F.nlrr . lnr .. 474 
F 2nd 476. 482 (9 \h C ir. 197 ~). llfiiUI Lo~s e 
Scli(!man. F11nd""""llll< . c il . p 192 

3S Carvalho•a c Ei1irik. A Nm a 1.~1 .. cit . 
p. 47 1. 

36. Nelson Ei1irik. A <pulo.< Modunos do 
Dirúlo Sol'it!ltirio. p 151 

cação. tipificação. de fin ição. nature7a) j u
rídica. Dada a correlação dada a tualmente 
no dire ito bras ile iro entre va lor mobi li ário 
e ucurity. va le lc rnhrar que nos Estados 
Unidos. " f nja legis lação espec ifica, o tema 
em pauta fo i de fin ido de molde a pe rmit ir a 
inclusão. po r força de nome ou de descri 
ção. de todo e qua lquer instrume nto c ujo 
traço comum seja negócio de in vestime n
to. Alg uns d esses ins trumentos. tai s como 
nota. ohrigação c ações são sufic ientemen
te cs tandardi n 1dos e com significados per
feitamente estabe lec idos. Outros. p<lrém. 
são de caráter indefinid o c desig nados por 
expressões descriti vas. tai s como 'contato 
de in vest imento ' ou ' todo dire ito ou inte
resse comumente desc rito como St't'lll'ity'. 
( ... )Todo instrumento pode se r ahrangidcl 
por urna dessas des ignações. desde que 
cnrrcspnnda à desc rição lega l. O nlcancc 
da le i não se limi tn apcnns ao que é eviden
te c ao que é conhecido. Processos novos. 
pouco comum ou irregulares, quaisquer que 
sejam . tamhé m são atingidos pe la le i. des· 
de que se prove que e les foram utili1.ados a 
fim de que os vn lorcs fossem oferecidos ao 
público, nos mesmos mo ldes em que são 
o ferecidos ao público os 'contrntos de in
ves timento·. ou como são o fe recid os os 
' instrumentos o u dire itos comumente co
nhecidos como securitr'". '' 

A despreocupação com a fonn a é dada 
ao agen te econômico. não podendo. e ntre
tanto, escapa r ao jurista. A inclusão da de
fini ção de C IC. c. mais amplamente. de 
va lor mobi liário como "título ou contrato". 
fn perquirir sohre a naturcz.a jurfdica des
ses va lores m obiliários mesmo no direito 
americano, para o qual o enq uadramento 
de ta l ou qua l insti tuto nesta ou naq ue la 
categoria . se não é desinte ressan te. pe lo 
menos tem muito menor importãncia . De 
fa to. "[ lhe investmc nt contrac tl cmhodics 
a n exiblc rathcr than a stat ic princ ipie. onc 

J7 P:llavms do )JJ<IIt'e Jackson na decisão do 
cnso SEC ,., , C M. )nine• l.ea.<lll}i Corp11mt1tm. 320 
US 344 ( 1943). upud Lui1. Ga, lilu Paes de Aarros 
Leãe•. RDM 14/46 
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of that is capahlc o f adaptation to mect thc 
count lcss and variablc schcmcs dev ised by 
thosc who scck thc use of lhe money of 
o thcrs on thc promisc o f profi ts. ( ... ) lt 
follows tha t thc arrangcmcnts whe rehy the 
in vcsto rs · intcrcs ts :~rc ma de ma n i fcst 
involvc invcstmcnt contracts. rcgardlcss o f 
thc legal tcrminology in which such ~:on
tracts are clothcd" . ·~ 

