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RESUMO 

  

O presente trabalho parte da premissa que os fundos de investimento em participação (FIP) têm 

natureza jurídica condominial, ainda que, sem negar a importância das diversas obras 

doutrinárias que buscaram determinar outras naturezas com base em interpretações sistemáticas 

ou mesmo com base na analogia. Adota-se a natureza jurídica condominial não apenas em 

decorrência do que dispõe o direito positivo e o regulamento imposto pela agência reguladora, 

mas também com fundamento no entendimento exarado em julgados da CVM. Tratando-se, 

portanto, de um condomínio, passa então a analisar a importação estrangeira dessa estrutura de 

investimento, a partir do seu desenvolvimento em determinados contextos históricos e 

regionais, até chegar a realidade nacional corrente, levando também em conta a importância e 

o encargo da regulação para o adequado funcionamento do mercado. O trabalho descreve 

brevemente a forma de constituição do FIP, seu funcionamento e tributação, sendo este último 

uma das racionalidades que justificariam a escolha por esse modelo único em relação ao 

praticado em outras jurisdições. Em seguida, assumida a distinta natureza jurídica do FIP em 

comparação com as estruturas verificadas no exterior, são analisados os efeitos jurídicos 

decorrentes de sua natureza condominial, notadamente em face do limite quinquenal que o 

Código Civil estabelece como seu termo e ainda diante do direito subjetivo que o 

condômino/cotista pode exercer ao requerer a dissolução da copropriedade. Diante dos riscos 

que eventual comportamento oportunístico de um ou mais cotistas pode causa sugere-se 

medidas práticas na estruturação do FIP que podem concorrer para mitigar os riscos expostos 

ao longo do trabalho. 

  

PALAVRAS-CHAVE: fundos de investimento em participações (FIP); natureza jurídica; 

condomínio; código civil; limitação do prazo; direito subjetivo de o cotista requerer a 

dissolução da propriedade comum. 

  



 

 

ABSTRACT 

  

This paper assumes that investment funds in participation (FIP) have legal status of a 

condominium, albeit without denying the importance of the various doctrinal works which 

attempted to determine other nature based on systematic interpretations or even on analogy. 

The legal status of condominium is adopted not only as a result of what is provided by the 

existing law and the regulation imposed by the regulatory agency, but also on the grounds of 

CVM precedents. Upon the admission of the condominium legal status of the FIP, the paper 

then proceeds to examine the so-called legal transplant of such investment framework, from its 

development in certain historical and regional backgrounds, until it reaches the current domestic 

reality, as well as taking into account its importance and its regulatory framework in relation to 

proper market development. The paper briefly describes how to establish a FIP, its operation 

and taxation, the latter being one of the rationales that would justify the choice of this single 

archetype in relation to what is practiced in certain other jurisdictions. Once taken over the 

distinguished legal nature of the FIP compared with observed overseas frameworks, the paper 

reviews the legal consequences arising from its condominium nature especially in light of the 

five-year limit that the Civil Code provides as its term and also facing the right that 

condominium member / quotaholder may exercise by requiring the dissolution of the joint 

ownership. Given the risks that eventual opportunistic behavior by one or more quotaholders 

may cause it is suggested practical measures in structuring the FIP which may contribute to 

mitigate the risks exposed throughout the paper.  

 

KEYWORDS: investment funds in participation (FIP); legal nature; condominium; Civil 

Code; limitation of the duration; subjective right of the quotaholder to request the fund 

dissolution. 
 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As pessoas (com o auxílio de convenções) resolveram tudo da 

maneira mais fácil e pelo lado mais fácil da facilidade; contudo é 

evidente que precisamos nos aferrar ao que é difícil; tudo o que vive 

se aferra ao difícil, tudo na natureza cresce e se defende a seu modo e 

se constitui em algo próprio a partir de si, procurando existir a 

qualquer preço e contra toda resistência. Sabemos muito pouco, mas 

que temos de nos aferrar ao difícil é uma certeza que não nos 

abandonará. É bom ser solitário, pois a solidão é difícil; o fato de 

uma coisa ser difícil tem de ser mais um motivo para fazê-la. 

 

Rainer Maria Rilke, Cartas a um jovem poeta. 2006. p. 64/65  
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INTRODUÇÃO 

 

 

O presente trabalho tem sua motivação original em sucessivos desafios 

profissionais envolvendo a influência do direito estrangeiro, notadamente a prática advocatícia 

norte-americana, sobre a consecução de negócios jurídicos no Brasil, sob a lei brasileira, mas 

com a utilização de conceitos jurídicos estranhos aos aqui praticados. 

Adianto-me a dizer que não nutro qualquer sentimento ufanista. Pelo contrário. 

Reconheço a relevância, notadamente no mundo dos negócios, mas igualmente para as ciências, 

em defender a produção do conhecimento livre de fronteiras políticas e otimização da difusão 

das melhores práticas seja qual for a sua origem. 

As empresas, especialmente quando mais afetas ao mercado financeiro e de 

capitais, rapidamente assimilam novas terminologias e ferramentas intelectuais na crença de 

uma maior integração no mundo dos negócios. Não estou aqui a criticar esse fato, tendo em 

vista que é natural, e mesmo desejável, que o conhecimento e a ciência sejam objeto de 

facilitação da comunicação global.  

Torna-se ainda mais inegável a influência na importação de conceitos norte-

americanos quando lembramos a pujança econômica daquele país e, consequentemente, o 

amadurecimento do seu mercado financeiro e de capitais, o que traz consigo natural conforto 

para os investidores em lidar com ferramentas já aplicadas, no mais das vezes com êxito, em 

outros lugares. 

Por sua vez, é conhecida a exportação de modelos negociais por nações 

desenvolvidas como forma de universalização e fomento de suas atividades econômicas. Os 

movimentos de “fraternização” da cultura econômica e jurídica se deram em certas ocasiões 

menos por questões ideológicas e mais por fatores eminentemente pragmáticos, a saber, uma 

demanda econômica de novos mercados e harmonização dos conceitos econômicos e legais 

utilizados pelos investidores estrangeiros. 

 Partindo desses pressupostos e levando em conta que os países do hemisfério norte, 

notadamente os Estados Unidos e o Reino Unido, são os grandes desenvolvedores e 

disseminadores do conhecimento científico1, bem como os principais produtores de novas 

                                                           
1 Informa a página oficial do Prêmio Nobel que dentre os 573 prêmios distribuídos entre os anos de 1901 e 2015 

o Reino Unido recebeu 80 prêmios Nobel e os Estados Unidos foram agraciados com 257, ou seja, mais da metade 

desse importante prêmio de reconhecimento científico teve como destino apenas 2 países. Como comparação, a 

América Latina ganhou até hoje apenas 09 prêmios enquanto o continente africano conseguiu 23 e o restante do 
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tecnologias, constituiria uma negação do óbvio afastar-se do que é originado e praticado nesses 

focos de desenvolvimento cultural, científico e de capital. Contudo, alguma reserva há de ser 

feita.  

 No desempenho do exercício profissional devo confessar minha restrição em 

relação ao uso excessivo de estrangeirismos, especialmente quando existe conceito equivalente 

em vernáculo para traduzir a ideia importada, ou pior, quando utilizada a expressão de maneira 

inadequada (por ter sido mal compreendida na origem ou por funcionalmente não ter um 

correlato no português do Brasil).2 

Um bom exemplo de inadequação no uso de vocábulos estrangeiros é o caso de um 

cliente que buscava atrair o capital de investidores com a finalidade de desenvolver certo 

projeto. A demanda a mim dirigida era a de uma análise da estruturação de fundo de 

investimento em participações (doravante também FIP). Na trilha da ideia originalmente 

concebida, o cliente assumiria o papel de General Partner (GP) e os investidores captados 

seriam Limited Partner (LP), ou seja, algo como uma limited partnership.  

Além da difícil compatibilização estrutural, jurídica e regulatória entre a limited 

partnership e o FIP haviam outros desafios até mais graves a serem superados. O cliente que 

gostaria de ser General Partner era intolerante ao risco ilimitado, isto é, via sua participação 

como idêntica ao investimento comum em sociedade anônima ou em sociedade por quotas de 

responsabilidade limitada. O perfil de investimentos dos seus acionistas era orientado a assumir 

os riscos até o limite do capital comprometido para um dado investimento e a não assumir riscos 

do negócio ilimitadamente. 

A pretensão de ser um General Partner também estava conectada à ideia de gerir, 

administrar, coordenar e, principalmente, determinar o momento do desinvestimento do fundo. 

Quanto aos ativos em desenvolvimento, havia entre os executivos do cliente uma crença e um 

desejo de concentrar na empresa a prerrogativa de decidir o momento de “saída” do 

investimento – o chamado desinvestimento. Para tanto, era imprescindível que as regras de 

funcionamento do FIP contivessem amarras suficientes para vedar que os demais cotistas 

pudessem exercer a amortização ou liquidação do fundo antes do prazo estabelecido. Mais 

ainda. Pretendia-se que, na hipótese de se constatar que no final do prazo estabelecido o 

mercado não estava oferecendo o valor avaliado como adequado para o ativo detido pela 

                                                           
hemisfério sul (países do Oriente Médio, sul asiático e Oceania) obteve 44. Disponível em: 

<http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/lists/countries.html>. Acesso em: 22/11/2015. 
2 Menciono episódios sem vincular pessoas, empresas ou negócios específicos, em razão do dever de 

confidencialidade. 
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companhia investida, poder-se-ia prorrogar o prazo do fundo. Muito mais que o primeiro ponto 

sobre a responsabilidade ilimitada do GP, poder deliberar sobre o momento do desinvestimento 

era a maior ambição do cliente. Enfim, além da prerrogativa generalizada de reger o FIP, o 

cliente desejava uma participação no capital até o limite de 20%3 do investimento total, fazendo 

que o ferramental de quórum qualificado para tomada de decisões se tornasse ainda menos 

aprazível. 

Nesse momento posso tranquilizar o leitor e afirmar que tudo caminhou bem. Sim, 

o cliente teve sucesso em seu objetivo e captou os recursos para desenvolvimento do seu 

projeto, muito embora por forma diversa: no lugar de uma limited partnership em formato de 

FIP, a decisão, notadamente pela preferência do capital, foi um investimento direto em 

sociedade anônima com compartilhamento da governança. Fazendo uso do aforismo de Pascal: 

expulse o natural e ele volta galopando. No final, prevaleceu o que era conhecido e previamente 

utilizado tanto pelo cliente quanto pelo investidor. 

Muito embora o caso tenha sido bem resolvido – por outro caminho, é verdade –, a 

inquietação sobre o que havia sido cobiçado pelo cliente perdurou. A ideia de um GP 

controlando a exit strategy de maneira a assegurar que o fundo somente realizasse o 

desinvestimento no momento considerado oportuno permaneceu como um grande desafio 

intelectual, um caminho difícil, diz Rilke em epígrafe a este trabalho, como mais um motivo 

para buscar percorrê-lo. 

Quais as origens desse problema? Comparado com nosso arcabouçou jurídico, o 

funcionamento das limited partnerships nos Estados Unidos seria apenas um conceito 

equivocadamente trazido do estrangeiro? A possibilidade de ter um sócio desenvolvendo, 

gerindo e administrando o negócio com uma mínima (ou mesmo nenhuma) participação dos 

demais investidores e determinando a sorte do empreendimento conjunto não parecia uma ideia 

inteiramente nova para o nosso sistema jurídico4. Por outro lado, dei-me conta de que o 

arcabouço jurídico existente não está pronto para lidar com certas complexidades, o que não é 

algo absurdamente angustiante, uma vez que a produção legislativa é usualmente mais reativa 

que proativa, sendo natural a dificuldade de ordenamento acompanhar a introdução de novas 

formas de relação jurídica originadas da autonomia privada. Mesmo assim, dada a relevância 

                                                           
3 O percentual, compreensivelmente, é exemplificativo. O contexto é admitir que seja uma participação econômica 

realmente reduzida. 
4 A sociedade em conta de participações (arts. 991 e seguintes do Código Civil), por exemplo, pressupõe que o 

denominado sócio ostensivo desempenhe toda a atividade constitutiva do objeto social. 
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da questão, chamam a atenção algumas questões fundamentais, levando em conta a pujança 

econômica do FIP, sua natureza jurídica e regulação pela Comissão de Valores Mobiliários. 

O relevo econômico da indústria de fundos de investimento e particularmente dos 

FIPs impressiona pelo volume de ativos alocados e consequentemente pelo que representa em 

termos sistêmicos para a economia. O valor do patrimônio líquido total dos fundos de 

investimentos ultrapassou R$ 2,9 trilhões, o que representa mais de 50% do Produto Interno 

Bruto brasileiro. Desse montante total investido em fundos de investimento, o patrimônio 

líquido dos fundos de investimento em participações alcançou o valor de R$ 163 bilhões, e a 

captação líquida dos últimos 12 meses ultrapassou R$ 21 bilhões5. 

Por sua vez, a Lei n. 4.728/1965, introduzida no sistema jurídico para disciplinar o 

mercado de capitais e instrumentos para o seu desenvolvimento, atribuiu ao Conselho 

Monetário Nacional a competência para regular o funcionamento dos fundos de investimento e 

definiu em seu artigo 50 o que vem a ser a única referência legal, em sentido estrito, à natureza 

jurídica condominial dos fundos de investimento6. 

A importância de compreender tanto os limites quanto os direitos dos condôminos 

e do administrador sobressai quando lembramos que os condomínios, diversamente do que 

ocorre com as sociedades por ações, não dispõem de qualquer legislação específica no âmbito 

do mercado de valores mobiliários, como anotado por Mattos Filho7. Passa-se, então, a regrar 

condomínios com valores investidos superando, em patrimônio líquido, o montante de R$ 163 

bilhões, e sujeitos ao que dispõe, em matéria de lei, o Código Civil e as normas administrativas 

editadas pela CVM, com todos os desafios de um modelo jurídico como o brasileiro, cuja 

legalidade é plasmada no texto constitucional, isto é, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de 

fazer senão por meio de lei. 

                                                           
5 ANBIMA. Estatísticas. Indústria de Fundos. Consolidado Diário por Tipo da Indústria de Fundos de 

Investimento. Disponível em: <http://portal.anbima.com.br/informacoes-tecnicas/relatorios/fundos/consolidado-

diario/Documents/FDO_CONSOLIDADO.zip>. Acesso em 10/12/2015. 
6 Adoto, por razões dogmática e metodológica, a natureza jurídica condominial dos fundos de investimento. As 

diversas teorias (copropriedade, comunidade de bens não condominial, propriedade fiduciária, propriedade em 

mão comum, organização associativa, etc.) sobre a natureza jurídica dos fundos de investimento podem ser 

aprofundadas, entre outras, nas seguintes obras: CARVALHO, Mário Tavernard Martins de. Regime Jurídico dos 

Fundos de Investimento. São Paulo: Quartier Latin, 2012. FREITAS, Ricardo dos Santos. Natureza Jurídica dos 

Fundos de Investimento. São Paulo: Quartier Latin, 2005; RAVACHE, Leandro Alberto Torres et al. Fundos de 

investimento e a necessidade de observância do direito de preferência na alienação de suas quotas. Disponível 

em: <http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/export/sites/default/bndes_pt/Galerias/Arquivos/conhecimento/ 

revista /rev3708.pdf>, acesso em 25/11/2015. 
7 MATTOS FILHO, Ary Oswaldo. Direito dos Valores Mobiliários. Rio de Janeiro: FGV, 2015, p. 306/307. 
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Assim, acolhida a natureza condominial do FIP e buscando delimitar o escopo do 

presente trabalho, considerei relevante cotejar adequação do prazo de duração do fundo em face 

da prerrogativa legal de o condômino pedir a divisão da coisa comum conforme previsto no art. 

1.3208 do Código Civil. Admitindo que o FIP fosse disciplinado por regulamento, compromisso 

de investimentos e acordo de cotistas, de maneira que, efetivamente, apenas um cotista – mesmo 

com participação menor que 20%9 – tivesse a prerrogativa de deliberar sobre o momento de 

desinvestimento e liquidação do fundo. 

Outras substanciosas questões em decorrência da natureza condominial dos fundos 

de investimento em participações deixaram de ser abordadas no presente trabalho, ainda que 

não se negue sua relevância, entre as quais a conformidade entre o disposto no art. 1.31610 do 

Código Civil com o disposto no art. 1511 da Instrução CVM nº 555/2014, caso se verifique que 

o patrimônio líquido do fundo é negativo e o cotista opte por se eximir da contribuição adicional 

mediante renúncia da parte ideal. Também problemática são a destinação da coisa comum e os 

direitos dos cotistas sobre o patrimônio do FIP, a disponibilidade sobre as cotas e a coisa 

comum, a responsabilidade dos cotistas e limitações dessa responsabilidade – notadamente em 

comparação com uma sociedade anônima ou sociedade por cotas de responsabilidade limitada, 

a capacidade processual do FIP, dentre outras importantes questões, que poderão ser 

enfrentadas em conjuntura diversa daquela concebida pelos agentes do mercado na constituição 

do fundo de investimentos. Neste trabalho, delimitei como escopo a questão da divisibilidade 

da coisa comum e o prazo de duração do fundo de investimento em participações. 

Como restará demonstrado, apesar de a regulação da CVM sobre os fundos de 

investimentos ser bastante ampla, contando inclusive com a participação dos diversos 

interessados por intermédio de consultas públicas, o quadro regulatório deixar de alcançar 

situações que comprometem o seu funcionamento eficiente e a proteção do mercado. Entendo 

                                                           
8 “Art. 1.320. A todo tempo será lícito ao condômino exigir a divisão da coisa comum, respondendo o quinhão de 

cada um pela sua parte nas despesas da divisão. 

§ 1o Podem os condôminos acordar que fique indivisa a coisa comum por prazo não maior de cinco anos, suscetível 

de prorrogação ulterior. 

§ 2o Não poderá exceder de cinco anos a indivisão estabelecida pelo doador ou pelo testador. 

§ 3o A requerimento de qualquer interessado e se graves razões o aconselharem, pode o juiz determinar a divisão 

da coisa comum antes do prazo.” 
9 O percentual, como dito, é meramente ilustrativo em um contexto de participação reduzida. 
10 “Art. 1.316. Pode o condômino eximir-se do pagamento das despesas e dívidas, renunciando à parte ideal.” 
11 “Art. 15. Os cotistas respondem por eventual patrimônio líquido negativo do fundo, sem prejuízo da 

responsabilidade do administrador e do gestor em caso de inobservância da política de investimento ou dos limites 

de concentração previstos no regulamento e nesta Instrução.” 
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que a qualificação jurídica do FIP é incompatível com a importância desse instrumento de 

captação de recursos do mercado de capitais, de maneira que o aumento da segurança e 

previsibilidade ao mercado poderia ser assegurado mediante o expurgo da expressão 

condominial da regulamentação e o adequado tratamento como uma sociedade de 

investimentos. 

Ainda sobre o tema, é de se indagar se as perguntas postas poderiam ser tratadas 

por regulamento ou careceriam de lei em sentido estrito diante das repercussões que se busca 

compreender. Sobre a possibilidade de os regulamentos de fundos de investimentos fixarem 

prazos maiores ou prorrogações ilimitadas de suas existências, adverte Peter Ashton que “todos 

os regulamentos destes fundos estão tecnicamente violando disposição expressa da Lei, que 

exige duração limitada.”12 

Realmente, a Constituição (art. 22, I) atribui competência exclusiva da União para 

legislar sobre Direito Civil e Comercial, esvaziando a capacidade regulatória da Comissão de 

Valores Mobiliários que implique alterar, reduzir, suprimir ou inovar o arcabouço jurídico 

previsto nos artigos 1.314 e seguintes do Código Civil. Dessa forma, a competência regulatória 

é limitada à expedição de normas regulamentares de ordem técnica, conceitos genéricos, 

princípios, uma vez que vedada a inovação da ordem jurídica propriamente dita, também por 

força do princípio da separação dos poderes e da norma inserida entre os direitos fundamentais, 

no art. 5º, II, da Constituição, segundo a qual ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer 

alguma coisa senão em virtude de lei. 

Portanto, a questão a esclarecer é se a Lei n. 6.385/1976 que criou a Comissão de 

Valores Mobiliários e definiu suas competências conferiu poderes para instituir regime jurídico 

próprio para o condomínio voluntário organizado sob a forma de fundo de investimento em 

participações. Mais precisamente, o que cabe aqui examinar é se o regulamento (do FIP e 

também da CVM) pode (i) afastar o regime legal do condomínio e (ii) autorizar que o prazo de 

duração do condomínio seja maior que o previsto no Código Civil, obstando inclusive o direito 

de o condômino/cotista requerer a extinção da comunhão. 

Para a adequada compreensão do tema julguei relevante percorrer um caminho 

doutrinário, histórico e dogmático.  

                                                           
12 ASHTON, Peter Walter. Companhias de Investimentos. Rio de Janeiro: Edições Financeiras, 1963, p. 58 
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Inicio o texto discorrendo sobre os fundamentos da importação de conceitos 

jurídicos (também se poderia falar da importação de conceitos de negócios, financeiros, 

econômicos, etc., o que escapa ao objeto do presente trabalho) e a forma de sua absorção pelo 

ordenamento nacional; se essa importação era relevante para superar, de um lado, preconceitos 

bairristas e, de outro lado, as idolatrias aos avanços conquistados por outras nações. Nesse 

sentido, embora a harmonização da prática jurídica, notadamente em determinadas áreas como 

o mercado financeiro e de capitais, seja inevitável, a importação de modelos legais deve ser 

feita com bastante parcimônia e sempre levando em conta o funcionamento da estrutura na 

origem e a receptividade do sistema local ao novo paradigma legal. 

Em seguida, passo a tratar das origens dos fundos de investimento em conexão com 

o tema anterior da importação de conceitos jurídicos. O contexto e as origens da estruturação 

dos fundos de investimentos, assim como a percepção de que na essência os fundos de 

investimento (agente estruturador e gestor do fundo, sistematização da forma de resgate dos 

investimentos, diluição do risco, eficiência tributária, entre outros) mudaram pouco – 

presumivelmente por sua eficiência – serão explorados na evolução de três países em razão da 

sua importância histórica e econômica: Holanda, Inglaterra e Estados Unidos. Servirá, 

essencialmente, para complementar a importância de conhecer adequadamente a formação 

histórica, os aspectos regionais e a racionalidade dos fundos de investimento em sua origem, 

para uma melhor compatibilização na importação de conceitos jurídicos. 

Na sequência, esquadrinho as estruturas atuais de fundos de investimento em 

mercados reconhecidamente desenvolvidos – Estados Unidos e Inglaterra –, em comparação 

com as estruturas existentes no Brasil, notadamente em relação ao fundo de investimento em 

participações e sua instituição sob a forma de condomínio fechado. Destaco algumas estruturas 

com seus aspectos de governança, limitação de responsabilidade e tributação, levando em conta 

a figura do General Partner e do Limited Partner. Especialmente nesse capítulo deixo de 

traduzir algumas expressões em inglês por dois motivos, a saber: (i) são essencialmente 

conhecidos pelo mercado e (ii) o esforço de tradução poderia esvaziar a carga semântica que o 

próprio texto buscará se encarregar de atribuir. Destaco, por fim, a omissão da legislação 

brasileira sobre a limited liability partnership e a limited partnership, e ainda a importância 

para a indústria de private equity que representou a introdução da figura do fundo de 

investimentos em participação pela Instrução CVM n. 391/2003. 
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Dando sequência ao processo de construção da hipótese levantada na presente 

dissertação, passo a examinar o papel da CVM em suas funções institucionais como forma de 

propiciar as bases para a avaliação do panorama da regulação do fundo de investimentos em 

participação. Tangencio, comedidamente, conceitos da análise econômica e microeconômica 

da regulação, assim como objetivos econômicos na regulação de mercados e formas pelas quais 

são implementados, dado que propiciam ferramentas que podem ajudar a compreender se os 

objetivos institucionalizados da CVM estão sendo alcançados com a atual regulação do FIP, 

notadamente no que se refere ao conteúdo de sua natureza jurídica. 