4. f>ara/el ismn f' assimf'tria 

4.1 O C/C cnqunnto co11trnto 

É carac tcrfsti ca. ainda que não funda
mental. dos contratos plurilatcrais (como o 
de sociedade) serem "contratos abe rtos". 
As~im . "[àfs \'C7es. o contrato importa numa 
pcnnancntc oferta de adesão a novas par
tes (que satis façam detcrminndas condi 
ções) c numa pe rmanente poss ibilidade de 
des istênc ia de quantos dclem participem. 
sem que seja necessária uma re forma do 
contrato pnra que novas partes part ic ipe m 
dele ou pa ra que se ret irem os que j á pa rti 
c ipam".·~ Esta caracterrstica é encontrada 
normalmente em cláusula de C IC. cujos 
instru mentos contratuais estabelecem a li
vre cess ibi lidadc de posição contratual de 
investidor, hastando a este apresen tar o 
cess ionário de seus dire itos c ohrigaçõcs i'l 
sociedade investida. para rcgulari7.ação dn 
cessão c trans ferência . Igualmente, numa 
SCP, nadn nhsta semelhante cláus ula con
tratuai.JO 

Mas este esquema comparati vo entre 
ambas as es truturas contratuais some nte 
pode prosperar se o CIC contemplar out ras 
caractc rfsticas tipológicas comuns à SCP. 
Assim. pode-se diz.cr do C IC o quanto já se 
afirmou da SCP: constitu i um contrato de 
comunhão de escopo. que não se pcrsona
li7a juridicnmcntc. com fonnação de objc-

38 Loss e Seligman. Frmdnmmlfll< .. c il .. p 
l ll5 

39. Asc~rclli . Pmhltma.< ... cit . p. 283. 
40 Snhre a (dcslimportância da q ualidade 

l'"~nal na SCP. d it~m 2 4. '"f'm 

ti vo comum c assunção compartilhada de 
ri~cns. com contribuição dos sócios com 
hcns ou serviços. atuando um dos sócios 
ostcnsi vamentc numa ati vidade econômico
cmpresari<~l. vincul::tda à contri huição pecu
niária de vá1 i os s<Íc ios ocultos. se ndo certo 
que investidor c agente em presarial inves
tido gotnm de posições que lhes pcnnitcm 
o exercício de dirc itns (patrimoniais c não 
patrimoniais). deveres c poderes 

Dnda~ as hascs dn comparação. dúvi 
dn que se pode lcvnntar é concernente à 
cx tcnsiio da pluri latc ralidadc d o IC. c dc
correnll· desc:u actcri7nçiio cnnw contrato 
bilateral. permutati vo. 

Se prospera r a comparação. caractcri 
/.anclo-se o (' I(' como contrato pluri la tcral, 
a re~post a é ~implc~. Há s inonfmia entre 
contrato pluri l:llcral c contrato ck comu
nhiio de c~copo . Nestes tennos." o~ hcns 
da sociedade constituem meio ino;trumcn
ta l de excrdcin de uma atividade. Ora. a 
ati vidadc-ohjc to do C IC não é aquela de 
senvolvida pe lo empreendedor ou por ter
ceiros. mas o financiame nto atnmitado da 
ati vidade alhe ia . É. assim. s un "atividade 
constitutiva do o bje to soc ial". p:1ra usar da 
terminologia do nCCB no que dit à SCP. I~ 
essa a at iv idade coleti va em função da qual 
se instrumentalizam os be ns sociais. va le 
d i1er. a cont ri buição pecuniária dos inves
tidores. 

Desta dis tinção e ntre a ti vidades é que 
a caracte rização como vnlor mo biliário se 
assenta. O investidor não se inte ressa pelo 
"ati vo s ubjacente" (.ric) do contrato. ma~ 

pela di visão dos rendimentos proporc iona
do pela nti vidadc e mpresaria l dn ~ocicda

dc e mpreendedora. E contrato, portanto. 
dcrivado_42 

4 1 Cf nrlla I 0 . . Wf1rll 

42 Seria o ca•o de cnquadr:uncnto do CIC 
como in•l rumento derivalivo. nos t ermo~ c1a l.ci 
1\ ~R5/1976. "" 2'. VIII? A" irn cnmo o' dcrivati · 
vo•. " lplndcrn •cr ativo ohictn do~ conlr;tl<" de on 
vcstnnento colc1ivo quai•4ucr prndulo• <)U ~uhpru· 
dulo~ de" i nados a fins corncrd~i<' (ln''"'l'3n CVM 
29R/199ll. an 4•. 111puf} Os lirnilc~ dc,rc lmlialhn 
n~o cmnpnnam a an~li•c A rc•po•la ~. prclimina• · 
mente. fWtc::i l i\·a 111:\\ a anfilic;t• clt' t •,nfraln\, dcriv·tt • 



202 REVISTA DE DIREITO MERCANTIL-114 

Sobre a qualificação do contrato como 
sinalagmático ou plurilateral. a boa doutri 
na já o fereceu subs ídios para que a discus
são se supere, caso devidamente identi 
fi cada a posição contratual das partes. 

"Nos contratos plurilaterais, essa re
lação (de s inalagma l. e m lugar de ter um 
caráter dire to c imediato. como nos contra
los de permut a, nclquire um caráte r indireto 
c mcdiato; a invnlidadc ou inexecução dns 
obrigações de umn parte não excl ui . só por 
si, a pennanência do contrato entre as de
mais. a não ser quando torne imposs ível a 
consecução do objeti vo comum"."' Se re
cordarmos a dico tomia entre objeto c fina
lidade sociais. a citaçã(l te m explic ação. A 
entrada do in vestidor corrcspondcrá. s ina
lagmaticamcnlc. à obrigação de. ao tc nno 
do CIC, dar-se a contrapartida monetária 
da sociedade investida. se bem sucedido o 
empreendimento (ou assunção dos prejuí
zos. dado o componente ri sco). Por outro 
lado. o conjunto dos CICs de cert a emissão 
ou série. englobando um objeto contratual 
ins trumental único, tendo à frente um só
cio que exerce a empresa. c di versos inves
tido res que contribuem apen<1s finance ira
mente para esse exercíc io. não afasta a fi 
gura ua pluri latcralidadc. 

É intercss rtnlc, ainda. notar que a hi
pótese de comparação entre SCP c C IC en
contra. mttla tis 11111W11dis. guarida também 
no dire ito ame ricnno. Assim. "cvcn intercsls 
in somcthing callcd a general parlncrship 
may he securilics"."" ·" 

4.2 o C/C f'llf{ll(l/1((} I Í /11/0 

A pní pria ex pressão "valor mobil iá
rio" introdut. as di fi culdadcs de concepção 

VOS cuja funçno não <eja proteção dn io\'eSiidor por 
,rn}/1111/. <eniio O anfcrimcnlo ele renda. C<l:! por ren
der frutos 

43 Ascarclli . fm!J/r mttt .. . cil. . p 290. 
44 Lnss c Scligman. Frmdamrtllfli.< .. . cit . pp 

194-195 
45 Me<mo 411c as c<lrulura~ elo direito so

ciet:Srio americano não c<>rrcspondam às do direito 
hrasilciro. a 1/t'llrrtrf flill'tnr~ .<lrip lcrn alguns p<>nlos 

jurídica de sua naturc1.a: a re ferênc ia se faz 
ao valor creditório materiali zado num ins
trume nto circuláve l. que pode assumir di 
versas modalidades nominadas de negócio 
j urídico. O C IC, como já referido. não es
capa deste fa to.•~ 