Sucessivamente esmiúço a evolução regulatória dos fundos de investimento até a 

edição da Instrução CVM n. 391/2003. Falo sobre o Decreto-lei n. 7.583/1945, passando pelas 

Lei n. 4.728/1965 e Lei n. 6.385/1976, dentre outras normas categorizadas como lei e demais 

regulações infralegais. Dando sequência, discorro sobre o procedimento para constituição e 

registro do FIP, abordando a sua carteira de investimentos, a governança do FIP e seus aspectos 

tributários, sendo este último uma das principais justificativas para atribuição da natureza 

jurídica condominial ao fundo de investimento. 

Avanço sobre as consequências jurídicas da natureza atribuída ao fundo de 

investimento em participações mediante o estabelecimento de premissas sobre o instituto do 

condomínio, desafiando a premissa deste trabalho: o regime jurídico condominial como sendo 

aquele escolhido pelo legislador e pelo regulador, afastando, por conseguinte, a adoção do 

regime societário. Essa argumentação não tem como propósito diminuir, por qualquer que seja 

a hipótese, o louvável esforço exegético de renomados autores que buscaram atribuir ao fundo 

de investimento, com base em interpretações sistemáticas, natureza diversa. Entretanto, acolho 

a opção efetuada pelo legislador positivo e reiterada pela autoridade reguladora não apenas em 

seu regulamento, mas também em julgados da CVM em que a matéria foi suscitada. 

A natureza jurídica condominial do fundo de investimentos – como procuro 

demonstrar – atrai para os cotistas prerrogativas e deveres incompatíveis com a racionalidade 

do FIP. Restringindo o escopo do presente trabalho a um dos aspectos relevantes que envolvem 

esse aparente antagonismo, argumento sobre a possibilidade de o cotista requerer a dissolução 

do fundo de investimentos antes de verificado o prazo para sua extinção, assim como a 

legalidade de o regulamento do FIP fixar prazo além daquele quinquenal previsto no Código 

Civil para coexistência da propriedade coletiva. Para tanto, será examinada a concepção 
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transitória que o direito civil atribui ao condomínio e a fundamentação para que o bem sob 

propriedade comum possa ser dividido a qualquer tempo, com as ressalvas que a lei estabelece 

em relação ao tempo convencionado, à natureza da coisa e a sua destruição em caso de 

fracionamento. 

Pondero ainda sobre a impossibilidade de extinção do condomínio pela vontade das 

partes ou pela natureza da coisa comum. Com supedâneo na lei, procuro questionar as hipóteses 

segundo as quais o bem em condomínio tenha obstado a pretensão de o condômino requerer a 

sua extinção em razão da perda da função da coisa comum ou mesmo sua destruição. Ainda 

que a dicção literal do art. 1.320 do Código Civil trate da extinção do condomínio como um 

direito potestativo do cotista, trago para debate situações em que a coisa comum dever manter 

sua indivisibilidade. 

Por fim, proponho recomendações de ações práticas como parte da conclusão do 

trabalho discorrendo sobre quais as medidas que podem ser tomadas para mitigar os riscos 

postos na utilização do FIP diante do quadro regulatório existente. 

Em tempo. O trabalho acadêmico ou profissional da área jurídica, especialmente 

quando revestido de características dogmáticas, sujeita-se durante o processo de seu 

desenvolvimento aos efeitos de mudanças repentinas de paradigmas. No Brasil essa realidade 

parece ainda mais significativa uma vez que as alterações desde a Constituição (enquanto 

escrevia esse trabalho a última Emenda Constitucional havia sido publicada em 16 de setembro 

de 2015– a de número 90) até as Portarias são constantes.13 

Pois bem. Enquanto caminhava para a conclusão do presente trabalho fui 

surpreendido com a divulgação dos editais de Audiência Pública SNC n. 03 e Audiência Pública 

SDM n. 05 pela Comissão de Valores Mobiliários14. A primeira versa sobre a elaboração e a 

divulgação das demonstrações contábeis dos fundos de investimento em participações. A última 

                                                           
13 A exuberante atividade legislativa no Brasil realmente é digna de nota. Estima-se que apenas entre a 

promulgação da atual Constituição Federal até 31 de agosto de 2013 (ano de 25º aniversário da Constituição 

vigente) foram editadas 4.785.194 de normas.  

Fonte: Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação – IBPT. Disponível em: 

<http://www.ibpt.com.br/img/uploads/novelty/estudo/1266/NormasEditadas25AnosDaCFIBPT.pdf>. Acesso 

em: 01/02/2016. 
14 CVM. Audiências Públicas. Disponível, respectivamente, em: 

<http://www.cvm.gov.br/audiencias_publicas/ap_snc/2015/snc0315.html> e 

<http://www.cvm.gov.br/audiencias_publicas/ap_sdm/2015/sdm0515.html>. Acesso em 01/02/2016. A Portaria 

CVM n. 170/2014 estabelece que o processo de regulação é composto por fases de audiência pública assim 

estabelecidas: pré-audiência pública; audiência pública; e pós-audiência pública. Atualmente as Audiências SNC 

n. 03/2015 e SDM n. 05/2015 estão em fase de audiência pública aguardando manifestações dos interessados até 

o dia 16/03/2016. 
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trata da consolidação das regras sobre a constituição, o funcionamento e a administração dos 

fundos de investimento em participações.  

Entendo que muito embora a Audiência Pública SNC n. 03/2015 seja relevante para 

fins de elaboração das demonstrações contábeis do FIP, notadamente no que se refere à 

definição do critério de mensuração contábil, sua aplicação e discussão é desconectada da 

finalidade do presente trabalho. Os critérios contábeis de reconhecimento, classificação e 

mensuração de ativos e passivos, assim como os de reconhecimento de receitas, apropriação de 

despesas e divulgação de informações nas demonstrações contábeis dos fundos de investimento 

em participações, têm pouca relação com a hipótese levantada, de maneira que deixarei de 

examinar a proposta de norma contábil posta pela CVM em audiência pública. 

Por sua vez, a Audiência Pública SDM n. 05/2015 propõe a consolidação das 

diversas normas atinentes aos fundos de investimento voltados para a participação em 

sociedades abertas ou fechadas, inclusive revogando a Instrução CVM n. 391/2003, com o 

objetivo de unificar e modernizar as regras aplicáveis ao FIP, ao Fundo Mútuo de Investimento 

em Empresas Emergentes (“FMIEE”), ao Fundo de Investimento em Participação em 

Infraestrutura (“FIP-IE”) e ao Fundo de Investimento em Participação na Produção Econômica 

Intensiva em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (“FIP-PD&I”), além dos FIP que obtêm 

apoio financeiro de organismos de fomento.15 

A CVM também propõe, por intermédio da Audiência Pública SDM n. 05/2015, 

categorias para classificação segundo possua o fundo ativos determinados: FIP – Investimento 

no Exterior (permite alocar até 100% do patrimônio líquido em ativos no exterior que possuam 

a mesma natureza econômica dos ativos permitidos para os FIP e destinado exclusivamente a 

investidores profissionais); FIP – Capital Semente (poderá investir em sociedades limitadas 

com faturamento anual de até R$ 10 milhões); FIP – Empresas Emergentes (deverá investir em 

títulos ou valores mobiliários de companhias com receita bruta anual de até R$ 300 milhões 

apurada no ano anterior ao aporte do fundo); FIP–IE e FIP-PD&I (mantida a classificação e 

regulação de acordo com a Instrução CVM n. 460/2007 e Lei n. 11.478/07). 

Em adição, a Audiência Pública SDM n. 05/2015 sugere, dentre outras alterações, 

nova regulamentação quanto à carteira de ativos, relativiza requisitos de influência na empresa 

                                                           
15 Ressalto que as últimas quatro espécies de FIPs referidas não foram examinadas pormenorizadamente no 

presente trabalho; como corte metodológico – optei por detalhar exclusivamente o funcionamento do FIP regulado 

pela Instrução CVM n. 391/2003. 
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investida, trata de quóruns específicos da assembleia de cotistas para determinadas matérias, 

suas competências e perda de direito de voto pelos cotistas inadimplentes, bem como permite a 

constituição de patrimônio autorizado para os FIPs. 

As alterações propostas na Audiência Pública SDM n. 05/2015 parecem atender 

algumas demandas do mercado financeiro e de capitais, como por exemplo a permissão de o 

FIP investir em sociedades limitadas e também em ativos similares no exterior. Contudo, 

mesmo acreditando que a minuta de Instrução aventada venha a ser aprovada, considero 

descabido discorrer circunstanciadamente sobre referida proposta. O que se propõe neste 

trabalho é falar sobre o direito posto e não sobre o direito em tese. Ademais, o regime jurídico 

condominial do FIP segue inalterado (obviamente e como ressaltado eventual mudança nesse 

aspecto dependeria de lei em sentido estrito) e a discussão respectiva sobre os efeitos do direito 

potestativo de o cotista pedir a extinção do condomínio permanece, por conseguinte, 

inteiramente aplicável. Assim, com as ressalvas que faço nos capítulos próprios sobre a 

possibilidade de revogação da Instrução CVM n. 391/2003 e consolidação regulatória na forma 

sugerida pela referida Audiência Pública, permito-me não abordar em sua completude os termos 

da proposta constante da Audiência Pública SDM n. 05/2015. 

 

  



 

19 

 

I. IMPORTAÇÕES DE CONCEITOS E ESTRUTURAS JURÍDICAS - LEGAL 

TRANSPLANTS16 

 

 

Entendo necessário, mesmo que brevemente, discorrer sobre a importação de 

conceitos e estruturas jurídicas estrangeiras. Busco apontar a prática recorrente com suas 

virtudes, riscos, mas sem qualquer devoção por transplantar. Assim, constato o fenômeno e suas 

implicações práticas, especialmente quando se pensa em criar um ambiente favorável aos 

investimentos estrangeiros, para o objeto do presente trabalho em complemento ao que se 

desenvolverá nos capítulos subsequentes. 

Com efeito, os países aperfeiçoam suas legislações para a proteção dos investidores 

na medida em que seus mercados financeiros se desenvolvem. Isso acontece essencialmente em 

razão da atuação dos investidores para que haja mudanças legislativas adequadas a um melhor 

cenário regulatório para seus investimentos. 

A evolução no tempo da estruturação de investimentos coletivos demonstra que a 

criatividade do mercado ocasionou a introdução de normas jurídicas para regular as novas 

demandas do mercado financeiro e de capitais. Dificilmente o legislador teria a capacidade de 

inovar tão rápida e criativamente quanto as necessidades econômicas que se sobrepõem. Logo, 

a interação das pessoas, o fluxo internacional de capitais, a demanda quase sem fim por 

financiamento de novos projetos fez que se buscassem as soluções mais uniformes e eficientes 

possíveis, reagindo o sistema jurídico na melhor forma que lhe coubesse, o que significa, muitas 

vezes, a importação de conceito jurídico alienígena. 

Verdade que ao lado das boas técnicas jurídicas existentes em outros países, bem 

como o inevitável esforço de harmonização de práticas comerciais, financeiras e institucionais, 

também existe certa glamourização nos traslados de conceitos jurídicos para a realidade 

nacional. Com ou sem fascínio pelo que é feito no exterior, entendo que todo conhecimento 

pode e deve ser aproveitado na medida em que sua incorporação ao ambiente jurídico nacional 

se faça possível. As chamadas ‘jabuticabas’17 é que preocupam, uma vez que limitam a 

harmonização de práticas negociais com o restante do mundo. 

                                                           
16 Trato indistintamente, ao longo do texto, as expressões legal transplant, transplante jurídico, importação de 

modelos legais, ainda que reconhecendo a existência de certo contexto quando da concepção desses termos. Uso 

com mais ênfase, diante do seu apelo iconoclasta, a expressão legal transplant, cunhada por Alan Watson em seu 

livro Legal Transplants: an Approach to Comparative Law. 
17 Uso aqui e adiante a expressão jabuticaba no sentido popular de algo existente apenas no Brasil, assim como a 

famosa fruta. 
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Nesse âmbito, as soluções jurídicas desenvolvidas em países da Europa Ocidental 

e da América do Norte foram e continuam sendo incorporadas por países periféricos e 

semiperiféricos por replicação, pressão econômica, difusão ou de outras formas. Ao mesmo 

tempo, quando países periféricos buscam atualizar seus respectivos ordenamentos jurídicos, 

parece natural que assim o façam mediante avaliação acerca do que outros países do seu mesmo 

“ramo” legal estão fazendo.18 

No famoso e também polêmico trabalho The Economic Consequences of Legal 

Origins, de Rafael La Porta, Florencio Lopez-de-Silanes e Andrei Shleifer, sugere-se que a 

origem histórica do sistema jurídico dos países é diretamente correlacionada a suas normas 

legais e regulamentos, trazendo consigo diversas implicações econômicas. A pesquisa dos 

referidos autores demonstra, com base nos dados empíricos selecionados, que as legislações 

originadas da common law são em geral mais voltadas à proteção dos investidores do que as 

legislações originadas da civil law, especialmente daquelas baseadas no sistema jurídico 

francês.19 

As evidências demonstram, para os pesquisadores citados, que a proteção jurídica 

do investidor constitui importante indutor do desenvolvimento financeiro do país, de maneira 

que, nos lugares que têm como origem do seu ordenamento jurídico a civil law, constata-se uma 

maior presença estatal na economia e sua respectiva regulação, trazendo para seus mercados 

impactos adversos como maiores graus de corrupção, de economia informal e de taxas de 

desemprego. Ao mesmo tempo, suas pesquisas indicam que a common law é normalmente 

associada a um menor formalismo dos procedimentos judiciais e a uma maior independência 

do poder judiciário, que se somam a melhor cumprimento dos contratos e segurança dos direitos 

de propriedade. Ainda segundo os autores, enquanto a common law apoia uma estratégia social 

de controle que busca apoiar os resultados do mercado, a civil law pretende substituir tais 

resultados pela vontade estatal. Entendem, assim, que a determinação da origem legal dos 

ordenamentos jurídicos é fundamental para a compreensão das diversas formas de capitalismo. 

                                                           
18 Cf. SPAMANN, Holger. Contemporary Legal Transplants: Legal Families and the Diffusion of (Corporate) 

Law. Harvard Law School. Cambridge, 2009. Disponível em: <http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract 

_id=1411704##>. Acesso em: 25/10/2015, p. 5. 
19 LA PORTA, Rafael; LOPEZ DE SILANES, Florencio; SHLEIFER, Andrei. The Economic Consequences of 

Legal Origins. Journal of Economic Literature. Forthcoming. Disponível em: <http://ssrn.com/abstract 

=1028081>. Acesso em: 25/10/2015. A pesquisa tabulada pelos autores associa uma renda per capita superior com 

melhor proteção do acionista/cotista e do credor, cobrança de dívidas mais eficiente e menor participação estatal 

no setor bancário. Na civil law a associação é com uma menor proteção ao acionista/investidor e ao credor, 

ineficientes mecanismos de execução de dívidas e maior participação estatal no setor bancário.  
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Alan Watson, afamado como responsável acadêmico por cunhar a expressão legal 

transplants em seu livro Legal Transplants - an Approach to Comparative Law, define o 

fenômeno como a mudança de uma regra ou mesmo do sistema jurídico de um país para outro, 

ou de um povo para outro. Para Watson, o fenômeno dos transplantes não é algo peculiar à 

modernidade20. Pelo contrário, a história do direito corrobora empiricamente sucessivos 

exemplos acerca da apropriação de regras ou mesmo de sistemas jurídicos entre os povos. Como 

exemplos, cita lei da Eshnunna (antiga Mesopotâmia – aproximadamente 1930 A.C.), o Código 

de Hamurabi (aproximadamente 1740 A.C.) e o livro do Êxodo, sendo comum aos três, 

conforme exemplificado pelo autor, normas em substância idênticas entre si acerca das 

responsabilidades dos proprietários pelo seu gado em caso de danos causados a terceiros. Nas 

palavras do autor: 

 

A successful legal transplant – like that of a human organ – will grow in its 

new body, and become part of that body just as the rule or institution would 

have continued to develop in its parent system. Subsequent development in the 

host system should not be confused with rejection. 21 

 

Segundo Watson, muito da popularidade dos transplantes jurídicos decorre da 

facilidade com que o conceito importado pode ser adquirido, ainda que não exatamente 

adequado ao ordenamento jurídico que o incorporará.22 O transplante legal seria a principal 

forma de implantação de novos conceitos jurídicos em um dado ordenamento. Constituiria a 

origem primária de mudança legislativa a importação de conceitos jurídicos alienígenas, 

notadamente pela inspiração (política, tecnológica, econômica, entre outras formas de 

influenciar a produção normativa) exercida sobre os mandatários que controlam o processo 

legislativo.  

Na importação de modelos legais, é comum que determinada função jurídica, 

estranha à prática e ao costume do País, seja incorporada livremente, impossibilitando, no mais 

das vezes, a adaptação ao contexto cultural do destino. Como será tradado subsequentemente, 

os fundos de investimento foram originados de duas figuras regionais bem distintas: trust e 

sociedades. Enquanto o primeiro não tem correlação no direito brasileiro, o segundo admite 

                                                           
20 Indo um pouco mais além. Montesquieu no século XVIII já apontava na terceira parte do seu “O espírito das 

leis” a intensa adaptação dos sistemas jurídicos em decorrência dos diversos fenômenos históricos (conquistas, 

guerras, golpes, trocas comerciais, batalhas religiosas, dentre outros). MONTESQUIEU, Charles de Secondat, 

Baron de. O espírito das leis. Trad. Cristina Murachco. São Paulo: Martins Fontes, 1996. 
21 WATSON, Alan. Legal Transplants – An Approach to Comparative Law. 2a Ed. Athens: The University of 

Georgia Press, 1993, p. 27. 
22 Idem. p. 89. No original: “There is a link here with transplants which owe much of their popularity to the ease 

with which the rule can be acquired even when it is not wholly appropriate in its adoptive society.” 
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diversos pontos de intersecção na cultura jurídica local. O legislador, soberanamente, escolheu 

importar apenas a estrutura dos fundos e criou aqui algo próprio sob a perspectiva de sua 

natureza jurídica: um condomínio.  

Sistematicamente, ao menos três canais de difusão do conhecimento jurídico 

influenciam a prática dos legal transplants: (i) organizações especificamente criadas para 

transferência de modelos jurídicos ao exterior; (ii) investimentos externos e fluxos de capitais 

transnacionais; e (iii) fluxo de estudantes. Ao lado dos referidos fatores, também a intensidade 

das conexões financeiras, a existência de interações comerciais incentivadas, o contato dos 

sistemas legais e o intercâmbio de professores e estudantes de Direito, Economia, 

Administração, entre outras áreas de conhecimento, criam um ambiente em que a harmonização 

– ou recorrência – de transplantes legais de preceitos negociais, econômicos e mesmo jurídicos, 

torna-se usual.23  

 

No entanto, mesmo Watson entende que nem sempre o conceito jurídico 

transplantado funciona da mesma maneira que no país de origem. Afirma que o transplante 

frequentemente – talvez sempre – causa transformação do conceito jurídico previamente 

existente. Ainda que as normas transplantadas sejam idênticas, o impacto de sua inserção no 

novo ordenamento jurídico pode fazer que sua interpretação seja diferente.24  

O custo de adoção de um modelo jurídico estrangeiro pode ser maior que parece, 

dado que, além do investimento em tradução e adaptação do modelo, eventuais 

complementações institucionais são difíceis de superar, exceto, de acordo com Spamann, 

mudando elementos do próprio ordenamento jurídico. É um fato que o sistema jurídico pode 

deixar de ter certas instituições que fazem que o modelo importado funcione na sua origem, 

mas não necessariamente no local em que está aplicado.25  

                                                           
23 Cf. SPAMANN, Holger. Contemporary Legal Transplants: Legal Families and the Diffusion of (Corporate) 

Law. Harvard Law School.  Cambridge, 2009. Disponível em: <http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm? 

abstract_id=1411704##>. Acesso em: 25/10/2015. p. 33. 
24 WATSON, Alan. Legal Transplants – an Approach to Comparative Law. 2a Ed. Athens: The University of 

Georgia Press, 1993, p. 116. No original: “Transplanting frequently, perhaps always, involves legal 

transformation. Even when the transplanted rule remains unchanged, its impact in a new social setting may be 

different. The insertion of an alien rule into another complex system may cause it to operate in a fresh way.”  
25 SPAMANN, Holger. Contemporary Legal Transplants: Legal Families and the Diffusion of (Corporate) Law. 

Harvard Law School. Cambridge, 2009. Disponível em: <http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract 

_id=1411704##>. Acesso em: 25/10/2015. p. 52. No original: “Lastly, the cost of adopting an alien model may be 

higher than it at first appears. Besides the costs of translating and adapting the model, there may be institutional 

complementarities that are hard to overcome except by changing many elements of the legal system at once. For 

one thing, legal systems may lack certain institutions that make a particular arrangement work elsewhere.” 
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Por sua vez, o uso de estrutura e cláusulas importadas, notadamente da common law 

norte-americana, foi também disseminado como forma de harmonizar a prática negocial e 

acolher a prática do mercado financeiro e de capitais. Parte do sucesso dos transplantes legais 

decorre da busca da criação de uma atmosfera legal que favoreça os investimentos, inclusive e 

especialmente os investimentos estrangeiros, como visto. 

A exportação de modelos negociais como forma de universalização e fomento de 

suas atividades econômicas é conhecida. Alguns movimentos de “fraternização” da cultura 

econômica e jurídica se deram por questões ideológicas e também por fatores eminentemente 

pragmáticos, a saber, uma demanda econômica de novos mercados e harmonização dos 

conceitos econômicos e legais utilizados pelos investidores estrangeiros. 

Um exemplo são os Estados Unidos. Por intermédio de algumas entidades 

(Fundação Ford, USAID, Banco Mundial, dentre outras instituições) fomentou a criação de 

centros de estudos econômicos (departamento de Economia da PUC-RJ, CEBRAP – mais 

voltado para sociologia, por exemplo), bem como o Centro de Estudos e Pesquisas no Ensino 

do Direito - CEPED (este voltado para o ensino jurídico)26.  

Sobre a participação de instituições estrangeiras na formação acadêmica jurídica (e 

também econômica) uma das referências são autores Yves Devanlay e Bryant G. Garth no livro 

The internationalization of palace wars: lawyers, economists, and the contest to transform 

Latin America states. Fazendo uso das lições de Gardner27, defendem os autores que o estímulo 

à criação de oportunidades acadêmicas para brasileiros estudarem nos Estados Unidos, 

conjugado com o incentivo financeiro direto de centros de estudos econômicos e jurídicos 

contribuiu primeiro para a formação de economistas não-juristas e segundo para a importação 

de modelos legais adequados às expectativas das demandas norte-americanas. 

Nesse contexto, as oportunidades acadêmicas para brasileiros estudarem nos 

Estados Unidos, coadunados ao interesse dos profissionais jurídicos em assimilar a cultura legal 

                                                           
26 O CEPED pode ter contribuído com a disseminação de novos conceitos jurídicos haja vista seus propósitos 

declarados: propiciar o aperfeiçoamento de advogados de empresa, difundir novos conceitos de direito e 

metodologias de ensino jurídico, notadamente com a integração da análise econômica e social. A formação de 

novos profissionais com visão multidisciplinar e alinhando com os interesses de modernização do direito e do 

ensino jurídico constituem fatores que contribuíram para a modernização e introdução de novos conceitos 

especialmente no mercado financeiro e de capitais. Para um maior aprofundamento ver: DUARTE, Taís 

Fernandes. A experiência do CEPED. 2011. 121F. Dissertação (Mestrado em Direito) – Escola de Direito de São 

Paulo – Fundação Getúlio Vargas, São Paulo; LAMY FILHO, Alfredo. A crise do ensino jurídico e a experiência 

do CEPED. Rio de Janeiro: FGV Direito Rio, 2010. 
27 DEVANLAY, Yves; GARTH, Bryant G. The internationalization of palace wars: lawyers, economists, and the 

contest to transform Latin America states. Chicago: The University of Chicago Press, 2002. Em especial p. 106 e 

seguintes. Referidos autores citam como base para o texto deles o livro Legal Imperialism: American Lawyers and 

Foreign Aid in Latin America, de James A. Gardner. 
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e o pragmatismo mencionados, também favorecem a frequência na importação de modelos28. 

Deve-se levar em consideração igualmente a influência das grandes firmas de advocacia 

globais, acompanhada do crescimento e internacionalização das bancas de advocacia nacionais, 

as quais – como já fizeram empresas de consultoria e auditoria – buscam uniformizar a prática 

profissional, de modo a oferecer a seus respectivos clientes serviços e estruturas negociais 

padronizadas. 

Contudo, em se tratando de fundos de investimento a importação do modelo 

jurídico foi inexistente. Houve o transplante de uma estrutura de operações financeiras de 

investimento coletivo com boa parte da mecânica existe no exterior, sendo que o legislador 

preferiu abandonar as estruturas legais da origem dos fundos de investimento e criar uma 

própria forma. Foi produzida uma jabuticaba.  

De maneira precisa, Peter Ashton ressalta que o processo de importação para o 

Brasil das companhias de investimentos foi feito em sentido diverso daquele usado nos Estados 

Unidos. A regulação brasileira primitiva distinguia companhia de investimentos e fundo de 

investimentos, enquanto nos Estados Unidos o fundo de investimentos e a sua administração 

seriam sempre uma unidade conhecida como companhia de investimentos.29  

Importou-se a estrutura de fundos com excessiva preservação da cultura jurídica 

local, sem refletir adequadamente o arcabouçou legal utilizado há mais de dois séculos no 

exterior. É possível inferir que essa medida não ocorreu de forma efetivametne impensada haja 

vista as vantagens tributárias oferecidas pela natureza jurídica condominial e a inexistência da 

figura do trust no direito brasileiro (este também uma possível alternativa caso existente no 

ordenamento e reconhecida a ausência de personalidade a exemplo do condomínio). Assim, 

teve-se a oportunidade de importar os fundos de investimento em diversos modelos, inclusive 

sob a forma de sociedade em conta de participação, a qual se assemelha a uma limited 

partnership. Optou-se por importar, singularmente, na forma de um condomínio voluntário pro 

indiviso. 

No clássico livro O Espírito das Leis, o filósofo Montesquieu enuncia que as leis 

devem ser redigidas de forma específica para cada nação e, não por acaso, devem ser adequadas 

                                                           
28 Apenas para reiterar alguns termos usados livremente: surviving representations, covenants, precedent 

conditions, drag along, best efforts, gross negligence, hardship, sanbagging, material adverse effect, punitive 

damages, earn out. 
29 ASHTON, Peter Walter. Companhias de Investimentos. Rio de Janeiro: Edições Financeiras, 1963, p. 90. 
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a cada povo de maneira igualmente específica30. Cabe aos operadores do direito refletirem com 

maior apreço antes de procederem a importações para o sistema jurídico. Mais aconselhável 

ainda é agirem de maneira a utilizar o que de melhor a tecnologia importada pode oferecer, uma 

vez aliada ao arcabouçou existente. 

A aludida distorção citada por Peter Ashton na importação do conceito legal pode 

trazer sérias consequências. Quando são alteradas as características de uma forma societária 

que evolui lentamente em seus países de origem (destacando-se Holanda, Inglaterra e Estados 

Unidos, como se verá adiante), há possibilidade de comprometimento de sua estrutura para a 

finalidade que foi criada.  

Entende Peter Ashton que a importação do modelo legal dos fundos de investimento 

para o Brasil, em evidente contradição com a forma testada e pensada existente em sua origem, 

pode “prejudicar imensamente os pequenos e médios economizadores e também a economia 

nacional se, após atingirem grande vulto, vierem a entrar em colapso.” Conclui Peter Ashton 

que “não disciplinar detalhada e complexamente as operações e transações das companhias de 

investimentos, mas permitir que a prática dite as regras, é convidar a uma “debâcle” como 

experimentaram os Estados Unidos em 1929.”31 

Como ponderado, o fato é que o legislador nacional tinha a opção de não regular os 

fundos de investimento, disciplinar como trust, instituir como sociedade em conta de 

participação, admitir como sociedade ou tratar como condomínio voluntário. Optou pela última 

forma. Trata-se de uma opção inválida? A meu ver não. No entanto, quais as consequências 

dessa escolha? 

A importação de conceitos jurídicos, especialmente no mercado financeiro e de 

capitais, pode ser vista como algo desejável tanto diante da pouca relevância da poupança 

interna e potencialidade de fluxos de capital estrangeiro, como da conexão direta entre um 

ambiente jurídico familiar e a intenção dos investidores alienígenas de aportarem recursos em 

                                                           
30 “Existem certas ideias de uniformidade que se apossam algumas vezes dos grandes espíritos pois 

impressionaram Carlos Magno, mas impressionam infalivelmente os pequenos. Eles encontram nelas um gênero 

de perfeição que reconhecem, porque é impossível não descobri-la: os mesmos pesos na polícia, as mesmas 

medidas no comércio, as mesmas leis no Estado, a mesma religião em todas as suas partes. Mas será que isso está 

sempre correto, sem exceção? O mal de mudar é sempre menor do que o mal de suportar? E não estaria a grandeza 

do gênio mais em saber em que casos é preciso uniformidade e em que casos se precisa de diferenças? Na China, 

os chineses são governados pelo cerimonial chinês e os tártaros pelo cerimonial tártaro: no entanto, é no mundo o 

povo que mais tem a tranquilidade como objeto. Quando os cidadãos obedecem às leis, que importância tem se 

obedecem à mesma?” MONTESQUIEU, Charles de Secondat, Baron de. O espírito das leis. Trad. Cristina 

Murachco. São Paulo: Martins Fontes, 1996, p. 615/616. 
31 ASHTON, Peter Walter. Companhias de Investimentos. Rio de Janeiro: Edições Financeiras, 1963, p. 94. 
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um novo país. Entretanto, a importação do modelo regulatório deve ser realizada em 

atendimento a um mínimo de conformidade com as normas locais.  

No caso dos fundos de investimentos, a importação do marco regulatório findou 

por criar uma estrutura existente exclusivamente no Brasil. Importou-se a estrutura negocial e 

a batizamos com uma natureza jurídica própria. Havia sentido econômico em fazer dessa 

forma? Quero crer que sim diante de uma suposta neutralidade tributária (v. capítulo próprio 

adiante além das estruturas estrangeiras descritas nos próximos capítulos) do condomínio. A 

natureza jurídica atribuída pelo legislador pode trazer riscos incompatíveis com a relevância 

dos fundos de investimentos para a economia? Infelizmente entendo que sim conforme restará 

demonstrado. 
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II. FUNDOS NO DIREITO COMPARADO 

 

 

Parte da hipótese deste trabalho é que a regulação dos investimentos coletivos, de modo 

mais particular os fundos de investimentos e mais especificamente ainda os fundos de 

investimento em participação, foi transplantada para o ordenamento brasileiro com deficiências 

de adequação perante o sistema receptor, notadamente diante do regime jurídico único, 

escolhido pelo legislador nacional para sua introdução no Brasil. Nesse contexto, entendo 

relevante retroceder historicamente e avaliar comparativamente a criação dos fundos de 

investimento em alguns mercados relevantes, e discutir, ainda, a relação da legislação brasileira 

com fundos de investimentos nos Estados Unidos e no Reino Unido. 

 

2.1.  Fundos no direito comparado: regionalidades e historicidade 

 

 

De fato, para situar o estágio atual do desenvolvimento regulatório dos fundos de 

investimentos brasileiros, reputo necessário um breve esforço histórico e comparado.  

Ao longo da história, os instrumentos de investimentos coletivos tiveram diferentes 

denominações (companhias de investimento, fundos de investimento, fundos mútuos, 

sociedades em comandita, dentre outras), constituindo a possibilidade de diversificação de 

investimentos para os investidores como uma de suas principais motivações. Parece ser 

constante a intenção e o senso comum das pessoas em investir seus recursos conjuntamente 

como forma de alocar mais eficientemente suas riquezas. A partir da incorporação das 

experiências bem-sucedidas e, porque não dizer, malsucedidas mundo afora, a forma de 

realização desses investimentos foi mudando. A essência, no entanto, seguiu sendo a mesma, 

isto é, a sistematização da forma de resgate dos investimentos efetuados, a diluição do risco dos 

investimentos em decorrência da diversidade da alocação dos recursos, e a sempre presente 

eficiência tributária da estrutura para que, quando menos, ela funcionasse de tal maneira que o 

investimento direto não fosse menos oneroso que a forma coletiva proposta. 

A heterogeneidade dos sistemas jurídicos, econômicos e políticos, conjuntamente 

com o momento histórico de cada experiência, foi obviamente determinante para orientar a 

estruturação dos investimentos coletivos. Em alguns países, foi a forma societária (com as 

sofisticações verificadas ao longo do tempo) que se mostrou a forma recorrente, enquanto em 
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outros a experiência propiciou o surgimento de trusts. Em comum, verifica-se certa dicotomia 

entre os modelos societário e contratual, orientados principalmente pelas raízes dos respectivos 

sistemas jurídicos. Enquanto nos sistemas jurídicos da common law verificou-se a aceitação de 

ambos os modelos (societário e contratual), em sistemas jurídicos originados do sistema 

romano-germânico proliferou o modelo contratual.32 

Ainda que não se referindo diretamente aos legal transplants na forma exposta no 

tópico anterior, Ricardo de Santos Freitas lembra que institutos jurídicos consagrados são 

muitas vezes resultantes do aprimoramento de estruturas semelhantes provindas de períodos 

remotos. Não nega o autor a existência de estruturas embrionárias de reunião de capital por 

indivíduos para gestão alheia na história antiga, porém considera que, mesmo sendo louvável a 

lembrança dessas formas econômicas similares, não há que se confundir com os fundos da 

modernidade ante a complexidade organizacional existente na atualidade.33 

Na forma mais sofisticada, ou, quando menos, aquela que conhecemos como mais 

razoavelmente próxima ao existente na atualidade, faz-se referência à constituição de estruturas 

de investimento coletivo similares aos fundos desde o século XVIII na Holanda.34 

Realmente, embora a criação do Foreign and Colonial Government Trust em 1868 

seja considerada o marco inicial dos fundos mútuos nos países anglo-saxões, quando da sua 

edição os Investments Trusts já existiam na Holanda por quase um século. Tem-se notícia de 

que, em 1774, foi formado o trust denominado Eendragt Maakt Magt (‘união cria força’, em 

tradução livre da versão em língua inglesa Unity Creates Strength) por Abraham van Ketwich, 

para possibilitar que pequenos investidores tivessem a oportunidade de diversificar seus 

investimentos.35 

O corretor e comerciante Abraham van Ketwich criou o veículo de investimento 

Eendragt Maakt Magt, convidando terceiros interessados em subscrever suas cotas com a 

                                                           
32 Cf.: FREITAS, Ricardo de Santos. Natureza Jurídica dos Fundos de Investimento. São Paulo: Quartier Latin, 

2005, p. 45. 
33 Idem. p. 62. 
34 Freitas recorda que a maior parte dos autores identificam como fundamento histórico do investment trust a 

Allgemeene Nederlandche Maatsschappij ter Begunstigung van der Volsveit, instituída por Guilherme de Orange, 

em 18 de agosto de 1822, para financiamento da agricultura local. Posteriormente, com a separação entre a Bélgica 

e a Holanda, passou-se a utilizar a denominação Societé Génerale des Pays Bas, sendo essa denominação 

considerada a precursora dos investment trusts para parte da doutrina. O autor cita a obra de Oscar Barreto Filho, 

Regime Jurídico das Sociedades de Investimentos, na qual são apontadas as divergências em relação ao berço dos 

investment trusts e é indicada a Escócia como o país pioneiro na estruturação de investimentos coletivos na forma 

de investment trusts. Ibid. p. 63. 
35 Conforme ROUWENHORST, K. Geert. The Origins of Mutual Funds. 2004. Yale ICF Working Paper No. 04-

48. Disponível em: <http://ssrn.com/abstract=636146>. Acesso em 25/10/2015, p. 3. 
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finalidade de investir em títulos emitidos por governos estrangeiros e bancos, assim como 

empréstimos agrícolas nas Índias Ocidentais.  

O “prospecto” do veículo prometia o pagamento de dividendos de 4% sobre o 

montante investido, com ajustes decorrentes do retorno anual do portfólio. Referido veículo 

seria dissolvido depois de vinte e cinco anos, sendo seus ativos distribuídos entre os 

participantes remanescentes. Tratava-se, pois, de um investimento do tipo fechado (close-

ended, como aprofundo mais adiante), isto é, em que o resgate de cotas seria limitado e, uma 

vez concluída a subscrição dessas cotas, a participação no fundo somente seria viabilizada por 

intermédio da aquisição de cotas dos participantes já existentes.  

Muito do que se sabe sobre o Eendragt Maakt Magt é baseado na cópia do prospecto 

redigido pelo notário público Paulus van Huntum, assim como de um exemplar do certificado 

de cota, ambos conservados no arquivo público municipal de Amsterdam. O certificado de cota 

constitui essencialmente uma versão impressa do prospecto e descreve os detalhes sobre a 

formação do portfólio de investimentos, os honorários de gerenciamento e a política de retorno 

sobre os investimentos. 

O prospecto do Eendragt Maakt Magt estabelecia as pessoas responsáveis por 

fiscalizar as políticas de investimento do fundo, assim como aquele encarregado de sua 

administração. Os responsáveis pelas políticas de investimento do fundo tinham um papel 

bastante reduzido, uma vez que o prospecto estabelecia o espectro de política de investimentos 

de forma bastante detalhada. 

O administrador do fundo parecia bastante ciente de suas obrigações fiduciárias, 

dado que estabelecia para si o dever de fornecer demonstrações financeiras anuais, assim como 

divulgação completa das informações do fundo aos interessados. Sua remuneração era fixada 

na forma de uma comissão de 0,5% dos valores contribuídos ao fundo, acrescida de uma taxa 

fixa de 0,2% sobre os ativos do fundo. 

Ainda sobre a política de investimentos do Eendragt Maakt Magt, o prospecto 

estabelecia que o portfólio deveria ser, durante toda a existência do fundo, diversificado. Em 

qualquer circunstância deveria ser observada, tanto quanto possível, uma proporção uniforme 

do portfólio, não devendo ter mais que dois ou três títulos de determinada categoria de valor 

mobiliário. 

Considera, assim, Rouwenhorst, que o fundo Eendragt Maakt Magt tinha como 

objetivo essencial atrair pequenos investidores que dificilmente teriam condições de alcançar 

tamanha possibilidade de diversificação de investimentos por conta própria. Embora seja difícil 
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comprovar empiricamente a real motivação do estruturado desse fundo pioneiro, é possível 

inferir que Van Ketwich acreditava que a diversificação de investimentos poderia atrair clientes 

investidores, notadamente no período que sucedida a crise financeira de 1772-1773 no 

continente europeu. Essa conclusão parcial é corroborada pelos sucessivos veículos de 

investimentos desenvolvidos por Van Ketwich, nos quais os benefícios da diversificação da 

carteira de investimentos foram utilizados como ferramenta publicitária para atrair pequenos 

investidores.36 

O aparente sucesso do fundo Eendragt Maakt Magt chamou atenção do mercado 

financeiro à época e, em 1776, um consórcio de banqueiros estruturou o Voordeelig en 

Voorsigtig. O corretor Van Ketwich não foi nomeado administrador desse novo fundo, mas sua 

corretora era listada como agência para pagamento dos dividendos periódicos. O prospecto 

alardeava como atrativo do fundo as vantagens de um programa de investimentos diversificado, 

chegando a citar o exemplo do Eendragt Maakt Magt como caso de sucesso e destacando ser 

indispensável para um investimento prudente a participação de um administrador que 

diversifique o tanto quanto possível os valores disponíveis em ativos sólidos e seguros. De 

maneira geral, o prospecto do Voordeelig en Voorsigtig seguia a racionalidade do predecessor 

Eendragt Maakt Magt ao impor segundo suas próprias regras a política de diversificação do 

portfólio de investimentos. 

Em 1779, Van Ketwich lançou um segundo fundo mútuo com o nome Concordia 

Res Parvae Crescunt e com estrutura similar ao primeiro, mesmo prazo de vinte e cinco anos 

de duração, mas com maior discricionariedade para implementar a política de investimentos. 

Efetivamente, estabelecia o prospecto desse fundo que os recursos captados seriam utilizados 

para o investimento em valores mobiliários sólidos e aqueles ativos que estivessem 

fundamentalmente depreciados propiciando boas oportunidades de compras por preço abaixo 

do seu valor intrínseco. 

Superadas guerras, crises e infortúnios do mundo daquela época, o Concordia Res 

Parvae Crescunt foi liquidado 114 anos depois de estabelecido pagando aos então detentores 

de suas cotas aproximadamente oitenta e sete por cento do seu investimento original, 

constituindo assim, provavelmente, o mais longevo fundo mútuo – até onde se sabe –, como 

relatado por Rouwenhorst.37 

                                                           
36 ROUWENHORST, K. Geert. The Origins of Mutual Funds. 2004. Yale ICF Working Paper No. 04-48. 

Disponível em: <http://ssrn.com/abstract=636146>. Acesso em 25/10/2015. p. 11. 
37 Idem. p. 14. 
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Entrementes, no início do século dezenove a maioria das sociedades nos Estados 

Unidos e na Inglaterra eram organizadas como sociedades simples (partnership) nas quais os 

seus membros arcavam com responsabilidade ilimitada. Na common law a responsabilidade 

ilimitada dos sócios era uma característica tida como essencial para fins de viabilizar as redes 

de créditos para o financiamento dessas mesmas empresas. A lei francesa, por sua vez, 

reconhecia a partnership como uma sociedade em comandita, na qual alguns dos sócios eram 

tratados como investidores externos e tinham responsabilidade limitada. Aparentemente faltava 

arcabouçou jurídico que oferecesse segurança tanto ao agente estruturador e administrador do 

investimento coletivo, quanto também para os investidores que desejassem associar parte de 

suas riquezas a um novo empreendimento. 

Eric Hilt e Katharine O’Banion elaboraram interessante trabalho sobre a história 

das limited partnerships durante a primeira metade do século dezenove em Nova York 

intitulado The Limited Partnership in New York, 1822-1858: Partnerships without Kinship. Os 

autores apontam que, diante da constatação do sucesso da limitação de responsabilidade perante 

o mercado de capitais na França, houve algumas tentativas de transplante legal do mesmo 

modelo na Bretanha durante o século dezenove. Ao mesmo tempo, os parlamentares norte-

americanos teriam demonstrado interesse em experimentar alterações legislativas que criassem 

um ambiente mais favorável ao crescimento econômico. Assim, em 1822 o Estado de Nova 

York introduziu o conceito de sociedade em comandita com a denominação de limited 

partnership, tornando-se assim o primeiro Estado regido sob a common law a utilizar essa 

estrutura de composição societária.38  

A lei norte-americana criou novas figuras societárias. De um lado, o special 

partner, a quem era atribuída a responsabilidade limitada e requerido que delegasse a 

administração da sociedade à figura denominada general partner, responsável ilimitadamente. 

Com a finalidade de evitar fraudes, a lei local estabelecia diversos requisitos para a criação da 

sociedade, incluindo a forma de pagamento por parte do special partner, assim como a própria 

denominação da sociedade e forma de publicação do seu certificado de registro. 

Demonstram empiricamente Eric Hilt e Katharine O’Banion que as denominadas 

limited partnership tiveram importante crescimento durante a primeira metade do século 

dezenove. Além do aumento em número de novas entidades, esse veículo de investimentos 

reunia mais capital e tinha menor índice de quebras que os meios tradicionais de estruturação 

                                                           
38 HILT, Eric; O'BANION, Katharine. The Limited Partnership in New York, 1822-1853: Partnerships Without 

Kinship. 2008. NBER Working Paper No. w14412. Disponível em: <http://ssrn.com/abstract=1288411>. Acesso 

em 25/10/2015, p. 2. 
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de capital em comparação com sociedades simples (ordinary partnerships). Sustentam, ainda, 

que a criação da limited partnership aparenta ter facilitado investimentos que talvez não 

tivessem se verificado se não existisse essa forma de associação coletiva de investimentos. Os 

autores explicam sua suposição. Considerando que no período investigado a maior parte dos 

special partners era também general partners em outras sociedades – algumas vezes da mesma 

indústria econômica –, a nova estrutura societária permitia que esses investidores participassem 

simultaneamente de diversas sociedades em uma posição na qual a alocação do risco estaria 

limitada, na medida em que atuassem como special partners. Os autores destacam que, 

enquanto nas ordinary partnerships os sócios tinham usualmente relações familiares entre si, 

não se verificava essa mesma intensidade de relações familiares nas limited partnerships. 

Investidores de sucesso, bem estabelecidos em suas próprias ordinary partnerships, acolhiam 

a possibilidade de investir em novos negócios além de suas redes familiares, desta vez em 

limited partneships capitaneadas por jovens empreendedores que atuavam como general 

partners, sem alterar a relação societária existente com sua própria família.39  

Desnecessário discorrer sobre o evidente incentivo ao movimento de capitais, 

alocação mais eficiente de recursos e desenvolvimento do empreendedorismo. 

O primeiro investment trust estabelecido fora da Holanda, de acordo com 

Rouwenhorst, foi o Foreign and Colonial Government Trust, anteriormente referido, fundado 

em 1868 na Inglaterra, reputado como primeiro fundo de investimentos propriamente dito.40 

Tinha como principal componente o investimento em títulos estrangeiros, assim como o 

Eendragt Maakt Magt, estabelecendo seu prospecto que seu objetivo era propiciar ao investidor 

menos favorecido as mesmas vantagens de que os grandes capitalistas dispunham, mediante a 

diversificação do investimento em diferentes valores mobiliários, ocasionando, assim, a 

diminuição do risco de investimento em títulos estrangeiros e coloniais.41 

O Reino Unido, como narra Ricardo de Santos Freitas, foi um dos primeiros centros 

de estruturação de investimentos coletivos e o local onde se desenvolveu com mais vigor, tendo 

                                                           
39 HILT, Eric; O'BANION, Katharine. The Limited Partnership in New York, 1822-1853: Partnerships Without 

Kinship. 2008. NBER Working Paper No. w14412. Disponível em: <http://ssrn.com/abstract=1288411>. Acesso 

em 25/10/2015, p. 4. 
40 Não buscarei aqui determinar historicamente ou mesmo economicamente qual foi primeiro fundo de 

investimentos estabelecido. Aqui se propõe discorrer sobre alguns fatos históricos e econômicos para auxiliar na 

concepção e recepção das regras sobre investimento coletivo no nosso ordenamento. De qualquer modo, ainda que 

o Foreign and Colonial Government Trust seja reconhecido em importância como a primeira estrutura moderna 

de fundos de investimento, parece-me o Eendragt Maakt Magt reunia muitos dos elementos jurídicos e econômicos 

estruturais de um fundo de investimentos como os existentes na atualidade, razão pela qual julgo mais adequado 

reputar como o marco histórico a estrutura holandesa de 1774. 
41 ROUWENHORST, K. Geert. The Origins of Mutual Funds. 2004. Yale ICF Working Paper No. 04-48. 

Disponível em: <http://ssrn.com/abstract=636146>. Acesso em 25/10/2015, p. 18. 
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lá sido adotada a figura do investment trust para designar as estruturas de investimento conjunto. 