Se o C IC é instrumento contratua l de 
dupla feição. plurilatcral e sinalagmático. 
por que a menção não somente a contratos. 
mas tnmhém a ''títu los de in vestimento co
letivo"? A doutrina. re ferindo-se à conver
gê ncia de manifestações que inc idem so
hre a representação de créditos econômica 
c juridicamente relevantes. manifestou-se 
no sentido de que todo instrumento crcd i
l<Írio. independente mente de sua natureza. 
manifesta-se por títulos, de que decorrem 
wm1 gnma de conseqüências : "I c lncaro. nos 
'títulos de crédito'. uma categoria geral. 
ide ntificada ror caracterís ticos juríuicos 
próprios. mas independente do falo de se 
prender. o d ireito mencionado no tflulo. a 
uma operação de crédito ou de constituir. 
ele. um direito de c rédito no rigoroso sen
tido do termo: o alcance j urídico da expres
são não correspondc ao seu alcance litc
ra l".H 

Caractcri n m-sc assim lanto os contra
los. quantos os tltul os que represe ntam o 
inves timento t.:olcti vo. É. em categoria. um 
tflu lo de t.:rédi!o. instrumcntn li7.1UO que pode 

comuns com a SCP· "A pnrlncr<hip i< a logical n 
lcn<iun o r a propriclorship whcrc thcrc i< more than 
onc owncr ( ) Thcrc i< gcncrally nu need ror a 
wriuen agrecrncnl and no put>lic filing or any 
tlocurncnl ( .. ) MO<I of law of partncr<hip lhal is 
di<eus~ed in law srhool cour<cs dcols "ir h lhe rights 
and dulics o r partncrs among lhcm<c lves rothe r than 
lhe relalion<hip or lhe parlnershir lo lhe outsidc 
"orld" (Rohcn W llarnil ton. Flllrdaml!lltal.< t>/ 
Modun Brr<inr.<.<. pp lOJ-304) 

46 c r item 1 4, .<1/f'l'/1 

47 . Ascarelli. l'm lllrmrr< . eit . n. 86. p .. 141. 
Nn mesmo local. o aulnr ainda. referindo-se em es
pecifico às ações. enquadra-a< na categoria dr "r fio 
los de crédito" ou "lflulo<-valor". <uhcspeciados no< 
chamados "lftulos de panicipaç3o". 4ue conferem a 
seu titular dircit ns. podere< c <>hri gaçôe<. De notar o 
11<o dn expressão "fflu los de crédito" nilo como os 
instrumentos tlpicos que le\'am esta dcnorninoçilo. 
mas como categoria gemi 
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ser contratualmente, nada obstando - ain
da em lermos categoriais, sem embargo de 
eventuais prescrições legislativas - que se 
constituam e m títulos de crédi to pr6prios. 

Não fora ass im, não se poderia falar 
e m c irculabilidadc c fungibi lidade: a vin
c ulação entre investidor e sociedade inves
tida (ou sociedade empreendedora) daria 
ê nfase à pessoa daquele. e não aos capitais 
que venha a inves tir - definiti vamente o 
importante para a realização do negócio. 
Por outro lado. os tflulos ou contratos são 
emitidos e m séries, senuo, assi m. fungíveis 
entre si, c tota lmcnlc padronizados. Mais 
umn vez. há um grau de semelhança com 
os contratos futuros. também carac teri za
dos pe la modalidauc de negociação e m 
massa. com .tf(lllr/nrd.f quanto a preço c 
nhjeto.0 

O C IC enquanto modalidade de SCP. 
nestes casos, encontra 6hiccs teóricos. Tra
ta-se. é claro. da caraclcri z.ação da affectio 
wcie((l fi.f . Pois se o vínculo que une n lo
dos os investidores é um mero lÍ!ulo . c não 
uma parti ci pação societária contralu :t lmen
lc expressa. pode ria se falnr em verdadeira 
comunhão:" ou seja. vínculo pelo obje to c 
não pela ati vidade. Sem embargo da opi · 
nião já csposnda, segundo a qua l a ajferlio 
ex is te tanto em socicdauc quanto e m co
munhão, desde que presente a intenção co
mum permane nte de obrigar-se mutuamen
te, este argume nto pode ser lançado. E ele 
é re futado pelo fato de não existir uma obri 
gação unilatcrnl típica de títu lo crcdii <Íri o: 
indcpcndcnlcmc ntc da forma. o vinculo é 
molde a valori1.ar a atividade: valori?assc 
o objeto. falaríamos em autonomia da obri
gação quanto ao titulo, c de forma alguma 
isto ocorre no caso. Frise-se mais uma vez: 
lílulo aqui significa categoria geral. inde
pendcntcrncntc de sua fonna. 