Como sói acontecer em processos de expansão econômica, a exuberância financeira do Reino 

Unido no final do século XIX e início do século XX pode ter contribuído para a propagação da 

denominação trust nos demais países. Destaca Freitas que, ainda que muitas vezes não existisse 

receptividade no ordenamento jurídico, os agentes estruturantes dos investimentos coletivos 

incorporavam a terminologia aos veículos nos seus próprios países, para atrair investidores 

familiarizados com o termo propagado, em difusão do modelo jurídico tido como exitoso no 

país de origem. 42 

No que interessa ao objeto do presente trabalho, destaque-se como paradigmas da 

contribuição inglesa ao que conhecemos hoje por investimentos coletivos a aprovação do 

Limited Liability Act, em 1855, que limitou a responsabilidade dos sócios de joint stock 

companies ao montante do capital comprometido. Referida legislação foi reformulada, como 

lembra Freitas, pela Companies Act que introduziu, em 1862, disciplina jurídica própria para as 

sociedades anônimas e os títulos decorrentes de suas atividades. Segundo Freitas, a London 

Financial Association e a International Financial Society, ambos de 1863, seriam os primeiros 

investment trusts britânicos, destacando que, embora houvessem sido assim classificados tanto 

pelo mercado financeiro quanto pela doutrina jurídica, reputa-os verdadeiramente investment 

companies. O equívoco doloso na qualificação deve muito ao pânico financeiro desencadeado 

pela falência da companhia Overend Gurney Ltd. em maio de 1866, evento que teria sido um 

prelúdio da “sexta-feira negra” de 1869. Como decorrência, as limited liability companies se 

tornaram bastante impopulares para fins de captação de recursos públicos, o que levou o 

mercado a adotar, impropriamente segundo Freitas, a denominação trust, quando na verdade o 

que havia era uma investment company.43 

Os Estados Unidos também incorporaram a seu ordenamento o arcabouço do trust, 

apesar de terem utilizado a denominação genérica Investment Companies para os veículos de 

investimentos coletivos. 

Nos Estados Unidos, como discorro em seguida, prevaleceu na classe de Investment 

Companies o uso das limited partnerships, as quais guardam semelhança com a sociedade em 

conta de participação regulada pelo art. 991 e seguintes do Código Civil. Vale dizer que o 

regime jurídico da sociedade em conta de participação seria, para Oscar Barreto Filho, o mais 

adequado para o funcionamento de um fundo de investimentos no Brasil, muito embora o 

                                                           
42 FREITAS, Ricardo de Santos. Natureza Jurídica dos Fundos de Investimento. São Paulo: Quartier Latin, 2005, 

p. 46 e seguintes. 
43 Idem. p. 66. 
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referido autor ressalve algumas inadequações ao atendimento da racionalidade e finalidade 

desse instrumento de investimento, como destaca Peter Ashton. No entanto, para Ashton, as 

mesmas críticas atribuídas à utilização do regime condominial para os fundos de investimento 

podem ser aduzidas ao regime de sociedade em conta de participação, acrescidas de algumas 

inadequações sob o regime do antigo Código Comercial de 1850: (i) deixa de ser uma unidade 

autônoma, todo o seu crédito bancário e comercial se verifica por intermédio do que dispuser o 

sócio ostensivo; (ii) há impossibilidade de a sociedade em conta de participações oferecer e 

emitir ações ao público, como o faz uma sociedade anônima, desaproveitando também da 

proteção legal da lei das sociedades anônimas; (iii) há indisponibilidade de razão social ou sede 

oficial sob pena de todos os sócios participantes assumirem responsabilidade solidária e 

ilimitada, tornando-se sociedade em nome coletivo.44 

Em 1875 ao menos dezoito investment trusts haviam sido formados em Londres. 

Na década subsequente, os primeiros investment trusts foram introduzidos nos Estados Unidos 

da América. A maioria dos fundos dessa época seguia a estrutura do Eendragt Maakt Magt, isto 

é, tratava-se de fundos fechados. Em 1924 o Massachusetts Investors Trust se tornou o primeiro 

fundo norte-americano a adotar o modelo open-ended, permitindo que novas cotas fossem 

emitidas e que os investidores também pudessem resgatar suas cotas antes da liquidação do 

veículo de investimentos. 

Até o ano de 1921 existiam apenas 40 investment trusts em atividade nos Estados 

Unidos, quadro esse que mudou em menos de uma década para alcançar em 1929 um total de 

760 entidades dessa natureza, como lembra Ricardo de Santos Freitas.45 Pois bem. É de 

conhecimento geral o impacto do crash de 1929 no mercado financeiro norte-americano. 

Discussões sobre suas causas, por mais relevantes que sejam, escapam ao escopo do presente 

trabalho, mas uma das diversas hipóteses (não excludentes entre si) remete justamente à alta 

alavancagem das estruturas dos investment trusts operando no mercado naquele momento 

histórico. Sucedeu o desastre financeiro um grave declínio econômico que levou a oposição 

política ao governo pelas eleições de 1932, trazendo consigo diversas normas reguladoras do 

mercado, dentre elas a aprovação do Securities Act em 1933, seguida pelo Securities Exchange 

Act de 1934, bem como do Public Utility Holding Company Act de 1936 e do Investment 

Company Act de 1940. As sociedades de investimento americanas passaram a ser regidas pelo 

Investment Company Act de 1940, o qual classificava suas estruturas da seguinte forma: 

                                                           
44 ASHTON, Peter Walter. Companhias de Investimentos.  Rio de Janeiro: Edições Financeiras, 1963, p. 107. 
45 FREITAS, Ricardo de Santos. Natureza Jurídica dos Fundos de Investimento. São Paulo: Quartier Latin, 2005, 

p. 71. 
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Quadro 1: Estrutura do Investment Company Act de 1940 

 

 

Face-amount certificate 

 companies 

Atividade de emissão de certificados de participação 

que garantem ao titular o pagamento de soma 

determinada em uma data fixa. 

Unit Investment trusts Emitem units representativas cada uma de cota 

indivisa de patrimônio fiduciário detido por um trustee 

e desprovidas de direito de voto. 

Management companies Forma residual – abrange qualquer forma distinta da 

Face-amount certificate companies e da Unit 

Investment trusts – e são subclassificadas em duas 

espécies, cada qual subdividida em duas subespécies: 

i.1.) sociedades de investimento open-end que emitem 

ações resgatáveis; 

i.2.) sociedades de investimento close-end que 

emitem ações não-resgatáveis; 

ii.1.) diversified companies – obrigam-se a investir no 

mínimo 75% do valor do seu patrimônio em ativos 

financeiros, valores públicos, valores de outras 

sociedades de investimento, sem concentrar mais que 

5% do patrimônio total em um único emissor, bem 

como a 10% dos direitos de voto de um único emissor; 

ii.2.) non-diversified companies – sociedades de 

investimento residual que não se enquadram na 

categoria das diversified companies.  

  

Fonte: elaboração própria com base em Freitas (2005). 

 

A popularização dos pools de investimentos na segunda metade do século XX, 

particularmente a partir da década de 1970, ocasionou uma alteração da tendência de 

pulverização do capital das companhias abertas, uma vez que os recursos passaram a se 

concentrar nesses veículos de investimentos. Esses pools passaram a concentrar enormes 

quantias e, consequentemente, a investir, em nome dos seus cotistas, valores em renda fixa ou 

variável, deslocando os investimentos que antes eram realizados diretamente por pessoas físicas 

para os veículos de investimentos coletivos, passando estes a serem os investidores diretos, 

como descrito por Ary Oswaldo Mattos Filho. Os chamados investidores institucionais 

passaram a concentrar recursos significativos de pessoas físicas que anteriormente faziam 

investimentos em companhias diretamente. Em decorrência, os pools de investimento 
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aglutinaram grandes somas de recursos que deviam, estatuariamente, ser investidos, o que 

provocou movimentos de fusões e aquisições, gerando uma ainda maior aglutinação de capital, 

ao somar ativos de companhias dentro de outras companhias.46 Tudo isso tem direta conexão 

com o propósito da instituição do fundo de investimento em participações: gestão profissional 

de investimentos em companhias diante dos custos de transação para o investidor médio 

acompanhar a administração das empresas investidas. 

Em matéria de investimento coletivo, a União Europeia estabeleceu por intermédio 

da diretiva 85/611 CEE as condições mínimas de harmonização das legislações dos Estados-

membros sobre o tema, adotando para essa estrutura a denominação “Organismo de 

Investimento Coletivo em Valores Mobiliários”, nos seguintes termos: 

 

Para efeitos do disposto na presente diretiva e sem prejuízo do artigo 2.°, 

entendem-se por ‘OICVM’ os organismos: 

— cujo único objetivo é o investimento coletivo em valores mobiliários dos 

capitais obtidos junto do público e cujo funcionamento seja sujeito ao 

princípio da repartição dos riscos, e 

— cujas partes sociais sejam, a pedido dos seus detentores, readquiridas ou 

reembolsadas, direta ou indiretamente, a cargo dos ativos destes organismos. 

É equiparado a estas reaquisições ou reembolsos o facto de um OICVM agir 

de modo a que o valor das suas partes sociais na bolsa não se afaste 

sensivelmente do seu valor líquido de inventário. 

Estes organismos podem, por força da respetiva lei nacional, assumir a forma 

contratual (fundos comuns de investimento geridos por uma sociedade de 

gestão) ou trust (unit trust) ou a forma estatutária (sociedade de investimento). 
 

 

A diretiva da União Europeia reconheceu a diversidade jurídica e histórica das 

estruturas de investimento coletivo, razão pela qual estabeleceu expressamente as diferentes 

formas que podem assumir: contratual (fundos comuns de investimento geridos por uma 

sociedade gestora), trust (unit trust) e ou estatutária (sociedade de investimento). 

Caracteriza-se um Organismo de Investimento Coletivo em Valores Mobiliários, 

segundo a Diretiva 85/611/CEE, com base nos seguintes elementos: captação de recursos 

públicos, agrupamento dos recursos captados em uma estrutura, gestão dos recursos submetida 

ao princípio da repartição dos riscos e aplicação dos montantes em valores mobiliários. Para 

Freitas, a definição utilizada pela União Europeia é intencionalmente restritiva uma vez que 

                                                           
46 MATTOS FILHO, Ary Oswaldo. Direito dos Valores Mobiliários. v. 2. Rio de Janeiro: FGV, 2015, p. 303. 
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tem como finalidade declarada apenas harmonizar o conceito em torno das estruturas que 

reúnem referidos elementos, excluindo, assim, os OICVM do tipo fechado, bem como os que 

detenham capitais sem promover a venda das suas partes sociais junto ao público ou que tenha 

reservada a venda das suas partes sociais segundo seu regulamento ou estatutos, e ainda as 

categorias de OICVM reguladas pelos estados membros que não se possam aplicar em 

decorrência de suas políticas de investimento e captação de dívidas.47 

A Diretiva 85/611 CEE foi posteriormente revogada pela Diretiva 2009/65CEE, 

mantendo o foco da regulação para os OICVM do tipo aberto e permitindo que assumissem 

tanto a forma contratual como trust, ou mesmo societária. 

 

2. Para efeitos do disposto na presente directiva, e sem prejuízo do artigo 3º, 

entendem-se por «OICVM» os organismos:  

a) Cujo objecto exclusivo é o investimento colectivo dos capitais obtidos junto 

do público em valores mobiliários ou noutros activos financeiros líquidos 

referidos no n. o 1 do artigo 50º e cujo funcionamento seja sujeito ao princípio 

da repartição de riscos; 

e b) Cujas unidades de participação sejam, a pedido dos seus detentores, 

readquiridas ou reembolsadas, directa ou indirectamente, a cargo dos activos 

destes organismos.  

É equiparado a estas reaquisições ou reembolsos o facto de um OICVM agir 

de modo a que o valor das suas unidades de participação na bolsa não se afaste 

sensivelmente do seu valor patrimonial líquido. Os Estados-Membros podem 

autorizar que os OICVM sejam constituídos por vários compartimentos de 

investimento. 

3. Os organismos a que se refere o n. o 2 podem, por força da respectiva lei 

nacional, assumir a forma contratual (fundos comuns de investimento geridos 

por uma sociedade gestora) ou de trust (unit trust) ou a forma estatutária 

(sociedade de investimento).  

Para efeitos da presente directiva:  

a) A expressão «fundos comuns de investimento» abrange igualmente os unit 

trusts; 

b) As «unidades de participação» dos OICVM abrangem também as 

respectivas acções.  

4. Não estão sujeitas à presente directiva as sociedades de investimento cujos 

activos sejam investidos, por intermédio de sociedades filiais, principalmente 

em bens que não sejam valores mobiliários. 

 

A Diretiva tem importância, ainda que restrita aos instrumentos do tipo aberto, uma 

vez que procura vencer as limitações legais nos Estados-membros e estimular a expansão dos 

OICVM na Comunidade Europeia. 

                                                           
47 FREITAS, Ricardo de Santos. Natureza Jurídica dos Fundos de Investimento. São Paulo: Quartier Latin, 2005. 



 

38 

 

Sob a perspectiva regulatória, percebe-se a adoção de conceitos amplos para 

definição de estruturas de investimento coletivo por parte da maioria dos países. Essa 

constatação, a meu ver, não é uma surpresa, uma vez que a dinâmica do mercado e a necessidade 

de adaptar a regulação à introdução de novos “produtos” financeiros faz que seja recomendável 

evitar a utilização de uma definição fechada, a ponto de não permitir que estruturas utilizadas 

em outras jurisdições sejam “transplantadas” acanhadamente. Registro, por fim, que o modelo 

vigente dos fundos segue similar à estrutura criada no século XVIII. Dever-se-ia levar em 

consideração na regulação dos investimentos coletivos a formação histórica, regional e a 

fundamentação econômica dessas estruturas na importação do standard jurídico 

correspondente, respeitado o princípio constitucional da legalidade. Agir diferentemente 

ocasiona, como brevemente exposto e adiante mais bem explorado, potenciais 

incompatibilidades com a magnitude econômica dos fundos de investimentos em participação. 

 

 

2.2. Fundos no direito comparado: estruturas padrão nos Estados Unidos e na Inglaterra 

 

 

Sem predileções ou mesmo qualquer viés para síndrome de Caramuru48, reputo 

necessário voltar os olhos para os cenários ingleses e norte-americanos diante do inegável 

amadurecimento regulatório e financeiro desses países. Assim, antes de finalmente adentrar os 

aspectos estruturantes dos fundos de investimentos em participações no Brasil, julgo 

conveniente e mesmo propedêutico discorrer sobre as estruturas de fundos de investimentos 

nos Estados Unidos e na Inglaterra.  

Ao mesmo tempo, apesar de ter sido inevitável falar de fundos de investimento em 

sentido amplo até o momento, à medida que o trabalho avança deve-se buscar adequar os 

                                                           
48 Faço aqui menção à expressão utilizada por Lenio Luiz Streck em artigo intitulado “O Direito brasileiro e a 

nossa síndrome de Caramuru”, publicado no Consultor Jurídico. No contexto dado pelo artigo – discussão sobre a 

teoria do domínio do fato e a decisão do STF nos autos da Ação Penal 470 - o autor menciona a necessidade de 

haver uma maior construção doutrinária nacional ou mesmo melhor estudo da doutrina estrangeira. 

Sarcasticamente propõe um movimento antropofágico, aos moldes da Semana de Arte Moderna, para que 

“Mastiguemos o que vem de fora e lancemos uma coisa nossa, (a)brasileira(da).” Disponível em: 

<http://www.conjur.com.br/2012-nov-29/senso-incomum-direito-brasileiro-nossa-sindrome-caramuru>. Acesso 

em: 11/01/2016. Enfim, utilizo a expressão em um contexto de deixar de observar o estrangeiro com encantamento 

e temor, mas ao mesmo tempo reconhecendo a importância para formação do conhecimento, notadamente diante 

do objeto do estudo aqui tratado. 
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fundamentos ao escopo proposto. Levando em conta que os fundos de investimentos em 

participação são necessariamente classificados como do tipo fechado, e que essa divisão surgiu 

por questões de necessidade do mercado, convém distinguir as características dos fundos entre 

open-ended e closed-ended, resumidamente, no Quadro, com base em Hudson (2014), 

apresentado a seguir: 

 

Quadro 2: características dos fundos open-ended e closed-ended 

 

Tipo Liquidez - Investimento Ativos 

 Open-ended Ao passo que o fundo tem tempo 

de duração indeterminado, a maior 

parte de seus ativos são percebidos 

em relativamente pouco tempo. Os 

investidores podem resgatar seus 

resultados ou aumentar seus 

investimentos. 

Grande número de pequenos 

ativos (por exemplo, ações 

negociadas em bolsas) ou ativos 

que tenham tamanho facilmente 

ajustável (como posições de 

derivativos). O fundo pode 

adquirir novos ativos com 

recursos decorrentes de novos 

investimentos. Realiza a 

liquidação de cotas dos 

investidores saintes mediante a 

alienação parcial dos seus 

ativos.  

Closed-ended Estrutura ilíquida ao vedar que os 

investidores resgatem suas cotas 

durante a duração do fundo. Os 

recursos do fundo não são 

provisionados para permitir que 

seus ativos sejam liquidados antes 

do tempo de maturação previsto 

para sua liquidação. O fundo opera 

por um período limitado de tempo 

e é liquidado uma vez que seus 

ativos sejam alienados. 

Os ativos são mantidos por um 

período mínimo de tempo (por 

exemplo, para reestruturar uma 

empresa, renovação de um 

determinado ativo imobiliário, 

etc.) e são usualmente em 

pequeno número, porém 

substanciosos (portfólio de 

empresas, propriedades 

imobiliárias, etc.).  

 

Fonte: elaboração própria com base em Hudson (2014) 

 

Destaco que no Brasil os fundos também podem ser instituídos sob a forma de 

condomínio aberto ou fechado. O condomínio aberto pressupõe a possibilidade de o cotista 

solicitar o resgate parcial ou total de suas cotas antes do término da existência do fundo. O 

condomínio fechado limita o cotista a resgatar suas cotas apenas quando finalizado o fundo.  
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Mattos Filho distingue fundos abertos e fechados em razão da forma de realização de suas cotas 

nos seguintes termos: “Os abertos são aqueles em que o cotista pode resgatar seu investimento 

antes da liquidação do fundo. Nos fechados, os cotistas só encontram liquidez via alienação de 

suas cotas ou na liquidação do fundo.” O regulamento pode dispor, tanto em fundos abertos 

quanto fechados, a possibilidade de amortização parcial das cotas ou do seu valor patrimonial, 

desde que isso ocorra de forma proporcional entre os cotistas.49 

Como exposto, a distinção entre fundo aberto e fundo fechado pode ser posta, 

resumidamente, da seguinte forma: fundo aberto permite que o cotista possa solicitar o resgate 

de suas cotas sem necessariamente aguardar o termo final do fundo, enquanto o fundo fechado 

somente autoriza o recebimento do valor investido quando expirado o termo final. Essa 

distinção tem importância essencial para avaliar o fundamento econômico do fundo de 

investimento em participações e as circunstâncias que autorizam o cotista a resgatar ou mesmo 

a exigir a dissolução do fundo antecipadamente. 

Por sua vez, as limited partnership estabelecidas nos Estados Unidos e na Inglaterra 

constituem a forma mais utilizada por fundos closed-ended que investem em ativos menos 

líquidos, aí incluídos aqueles destinados à indústria de private equity, venture capital, 

imobiliária e infraestrutura, como sustenta Matthew Hudson. Deve-se isso, na avaliação do 

referido autor, ao fato de a limited partnership oferecer diversos benefícios para constituição 

de um fundo, dentre os quais se destacam: 50 

 

- Tributariamente: legislação tributária abstrai a estrutura da limited partnership e 

configura a incidência tributária diretamente sobre os sócios (general partner e 

special/limited partner). 

 

- Limitação da responsabilidade: a responsabilidade dos investidores pode ser 

limitada ao montante que foi contratado como investimento na sociedade. 

 

                                                           
49 MATTOS FILHO, Ary Oswaldo. Direito dos Valores Mobiliários. v. 2. Rio de Janeiro: FGV, 2015, p. 345. 
50 HUDSON, Matthew. Funds. Private Equity, Hedge and All Core Structures. West Sussex: 2014. Wiley. p. 9 
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- Governança: a lei estabelece poucas restrições sobre a estrutura gerencial e 

organizacional, assim como a forma de distribuição dos lucros auferidos, o que 

possibilita maior liberdade na estruturação do investimento. 

 

Os sócios de uma limited partnership pertencem a uma de duas categorias: limited 

partner ou general partner. A categoria do limited partner tem como principal característica a 

limitação de responsabilidade dos sócios que assim forem categorizados ao montante investido. 

O limited partner não deve participar da administração da sociedade para fruir da limitação de 

responsabilidade.51  

Em comparação próxima da realidade do ordenamento jurídico brasileiro as limited 

partnership poderiam ser vistas como sociedades em conta de participação, sendo o general 

partner o sócio ostensivo e o limited partner o sócio participante. 

O general partner, por sua vez, tem como função justamente administrar a 

sociedade, assumindo responsabilidade ilimitada perante a sociedade.52 Na prática, de acordo 

com Hudson, é comum que um terceiro administrador seja apontado pelo general partner para 

cumprir as funções gerenciais e operacionais da sociedade. Também é comum que o general 

partner conte com um consultor de investimentos (investment adviser) para auxiliar as decisões 

de investimento da limited partnership. Ao mesmo tempo, é possível coexistir tanto o 

investment adviser quanto um terceiro administrador em uma solução tripartite. Para Hudson, 

essa estrutura visivelmente mais complexa deve-se aos seguintes motivos:53 

 

- entidades de administração ou de consultoria de investimentos distintas podem 

permitir que essas funções sejam prestadas para múltiplos fundos, mesmo que 

controladas por uma holding única, o que em tese propicia a criação de valor na 

gestão e consultoria dos diversos fundos; 

                                                           
51 Entende Yazbek que as regras que tratam de limitação de responsabilidade dos sócios pelas dívidas da sociedade, 

assim como as regras garantidoras da formação e da integridade do patrimônio das sociedades, como mecanismos 

de estímulo a assunção de atividades empresariais e diversificação de atividades. Trata-se, a seu ver, da constatação 

da insuficiência do mercado para cumprir suas funções eficientemente, fazendo que se transite do modelo de 

administração de riscos de regime de mercado para estruturas hierárquicas diversas. YAZBEK, Otavio. Regulação 

do mercado financeiro e de capitais. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009, p. 35. 
52 No paralelo com a nossa sociedade em conta de participação, o Código Civil estabelece semelhante disposição 

nos seguintes termos: 

“Art. 991. Na sociedade em conta de participação, a atividade constitutiva do objeto social é exercida unicamente 

pelo sócio ostensivo, em seu nome individual e sob sua própria e exclusiva responsabilidade, participando os 

demais dos resultados correspondentes. 

Parágrafo único. Obriga-se perante terceiro tão-somente o sócio ostensivo; e, exclusivamente perante este, o sócio 

participante, nos termos do contrato social.” 
53 HUDSON, Matthew. Funds. Private Equity, Hedge and All Core Structures. West Sussex: 2014. Wiley. p. 10. 



 

42 

 

 

- quando o general partner tem domicílio offshore (o que a pragmática de fundos 

internacionais demonstra ocorrer com alguma frequência por razões diversas, mas 

principalmente de ordem fiscal e de governança corporativa) e o estatuto estabelece 

a vinculação de suas decisões sobre a aquisição, gestão e alienação de investimentos 

ao deliberado pela consultoria de investimentos on shore, a separação também se 

mostra útil; 

 

- existência de razões de ordem regulatória ou fiscais para ter uma administradora 

e uma consultoria de investimentos separadas juridicamente; 

 

- proteger a administradora e a atividade por si desenvolvida da responsabilidade 

ilimitada do general partner. 

 

No Reino Unido as sociedades estão sujeitas ao Partnership Act de 1890, sendo o 

Limited Partnerships Act de 1907 mais pertinente ao tema da constituição de fundos de 

investimento. Referida norma permite que uma general partnership seja registrada na 

Companies House (órgão inglês que funciona de forma semelhante a um registro de comércio 

no Brasil) como uma limited partnership, admitindo assim que os investidores sejam 

registrados como limited partners, limitando sua responsabilidade ao valor do capital 

contratado. 

As limited partnerships do Reino Unido podem ser classificadas em duas 

categorias: as inglesas e as escocesas. Enquanto as inglesas não possuem personalidade jurídica 

separada dos seus sócios, a limited partnership escocesa possui personalidade jurídica própria. 

O efeito jurídico de cada um dos dois modelos, no Reino Unido, é pouco relevante, 

recomendando-se o modelo escocês quando o ativo alvo da sociedade consiste na participação 

em outras sociedades (carry vehicle, como adiante explicado). 

Usualmente um fundo britânico tem administrador separado da sociedade, uma vez 

que a função de administrador ou gestor exige habilitação específica perante o órgão regulatório 

local (Financial Conduct Authority). 

A seguir um diagrama (Figura 1) construído a partir da proposta de Hudson para 

uma típica estrutura inglesa de limited partnership. Nesse diagrama, as Sociedades de Propósito 
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Específico - SPEs (Special Purpose Vehicle - SPV) podem ser usadas como barreiras 

limitadoras da responsabilidade ou também como veículos para cada nível de investimento 

realizado.54 

 

FIGURA 1:  

Estrutura modelo de fundo de investimentos inglês com entidade de administração separada 

juridicamente e veículo escocês para recebimento do carry interest. 

 

Fonte: adaptação própria com base em Hudson (2014) 

 

O investimento em uma limited partnership é frequentemente consubstanciado 

mediante um compromisso de investimentos. Pelos termos do compromisso de investimentos, 

os montantes acordados contam com o aporte de cada sócio/cotista em conformidade com um 

cronograma previamente definido ou pelas chamadas de capital solicitadas ao investimento. Os 

recursos aportados são denominados contribuições de capital.   

Entre outras especificidades do modelo britânico, Hudson destaca ser comum 

separar o investimento em aportes de capital e dívida. Isso ocorre em razão de a legislação local 

(Limited Partnerships Act – 1907) prever que, enquanto o limited partner for obrigado a efetivar 

                                                           
54 HUDSON, Matthew. Funds. Private Equity, Hedge and All Core Structures. West Sussex: 2014. Wiley. p. 12. 
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as chamadas de contribuição de capital, os valores já aportados somente podem ser restituídos 

em seu favor em caso de liquidação da limited partnership. Caso haja devolução antecipada do 

valor já aportado, o investidor será considerado responsável pelos aportes remanescentes até o 

limite do capital necessário. Dessa maneira, o investidor que venha a pleitear a liquidação 

parcial ou total de sua posição aportada no investimento poderá ser demandado a contribuir 

para o fundo caso se efetive alguma contingência. Nesse contexto, o autor aponta que usar 

limited partnership britânica como veículo estruturante do fundo pode ser indesejável diante da 

referida limitação regulatória. No entanto, como forma de contornar referida circunstância, o 

compromisso de investimentos tende a ser dividido entre aportes de capital e dívida, devendo 

o montante de capital ser reduzido em proporção ao total da dívida a ser aportada pelo 

investidor, diminuindo assim a importância financeira de um eventual interesse em resgate 

antecipado. O restante do compromisso de investimentos, dessa forma, é aportado pelo 

investidor na forma de dívida para com a limited partnership e o mútuo pago durante a duração 

do fundo conforme realize seus ativos ou tenha lucros decorrentes dos seus investimentos 

recorrentes. Destarte, a limited partnership tende a ser pouco maculada financeiramente 

falando, uma vez que retorna os recursosao investidor na medida em que dispõe de fundos para 

tanto. 55 

Como dito, também nos Estados Unidos a limited partnership é o veículo mais 

comum para estruturação de fundo de investimentos do tipo closed-ended. Uma grande 

diferença já na largada do modelo inglês é que a limited partnership estabelecida com base na 

lei do estado de Delaware é uma entidade com personalidade jurídica própria. 

Habitualmente, a limited partnership norte-americana é organizada de acordo com 

as leis do estado de Delaware. Referido estado federado é conhecido por ter regulação amistosa 

aos administradores, assim como legislação bem estabelecida sobre sociedades e corte 

jurisdicional especializada em matéria corporativa. Pela adoção das leis do estado de Delaware, 

dentre outros aspectos que ressaltam as razões da predileção dos agentes estruturadores de 

fundos – também chamados de sponsors –, Hudson destaca: 

 

                                                           
55 HUDSON, Matthew. Funds. Private Equity, Hedge and All Core Structures. West Sussex: 2014. Wiley. p. 13.  
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- Limitação de responsabilidade: a legislação admite que os deveres e as atribuições, 

inclusive os fiduciários, do general partner ou de qualquer outra pessoa, sejam limitados ou 

mesmo eliminados caso assim preveja o estatuto da limited partnership, ressalvado apenas que 

a boa-fé e a lealdade negocial não podem ser limitadas. 

 

- Dever de reparação: possibilidade de estabelecer o dever de a limited partnership 

manter o general partner ou qualquer outra pessoa amplamente indene, podendo até mesmo 

adiantar custos e despesas para essa finalidade. 

 

- Divulgação de informações: a lei de Delaware autoriza que a limited partnership 

restrinja, dentro de limites razoáveis, o acesso de informações por parte dos limited partners, 

bem como exige que eventual solicitação de informação por parte do limited partner seja feita 

com bases criteriosas e apenas para a finalidade de prover informações relacionadas a seus 

interesses enquanto limited partner. 

 

- Flexibilidades diversas: o estatuto da limited partnership pode prever sanções 

específicas ou consequências determinadas em decorrência de uma violação do respectivo 

estatuto e tratamento diferente para diferentes classes de interesses que tenham diferentes 

direitos, benefícios, obrigações, restrições ou limitações. Isso outorga ao agente estruturador 

(sponsor) a habilidade para antecipar a situação de determinados eventos, tais como 

insuficiência em contribuição de capital por parte do investidor e a autoridade estatutária para 

fazer valer a penalidade estabelecida.56 

 

O controle da limited partnership é regularmente exercido por intermédio de um 

general partner também estabelecido em Delaware, entidade essa organizada sob a forma de 

responsabilidade limitada.  

 

                                                           
56 HUDSON, Matthew. Funds. Private Equity, Hedge and All Core Structures. West Sussex: 2014. Wiley. p. 14 



 

46 

 

Na estrutura padrão proposta por Hudson57 abaixo o general partner é designado 

como uma entidade de responsabilidade limitada (limited liability company – LLC) e uma 

entidade afiliada faz parte da estrutura para fins de recebimento do carried interest58 

(denominação que remonta à época das grandes navegações do século 16 em que o capitão do 

navio recebia um percentual – 20% no mais das vezes – do lucro dos produtos transportados – 

carried – como parte de sua remuneração). 

 

 

FIGURA 2: 

Estrutura típica de fundo de investimentos na forma de limited partnership (Delaware) com 

administrador separado, special limited partner, com carried interest por meio de estrutura 

própria e general partner em entidade separada para fins de delimitar suas responsabilidades. 

 

Fonte: adaptação própria com base em Hudson (2014) 

                                                           
57 Idem. p. 15 
58 No mercado financeiro o carried interest segue critério semelhante: constitui uma forma de remuneração do 

agente estruturador do fundo por seu desempenho no gerenciamento do fundo. 
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Em decorrência de exigências regulatórias, eficiência tributária ou mesmo política 

de investimentos, alguns fundos usam mais de uma entidade de responsabilidade limitada 

(limited liability company – LLC), em paralelo, para realização do investimento. Uma das 

principais razões, pode-se deduzir quase que intuitivamente, diz respeito ao aspecto tributário.  

Sem adentrar em detalhes acerca do sistema tributário norte-americano, justifica-

se a adoção da estrutura paralela quando os investidores não-residentes para fins tributários no 

Estados Unidos preferem ter a opção de tratar os rendimentos decorrentes dos seus 

investimentos como sendo realizados em uma entidade jurídica personificada (corporation).  

Dependendo da opção realizada o investidor não-residente pode ser demandado a 

cumprir obrigações tributárias acessórias (tax return) e sujeitar-se ao recolhimento de imposto 

retido na fonte (withholding tax).  

Se os investidores são residentes norte-americanos, para fins tributários a adoção 

do modelo não personificado (partnership) é mais eficiente sob a perspectiva tributária 

(grosseiramente falando os resultados apurados na partnership são apurados diretamente pelos 

investidores).  

Em uma ou outra circunstância é comum que o agente estruturante procure atender 

o “gosto do freguês”, de modo a oferecer, notadamente para os denominados investidores 

institucionais (fundos de pensão, fundos soberanos, sociedades seguradoras, etc.), a estrutura 

mais eficiente sem que haja “contaminação” pela estrutura alheia mais voltada para outra 

espécie de “freguês”.  

Abaixo um organograma de estrutura paralela de fundos inspirado na proposta de 

Hudson59: 

 

 

 

 

 

                                                           
59 HUDSON, Matthew. Funds. Private Equity, Hedge and All Core Structures. West Sussex: 2014. Wiley. p. 16. 
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FIGURA 3: 

Estrutura de fundos paralelos 

 

Fonte: adaptação própria com base em Hudson (2014) 

Importante aspecto na criação de fundos paralelos, como ressalta Hudson, é 

resguardar que cada fundo tenha condições semelhantes entre si para seus específicos 

investidores (asseguradas as diferenças inerentes ao funcionamento de cada um dos fundos para 

fins regulatórios e tributários). O estruturador do fundo frequentemente preocupa-se em evitar 

situações não isonômicas no tratamento individual de cada um dos fundos.  

Uma das principais inquietações, naturalmente, é a forma de realização dos 

aportes de capital e resgate das cotas. Para assegurar transparência e mesmo obrigar 

reciprocamente as duas entidades, os fundos paralelos firmam entre si contrato de co-

investimento (co-investment agreement). O co-investment agreement prevê como os fundos 

realizarão os investimentos, a natureza dos ativos, quando deverão resgatar, a sua gestão, entre 

outras disposições específicas do investimento concreto. Conclui Hudson que a utilização de 

estruturas múltiplas de fundos paralelos causa pouca diferença prática para os investidores dos 

respectivos fundos e tem a vantagem de reproduzir igualmente (exceto pelos aspectos 

regulatórios e tributários) os termos de cada entidade.60  

                                                           
60 HUDSON, Matthew. Funds. Private Equity, Hedge and All Core Structures. West Sussex: 2014. Wiley. p. 15 e 

seguintes. 
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A indústria de fundos concebeu, alternativamente ao uso de fundos paralelos, a 

estrutura de fundos master/feeder. Nesse modelo (ver Figura 4 abaixo elaborada com base em 

Hudson) uma entidade master da qual alguns investidores participam, inclusive a entidade 

feeder que investirá exclusivamente na primeira.  

Na entidade feeder, como podemos ver na Figura 4 a seguir, participam os demais 

investidores que, por razões tributárias ou regulatórias, optam por não participar diretamente da 

entidade master, mesmo sendo ambas geridas pela mesma entidade administradora.61 

FIGURA 4: 

Estrutura master/feeder 

 

 

Fonte: adaptação própria com base em Hudson (2014) 

 

                                                           
61 Idem. p. 17. 
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A legislação brasileira é omissa sobre as estruturas de limited liability partnerships 

e limited partnerships como as previstas na legislação norte americana, de maneira que até a 

criação dos fundos de investimento em participação pela Instrução CVM n. 391/2003 os 

investimentos feitos por investidores em private equity no Brasil eram realizados 

predominantemente por intermédio de estruturas de sociedades holding, segundo Meirelles e 

Silva. Dessa maneira, antes da Instrução CVM n. 391/2003, os investidores, notadamente os 

estrangeiros, optavam por fazer seus investimentos de forma direta ou por intermédio de 

sociedade holding local constituída sob a forma de cotas de responsabilidade limitada ou de 

sociedade anônima. Para os referidos autores, a maior parte das operações de fusão e aquisição 

no Brasil com a participação de investidores no formato private equity teve como elemento 

comum a utilização de estruturas de fundos de investimento em participações, tanto do lado 

vendedor quanto do lado comprador da transação. O fundo de investimento em participações é 

o veículo de investimento mais utilizado em operações de fusões e aquisições no Brasil, de 

acordo com Meirelles e Silva, possivelmente em razão das similitudes com o modelo de 

partnership fund adotado nos Estados Unidos e na Europa. A flexibilidade regulatória e o 

regime tributário favorecido para a realização de investimentos por intermédio de fundos de 

investimento em participações fazem desse veículo um importante instrumento para transações 

de fusão e aquisição que envolvam ativos no Brasil62. Também se destacam em operações de 

captação de recursos, financiamento de projetos e na implementação de estratégias de 

desinvestimentos.63 

  

                                                           
62 A Instrução CVM n. 391/2003 veda ao fundo de investimento em participações a aplicação de recursos no 

exterior conforme previsto no seu art. 35, VI, “a”, abaixo transcrito. A vedação, a meu ver, finda por inibir as 

possibilidades de internacionalização do capital brasileiro. Apesar de ser compreensível que busque incentivar, 

como de fato o é, o investimento por intermédio de fundos de investimentos em companhias brasileiras, também 

não se pode negar que a possibilidade de haver maior participação brasileira no capitalismo internacional – além 

da exportação de commodities – pode auxiliar para uma maior inserção global do país.  

“Art. 35. É vedado ao administrador, direta ou indiretamente, em nome do fundo: (...) 

VI – aplicar recursos: 

a) no exterior; (...)” 
63 MEIRELLES, José Carlos Junqueira Sampaio; SILVA, Caio Carlos Cruz Ferreira Silva. Brazilian Private 

Equity Funds (FIPS): A DNA change in Brazilian M&A deals. Harvard Business Law Review. Vol 4. 2013. 

Disponível em: <http://www.hblr.org/2013/11/brazilian-private-equity-funds-fips-a-dna-change-in-brazilian-ma-

deals/>. Acesso em 17/11/2015. p. 17/19 
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III. ASPECTOS DA REGULAÇÃO DO MERCADO FINANCEIRO E DE CAPITAIS 

 

 

Antes de analisar o panorama da regulação do fundo de investimentos em 

participação, seu funcionamento, caraterísticas e natureza jurídica, cabe aqui examinar o papel 

da Comissão de Valores Mobiliários – CVM em suas funções institucionais, assim como 

previsto na lei que a institui64. 

Ainda que tangenciados alguns conceitos de direito e economia, a análise dos 

objetivos econômicos na regulação de mercados e as formas pelas quais são implementados 

foge ao escopo do presente trabalho. Entretanto, é válido confrontar se os objetivos 

institucionalizados da CVM estão sendo alcançados com a atual regulação do FIP, notadamente 

no que se refere ao conteúdo de sua natureza jurídica proposta, como adverte Bruno Meyerhof 

Salama: 

 

Da mesma forma, a legislação deve atender aos propósitos a que se destina, 

para que se fortaleça a confiança pública, o debate democrático, e a própria 

legitimidade do Direito. Num certo sentido, é para isso que serve o Direito e 

Economia Positivo: para verificar a pertinência entre meios e fins 

normativos.65 

 

Dessa maneira, parece inevitável falar sobre regulação como ferramenta indutora 

de condutas e de seu impacto na economia. Como ressaltado por Otavio Yazbek, é pelo menos 

conveniente conhecer algumas das categorias e padrões adotados pela ciência econômica, dado 

que fundamentam boa parte dos trabalhos acadêmicos que tratam de regulação.66  

A regulação seria um meio alternativo (em comparação com a responsabilidade 

civil, que exige do causador do dano o pagamento de indenização àquele que sofreu o prejuízo) 

para controlar condutas indesejáveis, segundo A. Mitchell Polinsky. Se bem projetada e 

executada pelos agentes designados de forma adequada, a regulação pode resultar em precaução 

eficiente para evitar a prática de atos danosos pelo potencial causador do dano. No entanto, 

                                                           
64 Para um exame minucioso sobre o tema da regulação do mercado financeiro e de capitais recomenda-se, dentre 

outros, CANTIDIANO, Luiz Leonardo. O papel regulador da CVM. Revista de Direito Bancário, do Mercado de 

Capitais e da Arbitragem, n. 27. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. EIZIRIK, Nelson Laks. O Papel do 

Estado na Regulação do Mercado de Capitais. Rio de Janeiro: IBMEC, 1977; YAZBEK, Otavio. Regulação do 

mercado financeiro e de capitais. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. 
65 SALAMA, Bruno M. O que é “Direito e Economia”? Disponível em:  <http://revistas.unifacs.br/index.php 

/redu/article/viewFile/2793/2033>. Acesso em: 29/11/2015. 
66 YAZBEK, Otavio. Regulação do Mercado Financeiro e de Capitais. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007. 2ª 

reimpressão. p. 7. 
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pondera o autor, no mundo real a regulação pode deixar de ser bem planejada ou executada, 

fazendo que as precauções objeto da regulação sejam impróprias ou mesmo excessivas, 

anotando também que mesmo em situações em que é adequadamente planejada a regulação 

pode levar a demasiada participação do órgão regulador na atividade tida como adversa. 

Exemplifica. Caso a entidade ou indivíduo se encontre em conformidade com a regulação, a 

autoridade reguladora estaria, em tese, impedida de exigir quaisquer reparações por danos que 

persistirem em decorrência da própria regulação. Em matéria de poluição, por hipótese, uma 

entidade poluidora que respeita os limites de emissão de poluentes exigidos pela autoridade 

reguladora não deve ser demandada a pagar quaisquer valores pelos danos causados em 

decorrência da poluição gerada por sua atividade. Nesse contexto, o preço do produto dessa 

entidade poluidora não refletirá seu custo integral para a sociedade. No caso de essa entidade 

poluidora ser, por exemplo, uma fábrica, poderia forçar seus vizinhos a investir em filtros de ar 

e medidas redutoras dos efeitos da poluição (custeando o preço efetivo do bem fabricado) ou a 

mudar-se para uma região menos poluída (fazendo que potencialmente os preços dos imóveis 

fossem reduzidos em razão da oferta).67 

Alessio M. Pacces e Roger J. Van den Bergh definem regulação como sendo o 

disciplinamento da conduta de pessoas físicas e jurídicas por intermédio de normas jurídicas e 

são caracterizadas por terem três atributos: serem compulsórias, apoiadas em sanções criminais 

e administrativas e impostas publicamente. Destacam que, muito embora o Estado possa buscar 

diferentes objetivos com a regulação, haveria sempre que levar em consideração a eficiência 

econômica. Assumem assim que a análise jurídica para o estabelecimento de dada regulação 

parte sempre da percepção da eficiência econômica. Lembrando a figura da “mão invisível” de 

Adam Smith, os autores adotam como pressuposto que as trocas livres de mercado são, 

presumivelmente, guiadas pela eficiente alocação de recursos, fazendo que somente se 

justifique a regulação se e quando for necessária para aperfeiçoar os resultados do mercado em 

situações de mau funcionamento. Ou seja, a regulação se justifica quando presente uma ou mais 

falhas de mercado. Por mau funcionamento do mercado se compreende: (a) ausência de 

competição – notadamente em situação de monopólio; (b) pouca transparência – assimetria de 

informação, assim como incertezas, racionalidade limitada e diferentes atitudes ao risco; (c) 

ausência de mercado relevante – incluindo externalidades negativas e bens públicos.68 

                                                           
67 Conforme POLINSKY, A. Mitchell. An Introduction to Law and Economics. 4a ed. Wolters Kluwer Law & 

Business, 2011, p. 147/146. 
68 Conforme PACCES, Alessio M.; VAN DEN BERGH, Roger. An Introduction to the Law and Economics of 

Regulation. 2011. Disponível em: <http://ssrn.com/abstract=1914417>. Acesso em: 25/10/2015. p. 7/8 
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Fazendo uso dos ensinamentos de Coase – inclusive aludindo a seu teorema –, 

Alessio M. Pacces e Roger J. Van den Bergh descrevem que as falhas do mercado seriam 

autocorretivas apenas quando os direitos de propriedade são bem determinados e os contratos 

possuem um carácter executório sem custo algum (o teorema de Coase pressupõe um mundo 

com zero custos de transação). Constatando-se que os custos de transação são positivos, o 

ordenamento jurídico poderia alcançar um resultado eficiente sem regulação. Por fim, concluem 

que, diante das ineficiências na sua concepção, a execução de medidas corretivas em razão dos 

custos de transação pode implicar que a sociedade ficaria melhor sem a regulamentação.69  

Trata-se, pois, de uma concepção da economia clássica no sentido de que o mercado 

funcionaria de forma autorregulada em razão da busca dos indivíduos pela satisfação dos 

próprios interesses (exigindo para tanto o chamado “agente racional” atuando de forma 

maximizar seus objetivos). Seria a busca pela sobrevivência que levaria o homem comum a 

procurar melhor desempenho de suas funções e não o diletantismo. Nesse contexto, lembra 

Yazbek, a economia clássica considera que quando o indivíduo procura seu próprio bem-estar 

há a possibilidade de exsurgir o mercado autorregulado, partindo-se da premissa de que permitir 

aos indivíduos a busca pelo seu bem-estar individual é estar propiciando o bem-estar geral.70 

Em algumas situações, o remédio (regulação) pode ser pior que a doença (falhas de 

mercado). A autoridade reguladora pode dispor de informações insuficientes sobre o 

comportamento das pessoas físicas e jurídicas, fazendo que seja bastante difícil, senão 

impossível, regular efetivamente para aprimorar os resultados do mercado. Uma vez constatada 

a falha regulatória, no lugar de reprimir a regulação malsucedida, a mesma autoridade 

reguladora impõe ao mercado novas regulações, o que finda por abrir oportunidades para o que 

Alessio M. Pacces e Roger J. Van den Bergh chamam de segunda maior causa de falhas 

regulatórias: os burocratas tendem a agir segundo seus próprios interesses, o que nem sempre 

coincide com o interesse público. Seria, portanto, ilusório esperar que a regulação tenha como 

                                                           
69 Conforme PACCES, Alessio M.; VAN DEN BERGH, Roger. An Introduction to the Law and Economics of 

Regulation. 2011. Disponível em: <http://ssrn.com/abstract=1914417>. Acesso em: 25/10/2015. p. 9. No original: 

“First, in a frictionless world, market failures would be self-correcting only on condition that property rights are 

well specified and contracts are enforceable at no cost. This is the famous Coase Theorem that holds in a world 

of zero transaction costs. The second point is that, when transaction costs are positive as it happens to be the case 

in most of the real world, legal devices other than regulation may score better in achieving the efficient outcome. 

Liability, which in some situations is the best way to cope with negative externalities, is the most prominent 

alternative. The third issue is that regulation is not immune from the problem of transaction costs. Inefficiencies 

in the design and the implementation of corrective measures due to high transaction costs may imply that society 

will be better off in the absence of regulation.” 
70 YAZBEK, Otavio. Regulação do Mercado Financeiro e de Capitais. RIO DE JANEIRO: ELSEVIER, 2007. 2ª 

reimpressão. p. 9. 
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objetivo corrigir falhas do mercado, como pressupõe a teoria do interesse público da regulação. 

A teoria do interesse privado da regulação pressupõe justamente o oposto: a regulação serve ao 

interesse daqueles envolvidos em sua implementação, especialmente a indústria em 

regulação.71 

Sob a perspectiva da regulação, é notória (e mesmo intuitiva) a pressão natural dos 

agentes de mercado sobre os órgãos reguladores, de maneira que o denominado interesse 

público pode ser menosprezado em favor do interesse da própria indústria regulada.72  

A extensa regulação do mercado financeiro americano pela Securities and 

Exchange Comission - SEC se fundamenta, de acordo com Posner, na premissa de que sem essa 

regulação o mercado deixaria de funcionar adequadamente. A partir de uma análise histórico-

econômica (entende o autor que a crise foi retroalimentada pela expectativa futura de declínio 

do preço dos ativos, fazendo que os efeitos da estagnação econômica fossem antecipados em 

típico efeito manada) da crise financeira de 1929, considera Posner que a regulação instituída 

pela SEC posteriormente em nada contribuiria para evitar a chamada grande depressão.73  

A regulação do mercado tem atuação predominantemente estatal, editando normas 

e fiscalizando seu cumprimento. Considera-se que a finalidade precípua da regulação é a 

maximização de eficiência do mercado. E aqui é que surge uma controvérsia. O que é eficiência 

do mercado? A teoria econômica propõe que a eficiência do mercado é alcançada quando todas 

as informações são acessíveis, reduzindo assim os custos de transação decorrentes da assimetria 

informacional. 