A estrutu ra do C IC. ainda que mani
festada por um títu lo com os quesitos ge-

48 Marcn< Paulo Almeida Salles. O Cmttrtr· 
111 Frrtlllll, pp. 79-9 1 Ma<. com<> afirmado. n3o é o 
propó~itn do CIC a proteç~o contra riscos. cau~a cs
~enc ia l dos ruturos 

49 Cf. ilcrn 2 4. <li(INI 

rais dos tradicionais " tHulos de crédito". 
não é de mllonomia creditfc ia, senão de urna 
obrigação vinculnda . Se. quanto aos im•es
rmellf m llfracls. "I f]orm was disrcgnrdcd 
for subs lance and cmphas is was placed 
upon cconomic rcality",'0 deve-se recordar 
:10 es tudioso do di rei to mercantil que é a 
realidade econômica que confornHlu esse 
ramo jurídit:n. que, por sua vc7 .. deve adap 
lar os conce itos por ela o ferecidos. fug in
do à tentação de catcgori1.nr todo c qual 
quer problema que se lhe mostre aos t.:mn
partimcntos j:í abertos." 

4.3 Atipicidarlf' .wcietária 
(' l f fll frJJ rfl' flllrlil'i{J(l('Ctfl 

Cahc. nes te ponto, lembrar o prohlc 
rna da de finição das formas sot.:iet;íria~ e 
sua tip0 logia. A SCP é. certamente. um tipo 
contratual pluri latcral. verdade iro contrato 
de sociedade A incompreensão a este ponto 
deve-se ao fat o de. vu lgarme nte. haver a 
confusiio entre os conceitos de socicdndc c 
pcrsonnlidadc jurídica. A lipologia das so
ciedades é fechada. ju~lamcnlc para ofere
cer a scgur;mt;a c ccrtc7.rt de sua cnnforma
çiio para fins de relac ioname nto ex terno. 
Ai nua ma i ~ em fnce da nova est rutura legal 
das soc icdaucs no nCC B: o únicoc:uninho 
par a :1 inl rnduçiio de modalidades clausu
larcs mai s "abertas" é a SCP. Mas istn, sem
pre respe itando as regras cogenlcs que a 
conformam . Não se pode afi rmar. na prc
~cntc dnta. como se s ituarão os t.:cm traln~ 

de sociedndc celebrados. por exemplo. nos 
lermos do C<idigo de Bevilácqua: aí, de 
fatn . pode-se falar, em an:ílise casuís tica. 
de contratos uc sociedade "abertos". Mas. 
indepe ndentemente do teor de suas cláuc;u
Jas. o contrato se rá nominnlmcntc de socie
dade. neste regime ou no futuro. se conti
ver os eleme ntos essencia is do ncgck io: é 

~n Lns< c Scligrnan. Fwrdllmt'lllaf< . cil . p 
tR4 

~ I . A«irn. v:itida a crflica às "pirfornidcs de 
conceito<". llliC hu~ca ns C<scncialisrnos tlt- dcfi ni 
çile~ imuttlvci< cr Cnrnparoto. O l'm ln . cit . pp 
~1 R4 
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seqüê ncia do princfpio geral segundo o qual 
se deve atender mai~ à sua intenção que ao 
sentido geral da linguagem. Em outras pa
lavras. é o predomínio da estrutura sohre a 
forma. O processo de catcgori7.ação. por
tanto, perde um pouco do ~cu sentido. 