                                                           
71 Cf. PACCES, Alessio M.; VAN DEN BERGH, Roger. An Introduction to the Law and Economics of Regulation. 

2011. Disponível em: <http://ssrn.com/abstract=1914417>. Acesso em: 25/10/2015. p. 10/11. 
72 Vale aqui transcrever a lição de Nelson Eizirik sobre os interesses regulatórios: “Assim, conforme procuramos 

mostrar no capítulo seguinte, há uma forte corrente de pensamento, apontada em evidências significativas, que 

procura mostrar que a regulação de mercados existe não para atender ao interesse público, mas apenas aos 

interesses da própria indústria regulada, que, de certa forma, captura a regulação.” EIZIRIK, Nelson Laks. O papel 

do estado na regulação do mercado de capitais. Rio de Janeiro: IBMEC, 1977, p. 40. 
73 POSNER, Richard a. Economic Analysis of Law. 6a ed. Aspen Publishers, 2011. p. 457. No original: “Securities 

regulation is rooted in part in a misconception about the great depression of the 1930s. It was natural to think that 

the 1929 stock market crash must have been the result of fraud, speculative fever, and other abuses, and in turn a 

cause of the depression; post hoc ergo propter hoc. But a precipitous decline in stock price is much more likely to 

result from the expectation of a decline in economic activity than to cause the decline, which suggests that the 

crash was less likely the result of abuses in the securities markets than an anticipation of the depression. If this is 

right, one is entitled to be skeptical about aspects of securities regulation that are designed to prevent another 

1929-type crash, such as the requirement that new issues of stock may be sold only by means of a prospectus which 

must be submitted to the SEC in advance for review to make sure it contains all the information (including adverse 

information) that the SEC deem material to investors.” 
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Sobre a importância em se definir os objetivos da regulação do mercado financeiro 

e de capitais, a International Organization of Securities Commissions – IOSCO propõe como 

metas a serem alcançadas os seguintes itens:74 

 

 a proteção aos investidores; 

 

 a garantia de mercado justo, eficiente e transparente; 

 

 a redução de risco sistêmico. 

 

Cumpre relembrar o papel da Comissão de Valores Mobiliários nos termos da Lei 

nº 6.385/76 e sua coadunação com os principais objetivos da IOSCO: 

 

 estimular e promover o funcionamento eficiente e regular do mercado; 

 

 proteger os investidores do mercado de contratos atos ilegais e práticas 

comerciais equitativas; 

 

 assegurar o acesso do público a informações; 

 

 fiscalizar e punir os agentes que deixarem de agir em conformidade com as 

regras de mercado. 

 

A percepção é que a autoridade reguladora tem exercido de forma bastante ativa a 

sua competência normativa na indústria de fundos de investimento75.  

Em sua atuação para proteger os cotistas de fundos de investimento, a CVM tem 

buscado segregar as atividades do gestor e administrador, exigido ampla divulgação de 

informações pelo investidor e demonstrado preocupação com regras de suitability76. A questão 

                                                           
74 International Organization of Securities Commissions – IOSCO. Key Regulatory Standards. Disponível em: 

<https://www.iosco.org/about/?subsection=key_regulatory_standards>. Acesso em: 11/01/2016. 
75 De maneira concisa explica Renato Luis Bueloni Ferreira: “Poder-se-ia dizer que o fundo de investimento é um 

contrato demasiadamente regulado no Brasil. A CVM, por meio da legislação aplicável, disciplina de forma 

exaustiva o que o regulamento de um fundo deve conter. Novamente, há uma preocupação do regulador por 

proteger o investidor tendo em vista que os fundos de investimento captam recursos junto ao público. O 

regulamento dispõe sobre os direitos e deveres do administrado, do quotista e do gestor do fundo.” FERREIRA, 

Renato Luis Bueloni. Fundos e Clubes de Investimento. In: DE SOUZA JUNIOR, Francisco Satiro (coord.). 

Direito, gestão e prática: mercado de capitais. São Paulo: Saraiva, 2013. 
76 A Comissão de Valores Mobiliários atribui aos agentes de mercado o dever de averiguação da adequabilidade 

(suitability) dos produtos e serviços ao perfil do cliente na esfera dos valores mobiliários, conforme dispõe a 
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é saber se essas ações são suficientes para promover e assegurar o funcionamento da indústria 

do FIP diante da atual regulação sobre o tema. Ao que parece, não. 

Entendo que a regulação posta sobre o FIP e a ausência de informações claras aos 

investidores sobre as consequências decorrentes da natureza jurídica atribuída ao fundo são 

parcas. Nesse contexto, Nelson Eizirik cita77 Posner, para quem as agências reguladoras não 

são mal administradas, mas sim atuam com razoável eficiência para alcançar metas 

deliberadamente causadoras de ineficiências ao mercado. Seria essa a razão pela qual a 

autoridade regula os fundos de investimentos em participação da maneira posta atualmente? 

Como restará adiante mais bem explicitado, entendo que a qualificação jurídica do 

FIP é incompatível com a importância desse instrumento de captação de recursos do mercado 

de capitais, de maneira que o aumento da segurança e previsibilidade ao mercado poderia ser 

assegurado mediante o expurgo da expressão condominial da regulamentação e seu adequado 

tratamento como uma sociedade de investimentos.  

Apesar de a natureza condominial ser atrativa sob a perspectiva tributária para 

manutenção dos fundos de investimento sob esse regime, não me parece ser esse argumento 

suficiente diante de sua importância financeira e também como veículo de investimentos para 

sustentar os fundos como um condomínio voluntário pro indiviso. Melhor seria se pudesse 

atribuir (por lei em sentido estrito) aos fundos a natureza de sociedade, assim como ocorre em 

mercados desenvolvidos, reconhecendo-se tributariamente – se essa for a conveniência fiscal 

do governo empossado – a neutralidade dos seus ganhos em semelhança com o que ocorre com 

o regime condominial. As críticas sobre a renúncia fiscal, notadamente em época de dificuldade 

orçamentária para o governo, podem ser infirmadas pelo mesmo motivo que justifica a 

manutenção do regime condominial. Deve-se lembrar, ainda, que nada impede que o apetite 

fiscal seja despertado a qualquer tempo – mesmo que mantido o regime condominial (ver a 

Instrução RFB n. 1.585/2015 – tratada adiante – como exemplo) –, o que também infirma 

                                                           
Instrução CVM n 539/2013. No entanto, conforme dispõe o art. 9º da referida Instrução é excluído da regra o 

investidor qualificado, com as exceções previstas no referido regulamento. 

“Art. 1º As pessoas habilitadas a atuar como integrantes do sistema de distribuição e os consultores de valores 

mobiliários não podem recomendar produtos, realizar operações ou prestar serviços sem que verifiquem sua 

adequação ao perfil do cliente.  

§ 1º As regras previstas na presente Instrução são aplicáveis às recomendações de produtos ou serviços, 

direcionadas a clientes específicos, realizadas mediante contato pessoal ou com o uso de qualquer meio de 

comunicação, seja sob forma oral, escrita, eletrônica ou pela rede mundial de computadores.  

§ 2º As regras previstas na presente Instrução devem ser adotadas para o cliente titular da aplicação. (...) 

Art. 9º A obrigatoriedade de verificar a adequação do produto, serviço ou operação não se aplica quando:  

I – o cliente for investidor qualificado, com exceção das pessoas naturais mencionadas no inciso IV do art. 9º-A e 

nos incisos II e III do art. 9º-B; (...)” 
77 EIZIRIK, Nelson Laks. O papel do estado na regulação do mercado de capitais. Rio de Janeiro: IBMEC, 1977, 

p. 44. 
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eventual refutação sob a adoção pelos fundos de investimento de regime societário cumulado 

com regime tributário próprio. 

Passo então a discorrer sobre as especificidades do fundo de investimento em 

participações, avaliando seu contexto regulatório, forma de instituição, a carteira de 

investimentos, sua administração e gestão, governança e seus aspectos tributários, para enredar 

a natureza jurídica condominial estabelecida e suas consequências práticas, especialmente no 

que se refere ao direito potestativo de o cotista requer a dissolução da coisa comum.  
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IV. MARCO REGULATÓRIO DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

PARTICIPAÇÕES – FIP E SUAS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS 

 

 

Cumpre percorrer, ainda que brevemente, o caminho da regulação dos 

investimentos coletivos, fundos de investimentos e dos fundos de investimentos em 

participação, para compreensão do enquadramento regulatório vigente.78 

Na história da regulamentação das companhias de investimentos, antecessoras dos 

fundos de investimento na forma que se conhece hoje, percebe-se que o legislador brasileiro 

delegou sua capacidade legiferante. O Decreto-lei n. 7.583/1945 é considerado um dos 

primeiros diplomas legais a tratar das companhias de investimentos, mas mesmo assim faz 

breves referências ao tema e delega a regulamentação da constituição e do funcionamento ao 

Ministério da Fazenda, ao qual foi outorgado a prerrogativa de expedir as normas reguladoras 

com as recomendações da Caixa de Mobilização e Fiscalização Bancária, sem que houvesse 

qualquer esforço legislativo em definir companhias de investimentos.79 

Em 08 de junho de 1945, com fundamento no Decreto-lei n. 7.583/1945, o Ministro 

da Fazenda editou a Portaria n. 88 para regular as companhias de investimentos na sua 

estruturação e funcionamento. O nível de intervenção estatal era bem amplo na vigência da 

Portaria n. 88/1945. A organização, constituição e alteração dos estatutos sociais das 

companhias de investimento dependiam da autorização do Ministro da Fazenda, que deveria 

ser publicada no Diário Oficial da União e, em seguida, arquivada no Registro de Comércio 

juntamente com os documentos constitutivos das companhias de investimentos. 

Segundo Peter Walter Ashton, as legislações vigentes na década de 1940 eram 

convenientemente generalizantes e pouco esclarecedoras sobre diversos aspectos da 

estruturação e funcionamento das sociedades de investimento. Previa-se ampla delegação de 

                                                           
78 Fiz um corte de escopo, como visto no início deste trabalho, para falar do fundo de investimento em participações 

de que trata a Instrução CVM n. 391/2003, sem levar em consideração as espécies que lhe sucederam ou mesmo 

o fundo mútuo de investimento em empresas emergentes (“FMIEE”) que poderia ser visto por alguém como seu 

antecedente direto. Dessa forma, o fundo mútuo de investimento em empresas emergentes (“FMIEE”), o fundo de 

investimento em participações em infraestrutura (“FIP-IE”) e ao Fundo de Investimento em Participação na 

Produção Econômica Intensiva em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (“FIP-PD&I”), além dos FIP que obtém 

apoio financeiro de organismos de fomento, embora padeçam da mesma natureza e, portanto, compartilhem da 

discussão ora tratada, abstenho-me de discorrer pormenorizadamente como o faço em relação ao FIP. 
79 A Caixa de Mobilização e Fiscalização Bancária, lembra Ashton, era um órgão governamental incumbido de 

controle do sistema bancário brasileiro, cabendo-lhe determinar o capital mínimo necessário aos bancos para início 

de suas operações. ASHTON, Peter Walter. Companhias de Investimentos. Rio de Janeiro: Edições Financeiras, 

1963, p. 35. 
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poderes ao Ministro da Fazenda para decidir sobre as matérias omissas no regulamento. Ao 

mesmo tempo, a reduzida participação do órgão regulamentador poderia traduzir certo 

incentivo à adoção do modelo de uma companhia de investimentos nos moldes norte-

americanos, dado que naquele país há conhecido viés menos intervencionista. A regra do jogo 

era (é?) quanto menos regulamento, maior liberdade do mercado em se adaptar aos preceitos 

econômicos desejados.80 

A International Basic Economy Corporation, companhia norte-americana 

estabelecida em Nova York, organizou e constituiu no final do ano de 1956 o Fundo de 

Investimentos Crescinco. A administração do fundo foi atribuída à Companhia de 

Empreendimentos e Administração IBEC, sendo esta subsidiária da International Basic 

Economy Corporation. 

O Crescinco foi instituído sob o regime de condomínio aberto e adotava o padrão 

estrutural das companhias de investimentos de capital aberto dos Estados Unidos, com 

diversificação do portfólio de investimentos, também conhecido como mutual funds. 

Narra Peter Ashton que consultou um dos organizadores do Fundo Crescinco, o Sr. 

R.W. Greenebaum, sobre a definição da estrutura, e dele obteve a seguinte resposta:81 

 

...na Argentina estamos também usando a forma jurídica do condomínio, mas 

no Chile estamos organizando fundos em conta de participação e na Colômbia 

constituímos o que essencialmente corresponde a um fundo do tipo “common 

trust” fundamentado em contratos com investidores individuais, por meio dos 

quais estes indicam a companhia administradora como seu agente para a 

administração do acervo do fundo. Em cada país tivemos que enfrentar o 

problema de evitar o capital fixo, de uma sociedade anônima ou de uma 

sociedade limitada a fim de poder organizar um fundo do tipo capital aberto 

(open-end) e também escapar à imposição de dupla tributação sobre a venda 

do fundo. 

 

Prossegue Peter Ashton, asseverando que o Fundo Crescinco tinha natureza de um 

fundo de investimentos em regime de condomínio aberto, sendo, em suas palavras, que “tal 

regime jurídico é em verdade bastante invulgar, e a denominação ‘condomínio aberto’ parece 

ser errônea, francamente em conflito com as disposições do Código Civil Brasileiro que regula 

o condomínio ou co-propriedade.” Ainda que o autor não pretenda, nesse trabalho, questionar 

a natureza jurídica atribuída pelo órgão regulador, chama atenção que desde quando se tem 

                                                           
80 ASHTON, Peter Walter. Companhias de Investimentos. Rio de Janeiro: Edições Financeiras, 1963, p. 40. 
81 Idem. p. 41. Da entrevista narrada por Peter Ashton é possível concluir que aparentemente o grande responsável 

pela adoção do regime condominial no Brasil para os fundos de investimento, ao menos em termos históricos, foi 

– e continua sendo- a ausência de personalidade jurídica e tributação neutra dos condomínios. 
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notícia a forma condominial é vista com desconfiança e mesmo contrariedade por parte da 

doutrina. Quase meio século depois inexistiu qualquer ação modificadora da natureza jurídica 

dos fundos de investimentos. 82 

A Portaria n. 309/1959 do Ministério da Fazenda foi quem primeiro disciplinou a 

constituição de fundos em conta de participação ou na forma de condomínio. Pouco mais de 

cinco anos depois, a Lei n. 4.728/1965 regulou essa forma de investimento coletivo em seus 

artigos 49 e 50 ao dispor sobre sociedades de investimento e fundos em condomínio. 

A Lei n. 4.728/1965 foi introduzida no sistema jurídico para disciplinar o mercado 

de capitais e instrumentos para o seu desenvolvimento, atribuindo ao Conselho Monetário 

Nacional a competência para regular o funcionamento dos fundos de investimento, na forma do 

art. 50 do mencionado diploma legal. Assim, a Lei n. 4.728/1965 é a percursora legal dos fundos 

de investimento (art. 50) e das sociedades de investimento (art. 49)83, tendo referido diploma 

                                                           
82 ASHTON, Peter Walter. Companhias de Investimentos. Rio de Janeiro: Edições Financeiras, 1963. p. 42. O 

autor afirma, ainda, que “a designação “fundo de investimentos em regime de condomínio aberto”, é 

completamente errônea”, uma vez que “é inegável a existência de uma oposição total entre o objetivo de um fundo 

de investimentos e as disposições do instituto do condomínio contidas no Código Civil Brasileiro.” p.53. Para 

Ashton, ainda que existente uma co-propriedade no fundo de investimentos, o que atrairia semelhanças com o 

regime jurídico do condomínio, é inegável a incompatibilidade entre o último e a racionalidade econômica do 

primeiro.  
83 Lei n. 4.728/1965 

“Art. 49. Depende de prévia autorização do Banco Central o funcionamento das sociedades de investimento que 

tenham por objeto: 

I - a aplicação de capital em Carteira diversificada de títulos ou valôres mobiliários ou; 

II - a administração de fundos em condomínio ou de terceiros, para aplicação nos têrmos do inciso anterior. 

§ 1° Compete ao Conselho Monetário Nacional fixar as normas a serem observadas pelas sociedades referidas 

nêste artigo, e relativas a: 

a) diversificação mínima da carteira segundo emprêsas, grupos de emprêsas associadas, e espécie de atividade; 

b) limites máximos de aplicação em títulos de crédito; 

c) condições de reembôlso ou aquisição de suas ações pelas sociedades de investimento, ou de resgate das quotas 

de participação do fundo em condomínio; 

d) normas e práticas na administração da carteira de títulos e limites máximos de custos de administração. 

§ 2º As sociedades de investimento terão sempre a forma anônima, e suas ações serão nominativas, ou endossáveis. 

§ 3º Compete ao Banco Central, de acôrdo com as normas fixadas pelo Conselho Monetário Nacional, fiscalizar 

as sociedades de investimento e os fundos por elas administrados. 

§ 4º A alteração do estatuto social e a investidura de administradores das sociedades de investimentos dependerão 

de prévia aprovação do Banco Central. 

Art. 50. Os fundos em condomínios de títulos ou valôres mobiliários poderão converter-se em sociedades anônimas 

de capital autorizado, a que se refere a Seção VIII, ficando isentos de encargos fiscais os atos relativos à 

transformação. 

§ 1° A administração da carteira de investimentos dos fundos, a que se refere êste artigo, será sempre contratada 

com companhia de investimentos, com observância das normas gerais que serão traçadas pelo Conselho Monetário 

Nacional. 

§ 2º Anualmente os administradores dos fundos em condomínios farão realizar assembléia geral dos condôminos, 

com a finalidade de tomar as contas aos administradores e deliberar sôbre o balanço por êles apresentado. 

§ 3º Será obrigatório aos fundos em condomínio a auditoria realizada por auditor independente, registrado no 

Banco Central. 
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legal, ainda em 1965, atribuído, a meu ver indiscutivelmente, a natureza jurídica condominial 

dos fundos. 

Os fundos de investimento, desde a Lei n. 4.728/1965, tinham como regime jurídico 

o condomínio voluntário84. Compreende-se por condomínio voluntário uma comunhão de 

interesses formada pela propriedade comum de bens móveis ou imóveis desprovida de 

personalidade jurídica própria. A propriedade comum, por sua vez, corresponde à soma dos 

bens contribuídos pelos investidores, os quais, sendo representativos de um valor monetário, 

serão convertidos em cotas proporcionais ao montante do capital representativo de cada parte. 

Como recorda Mattos Filho, cada cota é representativa de um voto e 

 
o objetivo comum se materializa na forma de regras constitutivas ou nascida 

de deliberação dos investidores, além da obediência às regras cogentes 

nascidas da lei ou dos normativos do Conselho Monetário Nacional, da 

Comissão de Valores Mobiliários e, se for de sua competência, do Banco 

Central.85 

 

Avançando sobre o contexto regulatório no Brasil, posteriormente a Lei n. 6.385, 

de 1976, cria a Comissão de Valores Mobiliários – CVM e redefine as atribuições tanto do 

CMN quanto do Banco Central do Brasil. No exercício dos poderes regulamentares que lhes 

foram outorgados pelas referidas leis, o Banco Central do Brasil, o CMN e a CVM criaram 

distintas espécies de fundos de investimento, cada qual regulado por seu próprio ato autorizativo 

de funcionamento. Em resumo, foram originados dois ramos distintos de fundos de 

investimento: os fundos de investimento regulados por normas originadas do Banco Central do 

Brasil e os fundos de investimento originados de normas editadas pela CVM. 

Com a Lei n. 10.303/2001, as cotas dos fundos de investimento passaram a ser 

classificadas obrigatoriamente como valores mobiliários e a CVM foi reconhecida como único 

órgão competente para regular a matéria, na forma em que alterado o disposto no art. 2º, V, da 

Lei n. 6.385/197686. A Comissão de Valores Mobiliários exerceu a competência que lhe foi 

                                                           
§ 4º As quotas de Fundos Mútuos de Investimento constituídos em condomínio, observadas as condições 

estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional, poderão ser emitidos sob a forma nominativa, endossável ou ao 

portador, podendo assumir a forma escritural.” 
84 Nesse aspecto vale salientar que não há que se confundir o condomínio voluntário com a espécie condomínio 

edilício. Este último envolve imóveis edificados em que partes são propriedade comum e outras partes são 

propriedade privativa dos condôminos, na forma regulada pelos arts. 1.331 a 1.358 do Código Civil e legislação 

extravagante (Lei n. 4.591/1964). 
85 MATTOS FILHO, Ary Oswaldo. Direito dos Valores Mobiliários. v. 2. Rio de Janeiro: FGV, 2015, p. 345. 
86 Art. 2o São valores mobiliários sujeitos ao regime desta Lei: (...) 

 V - as cotas de fundos de investimento em valores mobiliários ou de clubes de investimento em quaisquer ativos; 

(...)” 
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delegada por intermédio da Deliberação n. 461/200387, “chamando para si” a responsabilidade 

para regular e fiscalizar os fundos de investimento. 

Finalmente, o Fundo de Investimento em Participações – FIP foi introduzido por 

intermédio da Instrução CVM nº 391/2003, inicialmente vocacionado para servir de veículo de 

investimentos para a indústria de private equity e venture capital. 

Os fundos de private equity e venture capital operavam no Brasil antes da criação 

do fundo de investimento em participações por meio de aquisições diretas – pessoas jurídicas 

constituídas na forma de holding companies que adquiriam os ativos alvo e também 

participação direta nos ativos alvo – ou outras espécies de fundo que foram criados 

preteritamente como, por exemplo, os Fundos de Investimento em Títulos e Valores 

Mobiliários e os Fundos Mútuos de Investimento em Empresas Emergentes. A falta de 

flexibilidade sobre o funcionamento e a organização dos referidos fundos, assim como as 

restrições no que se refere à alocação dos recursos aportados pelos investidores fizeram que seu 

sucesso fosse limitado e o mercado clamasse por uma estrutura menos rígida.  

O regime jurídico objetivo e favorável ao investidor faz do fundo de investimento 

em participações um dos veículos de private equity e venture capital mais flexíveis e também 

preferidos pelo mercado. Realmente, os investidores podem, com bastante liberdade, dispor 

contratualmente sobre as regras operacionais e de governança do fundo, tais como política de 

investimentos, alçadas para tomada de decisões, compromissos de capital e respectivas 

chamadas, emissão e colocação de cotas, distribuição de resultados, cronograma de 

investimento e desinvestimento, honorários do gestor, liquidação do fundo, entre outros grupos 

de regras estabelecidos para no caso concreto. 

                                                           
87 “Considerando o novo conceito de valor mobiliário consagrado no art. 2o, inciso IX, da Lei no 6.385, de 7 de 

dezembro de 1976, com redação dada pela Lei no 10.303, de 31 de outubro de 2001; 

Considerando que, em razão deste novo conceito de valor mobiliário, as cotas de fundos de investimento passaram 

a ser classificados como valores mobiliários, inclusive as cotas dos fundos de investimento anteriormente 

regulados pelo Banco Central do Brasil;  

Considerando que, a partir desta nova definição de valor mobiliário, a CVM passou a regular e fiscalizar os fundos 

de investimento financeiro, os fundos de aplicação em cotas de fundos de investimento e os fundos de investimento 

no exterior que eram regulados pelo Banco Central do Brasil; 

Considerando questionamentos feitos a respeito desse novo conceito de valor mobiliário e sua aplicação à 

regulamentação já editada pela CVM e pelo Banco Central do Brasil ao regularem, nas suas esferas de 

competência, os fundos de investimento, notadamente quanto aos ativos que podem compor suas carteiras e à 

possibilidade de investimento e negociação; 

Deliberou esclarecer ao mercado que: 

I – ressalvadas as hipóteses de previsão ou restrição específica, as referências a valores mobiliários nos normativos 

da CVM que tratam de fundos de investimento englobam as cotas de  fundo de investimento, as cotas de fundo de 

fundos de investimento e os demais valores mobiliários previstos em lei ou assim definidos pela CVM; 

II – o entendimento disposto em I acima também se aplica aos fundos de investimento financeiro e demais 

modalidades de fundos, cuja regulação expedida pelo Banco Central do Brasil foi recepcionada pela CVM.” 
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Vale reiterar que pouco antes da conclusão deste trabalho a Comissão de Valores 

Mobiliários divulgou a Audiência Pública SDM n. 05/2015 com a finalidade de propor e 

consolidar em nova instrução normativa a regulação sobre a constituição, o funcionamento e a 

administração dos fundos de investimento em participações. Pretende a referida autarquia 

unificar e modernizar as regras atinentes aos diversos tipos de FIP, bem como criar novas 

modalidades de fundos por intermédio da minuta de instrução normativa em discussão.  

Naturalmente, parte da descrição constante dos itens subsequentes que tratam da 

carteira de investimentos do FIP, sua administração e gestão, bem como da sua governança, 

poderá ser alterada caso a minuta constante da Audiência Pública SDM n. 05/2015 seja 

aprovada.  

A proposta da minuta posta na Audiência Pública SDM n. 05/2015 abrange o 

registro, o funcionamento e o enquadramento dos recursos investidos pelos FIPs e respectivas 

categorias que especifica, regulamentando ainda a emissão de cotas, a forma de realização de 

assembleia de cotistas, a gestão e a administração, inclusive as regras de divulgação de 

informações. 

Um dos destaques da proposta é a criação de novas categorias de FIP. Caso a minuta 

seja aprovada, o Fundo Mútuo de Investimento em Empresas Emergentes (“FMIEE”) será 

extinto e a atual classificação – entre FIP comum, Fundo de Investimento em Participação em 

Infraestrutura (“FIP-IE”) e Fundo de Investimento em Participação na Produção Econômica 

Intensiva em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (“FIP-PD&I”) – seria revista. Prevê-se 

também a criação de novas categorias: FIP – Investimento no Exterior; FIP – Capital Semente; 

FIP – Empresas Emergentes.  

Abaixo um quadro resumo das espécies relacionadas – o FIP comum segue a regra 

geral e, portanto, deixo de relacionar como espécie - na minuta e algumas das suas 

características: 
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Quadro 3: espécies de FIPs – exceto o FIP comum 

 

FIP – Empresas 

Emergentes  

Investimentos em títulos ou valores mobiliários de 

companhias com receita bruta anual de até R$300 milhões 

apurada no ano anterior ao aporte do fundo. As companhias 

investidas devem ter como principal atividade a introdução 

de atividades ou aperfeiçoamentos no ambiente produtivo 

ou social. 

FIP – Capital Semente  Investimentos em sociedades limitadas com faturamento 

anual de até R$ 10 milhões. Referido valor poderá ser 

excedido até o limite de R$ 300 milhões, desde que a 

sociedade limitada investida observe determinadas regras de 

governança. Ultrapassado o limite de R$ 300 milhões a 

sociedade investida deverá adotar todas as regras de 

governança previstas para uma companhia investida por um 

FIP comum ou efetivar o desinvestimento em até 2 anos 

contados do encerramento do exercício social em que 

ocorrer o desenquadramento. 

FIP – Investimento no 

Exterior 

Investimentos de até 100% (e mínimo de 67%) em ativos no 

exterior que possuam a mesma natureza econômica dos 

ativos permitidos para os FIP e destinados exclusivamente a 

investidores profissionais.  

FIP–IE e FIP-PD&I  Investimentos de companhias que desenvolvam, 

respectivamente, novos projetos de infraestrutura ou de 

produção econômica intensiva em pesquisa, 

desenvolvimento e inovação no território nacional, nos 

setores de energia, transporte, água e saneamento básico, 

irrigação e outras áreas tidas como prioritárias pelo Poder 

Executivo Federal. De forma geral mantém a classificação e 

a regulação de acordo com a Instrução CVM n. 460/2007 e 

Lei n. 11.478/07. 

 

Fonte: elaboração própria com base na Audiência Pública SDM n. 05/2015. 

Em adição, a Audiência Pública SDM n. 05/2015 sugere, dentre outras alterações, 

nova regulamentação quanto à carteira de ativos; relativiza requisitos de influência na empresa 

investida; trata de quóruns específicos da assembleia de cotistas para determinadas matérias, 

suas competências e perda de direito de voto pelos cotistas inadimplentes, bem como permite a 

constituição de patrimônio autorizado para os FIPs. A seguir um breve quadro resumo das 

principais modificações dividido por categorias: 
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Quadro 4: principais inovações 

Carteira de ativos Fixa que o FIP deve manter no mínimo 90% do patrimônio 

líquido investido em ativos alvos (como já previsto na 

Instrução CVM n. 391/2003) e a possibilidade de o FIP 

alocar até 20% de seu patrimônio líquido em ativos no 

exterior. Possibilita ainda o investimento de até 40% do 

patrimônio líquido em cotas de outros FIPs, sendo tal 

investimento computado dentro do limite de 90% acima 

descrito. 

Assembleia de cotistas Estabelece novas matérias de competência exclusiva da 

assembleia geral e qualifica quórum para determinadas 

deliberações. A assembleia passa a ter competência 

privativa para: aprovar por maioria absoluta ato que 

caracterize potencial conflito de interesse entre o FIP e seus 

administradores ou gestores; incluir encargos não previstos 

no regulamento; aprovar laudo para fins de integralização de 

cotas em investidas em processo de recuperação ou 

reestruturação; e aprovar o valor justo de ativos que venham 

a ser utilizados na integralização de cotas. 

Também prevê a exclusão dos direitos de voto da cotas 

subscritas e não integralizadas e restrições de votos pelo 

administrador ou gestor e pessoas ligadas. 

Obrigações do gestor O gestor passa a ter obrigações específicas tais como a 

elaborar relatório sobre as operações e resultados do fundo, 

firmar em nome do fundo acordos de acionistas (com 

interveniência e anuência do administrador), manter a 

efetiva influência na definição da política estratégica e 

gestão das companhias investidas, bem como assegurar as 

práticas de governança das sociedades. 

Constituição de 

patrimônio autorizado 

Permite que o fundo tenha um capital máximo, de maneira 

que o administrador possa realizar a emissão de cotas sem 

necessidade de aprovação da assembleia geral. 

 

Fonte: elaboração própria com base na Audiência Pública SDM n. 05/2015. 

Para os fins da Audiência Pública, a Comissão de Valores Mobiliários declara estar 

interessada em receber manifestações sobre meios de o fundo assegurar a efetiva influência na 

definição da política estratégica e na gestão da investida por meio de investimento em 

debêntures simples e da conveniência de prever tais títulos no rol de ativos elegíveis. As 

propostas deverão ser encaminhadas por escrito até o dia 16 de março de 2016 para a 

Superintendência de Desenvolvimento de Mercado da CVM.  

Como exposto no início desta dissertação, considero descabido discorrer 

circunstanciadamente sobre a minuta da Audiência Pública SDM n. 05/2015, dado que a 

proposta deste trabalho é falar sobre o direito posto e não sobre o direito em tese. Assim, 
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delimito a abrangência dos comentários ao quanto proposto pela CVM nos termos 

anteriormente discorridos. Julgo que as alterações sugeridas atendem substancialmente a 

demandas do mercado financeiro e de capital, mas no que interessa ao presente trabalho finda 

por não interferir em sua conclusão, dado que a matéria de fundo (natureza jurídica do FIP e 

seus reflexos) apenas pode ser regulada por lei em sentido estrito e não será, pragmaticamente 

falando, afetada pela proposta. 

Passo, dessa maneira, a discorrer o funcionamento do FIP avaliando sua carteira de 

investimentos, administração e gestão, governança e aspectos tributários, levando em 

consideração a vigente Instrução CVM n. 391/2003. 

 

 

4.1. Procedimento para constituição e registro do FIP 

 

 

A criação do fundo de investimentos decorre, factualmente, de ato de um 

administrador credenciado pela CVM para a administração de carteira de valores mobiliários e 

competente para a gestão profissional de recursos ou valores mobiliários, subordinados ao 

regime da Lei n. 6.385/76, ao qual compete aquiescer sobre os termos do regulamento do fundo 

e submetê-lo ao exame e à aprovação da Comissão de Valores Mobiliários. O administrador 

tem como função prover, por si ou parcialmente por terceiro contratado, os serviços necessários 

ao funcionamento e à manutenção do fundo. 

O FIP é constituído por intermédio do registro de instrumento particular em cartório 

de títulos e documentos. Embora o funcionamento do FIP dependa de registro prévio na CVM, 

nos termos do que dispõe o art. 3º da Instrução CVM n. 391/2003, o próprio órgão regulador 

assegura seu registro automático88 mediante protocolo dos documentos exigidos, dentre os 

quais se destacam: 

 

 ato de constituição do FIP e o inteiro teor de seu regulamento, acompanhado de 

certidão comprobatória de seu registro em cartório de títulos e documentos;  

 declaração indicando o nome do auditor independente; 

 material de divulgação a ser utilizado na distribuição de cotas do fundo, inclusive 

prospecto, se houver; 

                                                           
88 Instrução CVM nº 391/2003 

“Art. 4º O registro será automaticamente concedido mediante o protocolo na CVM dos seguintes documentos: 

(...)” 
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 breve descrição da qualificação e da experiência profissional do corpo técnico do 

administrador e do gestor – se houver – na função de gestão ou administração de 

carteira. 

 

O capital do FIP é formado mediante emissão e subscrição das cotas que formam 

seu patrimônio. O valor de cada cota é determinado pela divisão do patrimônio líquido do fundo 

de investimentos pelo número de cotas emitidas. As cotas podem ser colocadas no mercado no 

regime de melhores esforços ou de esforços restritos, sendo certo que a integralização deverá 

se realizar em conformidade, primeiro, com o regulamento, e, segundo, com o denominado 

compromisso de investimento. 

A Instrução CVM n. 476/2009 autoriza a oferta pública com esforço restrito de 

valores mobiliários para os qualificados como investidores profissionais89. A oferta pública 

com esforço restrito pode ser assim considerada quando direciona até o máximo de setenta e 

cinco potenciais investidores dos quais até cinquenta deles subscrevam cotas do fundo de 

investimento90. A regulação exige ainda que as cotas ofertadas com esforço restrito sejam 

bloqueadas por noventa dias a partir da subscrição ou aquisição pelos investidores, sendo 

vedado ao fundo realizar nova oferta da mesma espécie pelo prazo de quatro meses contados 

do encerramento da oferta original, exceto se submeter a nova oferta a registro na Comissão de 

Valores Mobiliários91. 

                                                           
89 A Instrução CVM n. 539/2013, com as alterações da Instrução CVM 554/2014, define investidor profissional 

no seu art. 9º nos seguintes termos: 

“Art. 9º-A  São considerados investidores profissionais:  

I – instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil; 

II – companhias seguradoras e sociedades de capitalização; 

III – entidades abertas e fechadas de previdência complementar; 

IV – pessoas naturais ou jurídicas que possuam investimentos financeiros em valor superior a R$ 10.000.000,00 

(dez milhões de reais) e que, adicionalmente, atestem por escrito sua condição de investidor profissional mediante 

termo próprio, de acordo com o Anexo 9-A; 

V – fundos de investimento; 

VI – clubes de investimento, desde que tenham a carteira gerida por administrador de carteira de valores 

mobiliários autorizado pela CVM; 

VII – agentes autônomos de investimento, administradores de carteira, analistas e consultores de valores 

mobiliários autorizados pela CVM, em relação a seus recursos próprios;  

VIII – investidores não residentes.” 
90 Instrução CVM n. 476/2009.  

“Art. 3º  Nas ofertas públicas distribuídas com esforços restritos: 

I – será permitida a procura de, no máximo, 75 (setenta e cinco) investidores profissionais, conforme definido em 

regulamentação específica; e 

II – os valores mobiliários ofertados deverão ser subscritos ou adquiridos por, no máximo, 50 (cinquenta) 

investidores profissionais.” 
91 Instrução CVM n. 476/2009.  

“Art. 9º. O ofertante não poderá realizar outra oferta pública da mesma espécie de valores mobiliários do mesmo 

emissor dentro do prazo de 4 (quatro) meses contados da data do encerramento da oferta, a menos que a nova 

oferta seja submetida a registro na CVM.”  
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Quando a capitalização for realizada por intermédio de compromisso de 

investimento, o investidor fica obrigado a integralizar, na medida em que o administrador 

realizar as chamadas de capital, segundo os prazos, processos e demais procedimentos 

estabelecidos no respectivo compromisso. Uma das conveniências mais latentes do 

compromisso de investimentos diz respeito à limitação de caixa do FIP. Dado que o FIP não 

pode ter caixa superior a 10% do seu patrimônio líquido – o que torna difícil o gerenciamento 

mediante integralização total das cotas à vista para posterior investimento na companhia 

investida – a possibilidade de o aporte de capital das cotas subscritas obedecer ao determinado 

no compromisso de investimentos constitui instrumento de administração relevante para a 

alocação de recursos na companhia investida. Assim, usualmente as chamadas de capital são 

realizadas na medida e necessidade dos investimentos na companhia alvo. 

 

 

4.2. A carteira de investimentos do FIP 

 

 

Foi visto que a Instrução CVM n. 391/2003 conceitua o FIP como uma comunhão 

de recursos, sob a forma de condomínio fechado, devendo esses recursos ser utilizados para o 

fim de adquirir ações de companhias abertas ou fechadas; debêntures conversíveis ou bônus de 

subscrição; e outros títulos de valores mobiliários conversíveis ou permutáveis por ações. O 

FIP deve manter ao menos 90% do seu patrimônio líquido investido nos mencionados ativos, 

podendo, dentro do referido limite mínimo e respeitada a política de investimentos prevista no 

seu regulamento, alocar os valores em qualquer proporção dos referidos títulos e valores 

mobiliários. 

A Instrução CVM n. 391/2003 estabelece algumas restrições de aplicações de 

recursos por parte dos fundos de investimentos. É vedado ao fundo investir recursos no exterior, 

na aquisição de bens imóveis e na subscrição ou aquisição de ações de sua própria emissão92. 

                                                           
Vale dizer, ainda, que a restrição acima transcrita é excepcionada quando se tratar de ofertas de cotas de fundos 

de investimento fechados, quando destinadas exclusivamente a cotistas do fundo, com o cancelamento do saldo 

de cotas não colocado, se houver, como dispõe o inciso III do mesmo artigo. 
92 Instrução CVM 391/2003 

“Art. 35. É vedado ao administrador, direta ou indiretamente, em nome do fundo: (...) 

VI – aplicar recursos:  

a) no exterior;  

b) na aquisição de bens imóveis;  

e c) na subscrição ou aquisição de ações de sua própria emissão.” 
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Em complemento, os fundos de investimento em participação somente podem investir em 

derivativos para fins de proteção patrimonial93. 

A regulação impõe que o FIP tenha efetiva influência na política estratégica e gestão 

da companhia investida, participando do seu processo decisório, notadamente por meio da 

indicação de membros do Conselho de Administração da companhia investida. Qualquer que 

seja a forma de alocação de recursos realizada pelo fundo de investimento em participações, 

deverá sempre ser assegurada sua efetiva influência na administração e gestão estratégica da 

companhia investida. Idealmente isso deve ocorrer mediante a indicação de membros do 

conselho de administração, mas pode também se verificar mediante disposição em estatuto 

social que proporcione efetiva influência na definição estratégica da gestão e administração da 

companhia (por exemplo, direitos de veto ou quóruns ultra qualificados para determinadas 

decisões), bem como em decorrência de acordo de acionistas que preveja sua participação na 

gestão e administração da companhia e, ainda, mais diretamente, por meio da propriedade de 

ações em número suficiente para fazer parte do bloco de controle da companhia investida. 

Considera Mattos Filho que uma das inovações fundamentais da Instrução CVM n. 

391/2003 foi justamente a exigência de participação do fundo na gestão da companhia investida. 

Explica o autor que a atuação na gestão do fundo implica ter capacidade de voto suficiente para 

que o fundo possa indicar representante ao conselho de administração. O segundo caminho – 

não excludente – é ser signatário de acordo de acionistas que assegure ao fundo assento no 

referido órgão. Por fim – e igualmente não excludente dos dois primeiros – o fundo pode ter 

acordado ou ter votos suficientes que lhe garantam o direito de participar da diretoria com 

“efetiva influência” na gestão da companhia.94  

O regulador dispensa o FIP de ter efetiva influência na definição da política 

estratégica e na gestão das companhias investidas listadas em segmento especial de negociação 

de valores mobiliários, desde que assegurados contratualmente padrões de governança 

corporativa mais estritos que o previsto em lei, nas seguintes circunstâncias: 

 

 que correspondam a até 35% do patrimônio líquido do fundo; ou 

 no período de desinvestimento do fundo em cada companhia investida. 

 

                                                           
93 Instrução CVM 391/2003 

“Art. 6º O regulamento do Fundo de Investimento em Participações deverá dispor sobre: (...) 

§1º É vedado ao fundo a realização de operações com derivativos, exceto quando tais operações forem realizadas 

exclusivamente para fins de proteção patrimonial.” 
94 MATTOS FILHO, Ary Oswaldo. Direito dos Valores Mobiliários. v. 2. Rio de Janeiro: FGV, 2015, p. 368. 
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A amplitude de investimentos possíveis ao FIP inclui até mesmo a aplicação de 

recursos em companhias que estejam, ou possam estar, envolvidas em processo de recuperação 

e restruturação, admitindo nessas circunstâncias a integralização de cotas em bens ou direitos, 

inclusive créditos, sempre de maneira vinculada ao processo de recuperação da sociedade 

investida e desde que respaldada por laudo de avaliação elaborado por empresa especializada. 

Muito embora a regulação dos fundos de investimento em participação determine 

que os recursos alocados devam ser investidos em companhias abertas ou fechadas, inexistem 

restrições normativas sobre a natureza ou o tipo de negócios que a companhia deve operar. 

Logo, como sustentam Meirelles e Silva, nada obsta que os recursos dos fundos de investimento 

sejam alocados em uma companhia cujo propósito específico (SPE) seja canalizar os 

investimentos em ativos os quais, primordialmente, teriam alguma espécie de limitação como 

ativos imobiliários ou cotas de sociedades organizadas sob a forma de responsabilidade 

limitada, conforme diagrama exemplificativo na Figura 5.95 

FIGURA 5: 

Estrutura de fundos de investimentos com utilização de companhias para canalizar a alocação 

de recursos em ativos diversos. 

 

Fonte: adaptação própria com base em Meirelles e Silva (2013) 

                                                           
95 MEIRELLES, José Carlos Junqueira Sampaio; SILVA, Caio Carlos Cruz Ferreira Silva. Brazilian Private 

Equity Funds (FIPS): A DNA change in Brazilian M&A deals. Harvard Business Law Review. Vol 4. 2013. 

Disponível em: <http://www.hblr.org/2013/11/brazilian-private-equity-funds-fips-a-dna-change-in-brazilian-ma-

deals/>. Acesso em 17 de novembro de 2015. p. 23. Destacam referidos autores que além da canalização de 

investimentos para ativos que, de outra maneira, não seria possível efetivar por intermédio de alocação direta pelo 

fundo de investimento, a utilização de SPE também tem como função criar uma camada de limitação de 

responsabilidade adicional entre o fundo e o ativo operacional. 
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Exige-se que caso o FIP decida investir em companhias fechadas que sejam 

adotadas as seguintes práticas de governança corporativa: 

 

 proibição de emissão e manutenção de partes beneficiárias; 

 

 mandato unificado96 de 1 ano para todo o Conselho de Administração;  

 

 disponibilização de contratos com partes relacionadas, acordos de acionistas e 

programas de opções de aquisição de ações ou de outros títulos ou valores 

mobiliários de emissão da companhia; 

  

 adesão à câmara de arbitragem para resolução de conflitos societários;  

 

 obrigação perante o fundo, no caso de abertura de seu capital, de aderir a segmento 

especial de bolsa de valores ou de entidade mantenedora de mercado de balcão 

organizado que assegure, no mínimo, níveis diferenciados de práticas de 

governança corporativa previstos nos incisos anteriores; e 

 

 auditoria anual de suas demonstrações contábeis por auditores independentes 

registrados na CVM. 

 

O fundo de investimento em participações pode investir tanto em companhias 

abertas quanto fechadas, inexistindo na regulação qualquer imposição de concentração ou 

diversificação – a alocação do portfólio é determinada pelo que prevê o regulamento, acordo 

de cotistas e demais documentos que regulam a atividade do administrador. 

Dada a sofisticação dos investimentos realizados por intermédio do FIP, o órgão 

regulador entendeu por bem limitar o acesso a esse tipo de investimento em razão da capacidade 

financeira do investidor. Como visto, de acordo com o art. 5º da Instrução CVM n. 391/2003, 

com a redação que lhe foi dada pela Instrução CVM n. 554/2014, apenas investidores 

qualificados podem investir em fundos de investimento em participações. São considerados 

investidores qualificados, segundo o art. 9º - B da Instrução CVM n. 539/2013, com a redação 

que lhe foi dada pela Instrução CVM n. 554/2014, investidores profissionais (categoria mais 

estrita definida no art. 9º - A da Instrução CVM n. 554/2014); pessoas naturais ou jurídicas que 

possuam investimentos financeiros em valor superior a R$ 1 milhão e que atestem por escrito 

sua condição de investidor qualificado mediante formulário próprio editado pela CVM; pessoas 

naturais que atendam aos requisitos de agentes autônomos de investimento, administradores de 

                                                           
96 O texto literal (“II – estabelecimento de um mandato unificado de 1 (um) ano para todo o Conselho de 

Administração;” – destaque acrescido) fala em um mandato unificado, mas não compreendo que a CVM pretendia 

restringir que cada conselheiro tenha apenas um mandato sem possibilidade de reeleição. 
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carteira, analistas e consultores de valores mobiliários, em relação a seus próprios recursos; e 

clubes de investimento que tenham sua carteira gerida por um ou mais cotistas que sejam 

investidores qualificados. 

As cotas do FIP correspondem a frações ideais do seu patrimônio líquido e 

assumem forma nominativa. Embora seja vedado o resgate individual das cotas, a amortização 

é permitida nos termos do que dispuser o regulamento do FIP. É válida a sua negociação em 

mercados regulamentados se as cotas foram distribuídas publicamente por meio de oferta 

registrada na CVM, bem como quando distribuídas com esforços restritos e, por fim, quando 

as cotas já sejam admitidas à negociação em mercados regulamentados. 

 

 

4.3. Administração e gestão do FIP 

 

 

No fundo de investimento em participações, diferentemente do modelo norte-

americano de partnership, as funções do administrador, do gestor e do distribuidor não são 

desempenhadas por um general partner detentor de participação no investimento, mas sim por 

uma entidade jurídica credenciada pela Comissão de Valores Mobiliários, como bem observam 

Meirelles e Silva. O administrador é responsável pela representação do fundo de investimentos 

bem como pela sua administração, podendo cumular as funções de gestor de carteira, mas 

sempre sendo responsável pela representação legal do fundo, pagamento de despesas, 

recebimento de receitas (primordialmente juros e dividendos), elaboração das demonstrações 

financeiras e contábeis, distribuição de resultados, dentre outras atividades complementares 

fixadas no regulamento e no contrato de prestação de serviços entre o fundo e o administrador.97 

Como mencionado por Gabriel Saad Kik Buschinelli e Marina Procknor, os fundos 

de investimento dispõem de instâncias administrativas, assim como ocorre com as sociedades. 

Trata-se dos prestadores de serviços autorizados a funcionar pela CVM e da assembleia geral 

de cotistas, a qual funciona como órgão deliberativo dos investidores. Conforme regulado pela 

                                                           
97 MEIRELLES, José Carlos Junqueira Sampaio; SILVA, Caio Carlos Cruz Ferreira Silva. Brazilian Private 

Equity Funds (FIPS): A DNA change in Brazilian M&A deals. Harvard Business Law Review. Vol 4. 2013. 

Disponível em: <http://www.hblr.org/2013/11/brazilian-private-equity-funds-fips-a-dna-change-in-brazilian-ma-

deals/>. Acesso em 17/11/2015, p. 25. 
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Comissão de Valores Mobiliários, algumas matérias são de competência desses prestadores de 

serviços e outras dependem da aprovação da assembleia dos cotistas.98 

Assim, a CVM impõe que o FIP coexista com alguns prestadores de serviços 

habilitados pelo órgão regulador para sua operação, o que inclui o administrador, o gestor, o 

distribuidor, o consultor de investimentos e o auditor. Segue na Figura 6 um organograma típico 

de FIP no Brasil. 