Assim . cons tituindo o CIC ou contra
to ou um título de participação. em sentido 
amplo. deve-se lcmhrar que sua conforma
ção estrutural é à imagem e seme lhança da 
SCP. E se pe la estrutura é que a clas~ifica

ção deve te r maior preocupação. a conse
qüênc ia é que os princfpios c regras ap licá
veis à SCP podem , ou devem. ser aplica
dos igualme nte ao CIC. sempre em bencff
cio da congruê nc ia de princípios gerais. a 
prevalecer sohrc regras específicas que lhes 
sejam contnírias o u di ssonantcs. 

5. Conc/usiie.f 

Em síntese conclusiva. a firmamos a 
pe rfe ita carac te ri1ação da conta de partic i
pação como sociedade regulada c de lineada 
j uridicamente. Sem emhargo de ser ~ocic
dade inte rna e sem pe rsonalidade jurídica 
(e mesmo de prescindir de instrumento es
crito). e la se constitui pe la e xi.~ tê nc ia de sei
cios. com manute nção de um fundo social. 
não necessariamente capita lizado. para as 
at ividades a desenvolver. 

A conjugação de atividades entre os 
sócios correspondc à a.!Jectio sncietmis. que 
visam a um objetivo (finalidade) comum. a 
obte nção de res ultados. compart ilhando 
entre si a assunção de ri scos. Há uma in
tenção comum pe rmanente (durante a exis
tênc ia da SCP. esta podendo ser transitó
ria). c uja natureza é dada pe la causa do 
negócio ou negócios. ati vidades instrumen
tais da finalidade . Pe la comunhão de ohjc
to c objeti vo. está-se à frente de um contra
to plurilateral. Especificamente na SCP. é 
poss íve l q ue a posição de scíc io interesse 
meramente por sua contribuição patrimo
nial. irrelevante seu sla lus pessoal. Não 
obstante. qualque r que seja o scíc io, sua 
posição é dada pela conjugação de direi 
tos. deveres e pode res que exerce no seio 

da sociedade. Assim. a affeclio .wcielatis 
deve ser entendida. na SCP, com todas as 
mitigaçõcs que sua forma malcável c dife
re nc iada contempla quando comparada à 
a.!Jeclio exis tente nas demais sociedades. 

De outra parte. a introdução do C IC 
como forma cnunc iati va mais abrangente 
de valor mobiliário no dire ito hra~ileiro. que 
o importou dire tamente do dire ito ameri
cano. a partir de seus <.:onceitos de saurity 
c im·rslmelll t'mlfracl. Este novo form ato 
correspondc integra lme nte à noção a i icní
gcna, expresso doutrinária c jurispruden
c ialmente. m oti vo pe lo qual essa~ fontes 
juríd icas podem ser úteis no c~tudo do ins
tituto. Mas a introdução do novo cont.:ci to. 
estranho à tradição de um d ire ito de rili7 
contine ntal. trouxe varinda ~ dúvida~ qunn
to a s ua nature7a jurídica. Isto se deve à 
malcabilidadc de formatação do crc. hem 
como. a partir da n ov::~ de finição. de todos 
os valores rnohili ários. instrumento e mpre
saria l de risco. fungível c e irculávc l. 

Da aná lise empreendida. e ntre tanto. 
fi cou a impressão de trata r-se o C IC duma 
modalidade imprcípria. ou pelo menos. não 
reconhecida. d e SC P. Isto. não obstante sua 
conliguração poder ser enfocada soh o pris
ma de um ins trume nto con tratual pc rmu
tati vo (hi latcml) c ao mesmo tempo pluri
Ja tera l, ou como um títu lo c reditíc io. "au
tônomo" ou não. Mas constituindo obriga
ção crcdit fc ia causal . sempre se deve rá fa
lar e m causa d a obri gação. o que reme terá 
à n.!Jeclio que. em maior ou menor grau. vin
cula todos os contratan tes. 

Conseqüe ntemente. se compostos dos 
mesmos princfpios informadores. deve-se 
seguir que são aplicáveis ao C I C. enquanto 
espécie de SCP. o mesmo regramc nto j urí
dico que a esta fundame nta . 

Por fim. d o mesmo modo como a SCP 
comporta ampla malcabi lidade em sua con
formação. resp eitadas as regras cogcntes 
que a tipificam . também o C IC. respei ta
das as regras de s ua e missão, poderá se 
constituir com grande plasti c idade. O para
le lismo entre S CP c C IC. portanto. não se 
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prende simplesmente a s ua estrutura ca_t~

gori al. senão també m à função de permitir 
~)exercíc io cria tivo da atividade e mpresa
rial c econômica. sem o qua l o desenvolvi 
mento do Direi to Mercantil como disc ipli 
na autônoma jamais haveria ocorrido. 

6. Rihliograjin 

1\LMEID/\ S/\I.LES . M<~rcos Pmdo de. O Cor! 
trnto Futuro São Paulo. Cu lt ura. 2000. 

1\SC/\RELLI. Tullio. Pmillt·mo.f tlns SociNia
dt•.t A111inimns e f)iteito Compnrndo. 2' 
ed . São Paulo. Saraiva. llJ69. 

C 1\ RV/\LI IOS/\. Modesto. c EIZIRIK . Ncl ~on . 

A Nt11 ·a l-ei dn SIA. S~~· Paulo. Saraiva. 
2002. 

COf\1P/\ R/\TO. F;lhio Knndt•r O l'odct dt• 
Contmlc 110 Socit•dade A11ii11111111 ) • cd .. 
Rio tlc Janeiro. Forcn~c. 19KJ. 

"O tlireitn an lucro no~ cnnl raw~ ~o-

--ciai~· · . in /Jirrirn /:'mprr.wrial r:.wulfiJ 
c l'nrccen•.t . São Paulo. Silraiva. 1990. pp. 
150-157. 

EIZIRIK. Nel~nn Aff>rctn.f Modn11oJ dn /Ji
trito Sot'irttirro. Ri<> tlc Janci w. Rrnovar. 
I 9lJ2. 

II AM ILTON. Rohcrt W. f'u lld(lmrllt(l/.ç of 
/lfodr111 Ru<illn<. Rmton. Littlc Rnl\vn. 
19R9 

11 /\ZEN. Thonw~ l.cc. 7inlfiçc 1111 tlw ' "'"' oj 
Srn11 ttit•f Rr~ulatio11 . .l• cd .. St. Paul. 
Wc~t Group. 1995. 

LEÃES. l.ui; Ga<lih• Pac~ de B :1rro~ . "O cnn 
t·citn de JITIII i11· no tlircitn tl\lrtc-:uneri
l anil c ,, conceito an:ílogt• no dirrito hra 
<i lcirn". RI>M 14/41 -60. I 974 

LOPES. f\ Iauro Brandão. A Sol'i('{/w f,. ,., Co/l 
ta d1• l'mtlt'lf'"rtlo Siin l'~ulo. '>a1 a1va. 
I C)IJ(I 

I.OSS. Lnn1<. c SEU GM/\N. Joel. Fu~tdt~mr•n
tol• oJ St'nu i tu·< Rc~:ulatio11 J• 1·d . Bn~

tnn. Lillk 1\mwn. I'J95 
SZTi\ IN. Rad1cl. Culllllt/11 dt• SucinltUit• t•l·or

"'"-' Sm i.•ttiria.\ . São Paulo. Sa1ai' a. 19R9. 

VER(OS/\. ll :noldo Malhciros Dmkrc. " /\ 
CVM c <•< t·nntratll~ de investimento co
k'livo ('boi pnrdt' c <>utro<)". UI>M IOR/ 
9 I - I 00 