FIGURA 6: 

Estrutura padrão FIP – Brasil 

 

 

Fonte: adaptação própria com base em Meirelles e Silva (2013) 

 

O FIP somente pode ser administrado por pessoa jurídica autorizada pela CVM para 

exercer a atividade de administração de carteira de valores mobiliários, sendo exigida a 

indicação do diretor ou sócio-gerente responsável pela representação do FIP perante a CVM, 

na forma da Instrução CVM n. 306/1999. O administrador é a instituição responsável pela 

                                                           
98 BUSCHINELLI, Gabriel Saad Kik; PROCKNOR, Marina. Fundos de Investimento: Aspectos Regulatórios. In: 

DE SANTI, Eurico Diniz; CANADO, Vanessa Rahal (Coord.). Direito tributário: tributação dos mercados 

financeiro e de capitais e dos investimentos internacionais. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 165. 
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constituição e pelo registro perante a Comissão de Valores Mobiliários, bem como pela 

operação e investimentos do fundo e pela prestação de informações à CVM e aos cotistas, como 

esclarecem Gabriel Saad Kik Buschinelli e Marina Procknor.99 

O administrador do FIP age como verdadeiro mandatário, figurando como 

responsável pelo funcionamento e manutenção do fundo, sendo-lhe outorgada a competência 

para administrar, gerir e representar o fundo. Nesse cenário, o administrador reúne todos os 

direitos que a carteira de investimentos possui, inclusive o direito de ação e o de comparecer e 

votar em assembleias da companhia investida. Cabe-lhe, ainda, defender os interesses dos 

cotistas, divulgar as informações pertinentes, efetivar as deliberações tomadas em assembleia 

geral, além do cumprimento do regulamento do FIP, da legislação e da regulamentação imposta 

pela CVM. A competência do administrador para representar o fundo pode ser delegada no todo 

ou em parte, nos termos do que dispuser o regulamento do FIP. 

A CVM admite que a administração do FIP seja realizada por pessoa não integrante 

do sistema de distribuição. Nessa situação, deverá contratar instituição legalmente habilitada 

para execução dos serviços de distribuição de cotas e de tesouraria em nome do fundo, tais 

como abertura e movimentação de contas bancárias, recebimento de recursos, dividendos e 

quaisquer outros rendimentos e liquidação financeira de todas as operações do FIP. 

Cabe dizer que o regulador estabelece a obrigatoriedade de o administrador custear 

as despesas de divulgação do fundo e pagar eventuais multas cominatórias impostas pela CVM 

em caso de descumprimento dos prazos previstos na Instrução CVM n. 391/2003. 

Enfim, o administrador é figura responsável pela prática dos atos necessários à 

administração do fundo e ainda pelo exercício dos direitos inerentes aos ativos que compõem o 

investimento coletivo. Trata-se de figura que integra todas as espécies de fundos de 

investimento no Brasil. 

Outro componente importante do funcionamento do FIP é o gestor da carteira, que 

pode ser o próprio administrador ou terceira pessoa habilitada pela CVM para esse fim. O gestor 

é responsável pela gestão dos títulos e valores mobiliários integrantes da carteira do fundo, 

competindo-lhe negociar os referidos títulos e valores mobiliários, sempre em conformidade 

com a política de investimento estabelecida em regulamento. 

Também é viável que sejam constituídos, conforme disponha o regulamento, 

comitês específicos para aconselhar o fundo acerca dos seus investimentos, notadamente para 

                                                           
99 BUSCHINELLI, Gabriel Saad Kik; PROCKNOR, Marina. Fundos de Investimento: Aspectos Regulatórios. In: 

DE SANTI, Eurico Diniz; CANADO, Vanessa Rahal (Coord.). Direito tributário: tributação dos mercados 

financeiro e de capitais e dos investimentos internacionais. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 173. 
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orientar a administração e gestão estratégica das companhias investidas. A existência desses 

comitês, especialmente quando imbuídos de alguma independência, pode contribuir para criar 

uma aparência de maior segurança para investidores menos ativistas e potencialmente atribuir 

dinâmica mais fluida (sem recorrência de decisões da assembleia de cotista para decisões 

ordinárias de investimento e desinvestimento, por exemplo) ao fundo.100 É possível ainda que 

tais comitês sejam usados como ferramentas para delegar decisões de investimentos e 

desinvestimentos a outro órgão, reduzindo, assim, a autonomia do gestor do fundo, o que pode 

ser atrativo para determinados investidores. 

A Instrução CVM n. 391/2003 atribui tanto ao administrador quanto ao gestor a 

responsabilidade pelos prejuízos causados aos cotistas quando agirem em dolo ou culpa, por 

violação da lei, das normas emanadas pela CVM e do regulamento do FIP. 

Deve-se destacar, como visto acima, que a Audiência Pública SDM n. 05/2015 

também propõe mudanças em relação a uma melhor definição da função do gestor. Enquanto a 

Instrução CVM n. 391/2003 pouca menciona sobre o papel do gestor, a proposta constante da 

referida Audiência Pública SDM n. 05/2015 parece atribuir algumas obrigações específicas ao 

gestor, sem prejuízo das obrigações do administrador, como ressalva a redação do art. 40 da 

minuta.  

Assim, passou o gestor a ser responsável por elaborar, em conjunto com o 

administrador, relatório das operações e resultados do fundo, bem como fornecer estudos e 

análises de investimento aos cotistas para fundamentar as decisões a serem tomadas em 

assembleia geral, custear despesas de propaganda do fundo, firmar em nome do fundo 

(igualmente com a interveniência do administrador) acordo de acionistas nas sociedades de que 

o fundo participe, dentre outras obrigações. 

A proposta da Audiência Pública SDM n. 05/2015 em adicionar obrigações 

específicas ao gestor pode auxiliar para um aperfeiçoamento entre os papéis do administrador 

e do gestor, corroborando também uma justificativa pragmática da existência do órgão gestor 

para o FIP. Conquanto a atividade do gestor seja regulada pela CVM, incluindo-se entre suas 

                                                           
100 A Instrução CVM nº 391/2003 apenas menciona a existência de comitês, mas não detalha sua função, encargo 

e particularidades. A Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais – ANBIMA, em 

conjunto com a Associação Brasileira de Private Equity & Venture Capital, fazendo uso da autorregulação, editou 

o “Código ABVCAP | ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para o Mercado de FIP e FIEE” (Portal 

ANBIMA. Disponível em: <http://portal.anbima.com.br/fundos-de-investimento/regulacao/codigo-fip-

fiee/Documents/C%C3%B3digo%20ANBIMA%20ABVCAP.pdf>. Acesso em 23/01/2016.), na qual prevê o 

funcionamento do comitê de investimento de forma mais detalhada em seus artigos 34 e seguintes. O relevante 

papel da autorregulação, notadamente diante das alegadas vantagens em decorrência do conhecimento dos agentes 

de mercado no exercício de suas funções, pode ser explorado em outra oportunidade acadêmica.  
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incumbências a negociação em nome do fundo de valores mobiliários em geral, inclusive 

quanto à aquisição, alienação, negociação em bolsa de valores de ativos detidos pelo fundo, sua 

coexistência com a função do administrador pode se configurar, sob uma perspectiva de 

utilidade, desnecessária (inclusive por ser possível seu exercício diretamente pelo 

administrador) e, portanto, onerosa ao funcionamento do mercado. Explico. Embora a 

utilização de uma figura de gestor com órgão autônomo e não necessariamente subordinado ao 

administrador possa servir como instância de governança, trata-se de mais uma agente 

designado pelo órgão regulador para funcionar na intricada rede contratual de funcionamento 

do fundo, o que não necessariamente se justifica em um estrutura como a de um fundo de 

investimento em participações, especialmente os de natureza patrimonial, em que o exercício 

da função de gestão de carteira de investimentos pode ser reduzida (em alguns casos os recursos 

investidos tendem a ser pouco líquidos e alocados por um longo período de tempo). 

Também fazem parte da estrutura do FIP a figura do distribuidor, que atua na 

subscrição das cotas pelo investidor, e o custodiante, que presta serviços de guarda, conservação 

e de exercício dos direitos dos títulos, devendo ser, ambos, entidades credenciadas pela CVM 

para prestação desses serviços. A função do distribuidor pode ser acumulada pelo administrador 

quando este for membro do sistema de distribuição, assim como ocorre com os serviços de 

custódia. Em síntese, a entidade reguladora limita a distribuição de cotas dos fundos de 

investimento por membros do sistema de distribuição de valores mobiliários. 

O FIP exige que sua escrituração contábil seja própria, devidamente auditada por 

um auditor independente registrado na CVM, com segregação das aplicações, das contas e das 

demonstrações contábeis do fundo em relação ao administrador, ao gestor, ao custodiante e ao 

depositário. 

O administrador é obrigado a divulgar a todos os cotistas e à CVM qualquer ato ou 

fato relevante atinente ao FIP, exceto em relação às informações sigilosas referentes às 

companhias investidas obtidas mediante acordo de confidencialidade ou em razão de suas 

funções regulares como membro ou participante dos órgãos de administração da companhia 

investida. 

Por fim, podem ser contratados outros prestadores de serviços para classificação de 

riscos das cotas, advogados, consultorias especializadas, dentre outras, para o fim de garantir o 

bom funcionamento do fundo. O administrador deve contratar esses profissionais sempre em 

observância ao regulamento do FIP, e o valor da remuneração deve ser explícito para os cotistas. 
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A CVM autoriza que a remuneração dos prestadores de serviços do FIP seja paga diretamente 

pelo administrador ou diretamente pelo fundo. 

 

 

4.4. Governança do FIP 

 

 

A assembleia tem a prerrogativa exclusiva de deliberar sobre modificações do 

regulamento, a remoção do administrador, a fusão do fundo, a cisão do fundo, a liquidação do 

fundo, a emissão e distribuição de novas cotas e a alteração do prazo de duração do fundo. 

Portanto, o FIP tem como órgão deliberativo supremo a assembleia geral dos cotistas, cuja 

competência abrange, além de outras matérias definidas em regulamento do fundo, os seguintes 

itens:  

 

 demonstrações financeiras apresentadas pelo administrador;  

 alteração do regulamento do FIP;  

 destituição ou substituição do administrador;  

 fusão, incorporação, cisão ou liquidação do FIP; 

 emissão e distribuição de novas cotas;  

 aumento de taxa de remuneração do administrador;  

 prorrogação do prazo de duração do FIP;  

 alteração do quórum de instalação e deliberação da assembleia geral;  

 instalação, composição, organização e funcionamento dos comitês e conselhos do 

fundo;  

 requerimento de informações de cotistas; prestação de garantias ou qualquer outra 

forma de coobrigação em nome do FIP. 

 

As deliberações em assembleia devem ser realizadas pela maioria dos cotistas 

presentes. No entanto, as matérias a seguir descritas exigem maioria qualificada para sua 

deliberação: alteração do regulamento, destituição ou substituição do administrador e escolha 

de seu substituto, fusão, cisão, incorporação ou eventual liquidação do fundo, emissão e 

distribuição de novas cotas, aumento na taxa de remuneração do administrador, prorrogação do 
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prazo de duração do fundo, alteração do quórum de instalação e deliberação da assembleia 

geral, instalação, composição, organização e funcionamento dos comitês e conselhos do fundo. 

A instalação da assembleia se verifica com qualquer quórum e suas deliberações 

são sujeitas ao voto da maioria. O regulamento pode estabelecer quórum qualificado para 

determinadas matérias ou mesmo para o número de votos presentes que habilitam a deliberação. 

Para a prestação de garantias ou qualquer outra forma de coobrigação em nome do 

FIP, a deliberação em assembleia deve ser por maioria qualificada representativa de no mínimo 

dois terços das cotas emitidas pelo FIP. 

É possível que o fundo de investimentos emita mais de uma classe de cotas, de 

maneira que cada uma delas tenha diferentes direitos políticos.101 Como apontam Meirelles e 

Silva, a possibilidade de diferentes classes de cotas oferece liberdade para que o fundo tenha 

diferentes tipos de investidores, com perfis e interesses distintos acerca da governança e das 

operações dos administradores. Realmente, enquanto determinados investidores podem ter 

perfil mais ativista no acompanhamento do desempenho e operação do fundo, outros podem, 

por diferentes motivos, contentar-se com a simples prestação de contas a que o administrador 

está fiduciariamente vinculado.102 

No mesmo contexto, também é admissível que existam diferentes classes de cotas 

com distintos direitos econômicos, mas, nesse caso, a diferenciação é adstrita à obrigação de 

remuneração do administrador e eventuais taxas de performance, sendo permitido apenas que 

determinadas classes sejam mais oneradas que outras, segundo disponham o regulamento, o 

compromisso de investimentos e o acordo de cotistas.103 

Cabe ao regulamento do FIP, com larga autonomia, dispor sobre matérias de 

extrema relevância para seu funcionamento, dentre as quais:  

 

 prazo para integralização das cotas; 

 qualificação da administradora (e gestora, se aplicável); 

                                                           
101 IN CVM 391/02 

“Art. 19. Será atribuído a cada cota o direito a um voto na assembléia geral de cotistas. 

§1º O regulamento poderá admitir a existência de uma ou mais classe de cotas, atribuindo-lhes direitos políticos 

especiais para as matérias que especificar.” 
102 MEIRELLES, José Carlos Junqueira Sampaio; SILVA, Caio Carlos Cruz Ferreira Silva. Brazilian Private 

Equity Funds (FIPS): A DNA change in Brazilian M&A deals. Harvard Business Law Review. Vol 4. 2013. 

Disponível em: <http://www.hblr.org/2013/11/brazilian-private-equity-funds-fips-a-dna-change-in-brazilian-ma-

deals/>. Acesso em 17 de novembro de 2015, p. 21. 
103 IN CVM 391/02 

“Art. 19. (...) §2º O regulamento poderá atribuir a uma ou mais classe de cotas distintos direitos econômico 

financeiros, exclusivamente quanto à fixação das taxas de administração e de performance, e respectivas bases de 

cálculo.” 
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 política de investimento com indicação dos ativos que poderão compor a carteira; 

 regras e limites para chamadas de capital; 

 regras e prazos para restituição de capital no caso de o investimento não se 

concretizar; 

 taxa de ingresso e/ou saída a ser paga pelo cotista; 

 metodologia de contabilização dos ativos do fundo; 

 remuneração do administrador ou critério para sua fixação; 

 informações a serem disponibilizadas ao cotista e sua periodicidade; 

 despesas e encargos do FIP; 

 circunstâncias de amortização das cotas; 

 competência da assembleia geral de cotistas e respectivos procedimentos; 

 prazo de duração do fundo e condições para eventuais prorrogações; 

 indicação de possíveis conflitos de interesses; 

 processo decisório para realização de investimento e desinvestimento pelo FIP; 

 composição e funcionamento de conselhos (consultivo, comitê de investimentos, 

comitê técnico, etc.);  

 regras para substituição do administrador; 

 hipóteses de liquidação do fundo, hipótese de utilização de bens e direitos na 

amortização de cotas e liquidação do FIP; 

 possibilidade de o FIP prestar garantias. 

 

De outro lado, uma das formas utilizadas para assegurar a governança do FIP, 

notadamente no que se refere às situações de destituição e mudança do administrador e do 

gestor, bem como modificação de sua remuneração, é exigir quórum qualificado alto para 

deliberação sobre as matérias tidas como estratégicas e importantes para o fundo e suas 

contrapartes. Ao mesmo tempo, também se verifica a imposição de penalidades e multas para 

desestimular os cotistas de deliberar sobre determinados assuntos (muitas vezes também 

relacionados ao desempenho do administrador, gestor e demais consultores). Também se pode 

observar, em algumas circunstâncias, que o regulamento preveja, em hipóteses de comprovada 

justa causa (culpa, dolo ou fraude) e por deliberação por quórum qualificado, a substituição do 

gestor ou do administrador, ou mesmo dos representantes dos comitês ou conselhos. 
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Por fim, é possível que os cotistas do FIP firmem acordo entre si na forma de 

“acordo de cotistas”, para fim de regular o exercício de voto em assembleias, a transferência de 

cotas e o poder do controle. 

 

 

4.5. Aspectos tributários do FIP  

 

 

Uma das grandes vantagens do fundo de investimento em participações é o seu 

regime tributário. Dado que o fundo de investimentos é legalmente um condomínio e, portanto, 

desprovido de personalidade jurídica, boa parte das incidências tributárias não o alcançam 

diretamente.  

O fundo não está sujeito, correntemente, aos efeitos da tributação pelo Imposto de 

Renda, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (“CSLL”), da contribuição ao PIS (“PIS”) 

e da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (“COFINS”), para citar alguns dos 

principais tributos que oneram os investimentos e suas receitas decorrentes. Sendo assim, os 

investimentos e desinvestimentos do fundo – e não dos seus cotistas – estão fora do campo de 

incidência tributária. Realmente, em comparação com o caso em que os investidores se 

organizam por meio de pessoa jurídica para aportarem seus recursos nesse veículo, a tributação 

do FIP é deveras menor. A pessoa jurídica está sujeita aos efeitos do Imposto de Renda e da 

Contribuição Social sobre o Lucro Líquido sobre o ganho de capital auferido quando da 

realização dos seus investimentos. O valor líquido da operação realizada, portanto, é subtraído 

pelos tributos incidentes sobre a renda e lucros, antes mesmo da distribuição dos dividendos. 

Ademais, outros rendimentos como os juros sobre o capital próprio são igualmente tributados 

pelos referidos tributos e pela contribuição ao PIS e da COFINS. 

Toda a tributação dos ganhos e rendimentos apurados pelo fundo de investimentos 

serão, oportunamente, alcançados pelos efeitos fiscais na pessoa do investidor, de acordo com 

o regime tributário a que estiver submetido esse mesmo investidor. 

As companhias investidas pelo FIP estão sujeitas à tributação em conformidade 

com o regime que lhes for aplicável. Já os cotistas são tributados na forma da Lei nº 

11.312/2006104 e da Instrução Normativa RFB n. 1585, de 31 de agosto de 2015, de maneira 

                                                           
104 “Art. 2º Os rendimentos auferidos no resgate de cotas dos Fundos de Investimento em participações (...), 

inclusive quando decorrentes da liquidação do fundo, ficam sujeitos ao imposto de renda na fonte à alíquota de 
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que a tributação do cotista somente se verificará na amortização das cotas do FIP ou quando de 

sua liquidação (resgate de cotas), momento em que ocorrerá a incidência do Imposto de Renda 

Retido na Fonte à alíquota de 15%. Referida tributação será considerada adiantamento do 

imposto devido pelas pessoas jurídicas e tributação definitiva no caso de pessoas físicas. 

Como dito, uma das grandes atratividades do FIP é sua estrutura tributária, 

notadamente em cenários de desinvestimento programado sucedido por novos investimentos 

por parte do cotista residente no Brasil105. 

Desde que respeitados os limites de diversificação de investimentos estabelecidos, 

os rendimentos distribuídos pelo FIP aos cotistas não estão sujeitos à incidência do imposto 

sobre a renda até que haja a amortização das respectivas cotas. Ou seja, os ganhos auferidos 

pelo FIP são tributados apenas se houver uma distribuição efetiva de recursos mediante a 

amortização das cotas ou em caso de liquidação do fundo. Caso o FIP reinvista os valores 

auferidos, isto é, deixe de entregar os recursos decorrentes da venda de um determinado ativo 

– participação acionária relevante, por exemplo –, os montantes não são tributados. Dito de 

outra forma, caso os cotistas mantenham os valores “circulando” dentro do FIP em obediência 

aos parâmetros de diversificação de investimentos determinados, aquele ganho de capital que 

seria tributado é diferido até o momento em que o recurso financeiro seja efetivamente entregue 

ao cotista na forma de amortização de cotas ou liquidação do fundo. 

Os limites de diversificação exigidos para o gozo da isenção do imposto de renda 

são os seguintes: 

 

 90% do patrimônio líquido em ações, debêntures, bônus de subscrição ou outros 

títulos e valores mobiliários conversíveis ou permutáveis em ações de emissão de 

companhias abertas ou fechadas; 

 67% da carteira de investimento em ações de sociedades anônimas, debêntures 

conversíveis em ações e bônus de subscrição. 

                                                           
15% (quinze por cento) incidente sobre a diferença positiva entre o valor de resgate e o custo de aquisição das 

cotas. 

§ 1º Os ganhos auferidos na alienação de cotas de fundos de investimento de que trata o caput deste artigo serão 

tributados à alíquota de 15% (quinze por cento): 

I - como ganho líquido quando auferidos por pessoa física em operações realizadas em bolsa e por pessoa jurídica 

em operações realizadas dentro ou fora de bolsa; 

II - de acordo com as regras aplicáveis aos ganhos de capital na alienação de bens ou direitos de qualquer natureza 

quando auferidos por pessoa física em operações realizadas fora de bolsa. 

§ 2º No caso de amortização de cotas, o imposto incidirá sobre o valor que exceder o respectivo custo de aquisição 

à alíquota de que trata o caput deste artigo.” 
105 Como se verificará, a tributação do cotista não-residente pode ser ainda mais atrativa. 
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Parte do sucesso do fundo de investimento em participações se deve, entre os 

investidores estrangeiros, ao seu incentivado modelo tributário. Com o advento da Lei n. 

11.312/2006106 foi reduzida a zero a alíquota do imposto de renda retido na fonte (IRRF) sobre 

os rendimentos auferidos pelos investidores estrangeiros por intermédio de fundo de 

investimento em participações, respeitadas as condições estabelecidas na lei, como esclarece 

Antonio Carlos Marchetti Guzman. O benefício foi instituído, na forma enunciada pela 

Exposição de Motivos da Medida Provisória n. 281/2006 que resultou na Lei n. 11.312/2006, 

para justamente incentivar o desenvolvimento dos investimentos em venture capital e permitir 

acesso ao crédito de investidores estrangeiros. Pautou o legislador sua decisão pelo estímulo à 

busca de novas fontes de recursos junto a investidores qualificados e institucionais que 

usualmente, segundo a Exposição de Motivos, organizam-se em fundos para realizar 

investimentos dessa natureza.107 

O investidor estrangeiro, portanto, tem um incentivo ainda maior. Nos termos do 

art. 3º da Lei nº 11.312/2006108, quaisquer rendimentos pagos ao cotista estrangeiro, ainda que 

                                                           
106 “Art. 3o  Fica reduzida a zero a alíquota do imposto de renda incidente sobre os rendimentos auferidos nas 

aplicações em fundos de investimento de que trata o art. 2o desta Lei quando pagos, creditados, entregues ou 

remetidos a beneficiário residente ou domiciliado no exterior, individual ou coletivo, que realizar operações 

financeiras no País de acordo com as normas e condições estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional. 

§ 1o  O benefício disposto no caput deste artigo: 

I - não será concedido ao cotista titular de cotas que, isoladamente ou em conjunto com pessoas a ele ligadas, 

represente 40% (quarenta por cento) ou mais da totalidade das cotas emitidas pelos fundos de que trata o art. 

2o desta Lei ou cujas cotas, isoladamente ou em conjunto com pessoas a ele ligadas, lhe derem direito ao 

recebimento de rendimento superior a 40% (quarenta por cento) do total de rendimentos auferidos pelos fundos; 

II - não se aplica aos fundos elencados no art. 2o desta Lei que detiverem em suas carteiras, a qualquer tempo, 

títulos de dívida em percentual superior a 5% (cinco por cento) de seu patrimônio líquido, ressalvados desse limite 

os títulos de dívida mencionados no § 4o do art. 2o desta Lei e os títulos públicos; 

III - não se aplica aos residentes ou domiciliados em país que não tribute a renda ou que a tribute à alícota máxima 

inferior a 20% (vinte por cento). 

§ 2o  Para efeito do disposto no inciso I do § 1o deste artigo, considera-se pessoa ligada ao cotista: 

I - pessoa física: 

a) seus parentes até o 2o (segundo) grau; 

b) empresa sob seu controle ou de qualquer de seus parentes até o 2o (segundo) grau; 

c) sócios ou dirigentes de empresa sob seu controle referida na alínea b deste inciso ou no inciso II deste artigo; 

II - pessoa jurídica, a pessoa que seja sua controladora, controlada ou coligada, conforme definido nos §§ 1o e 

2o do art. 243 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976. 

§ 3o  A alíquota 0 (zero) referida no caput também se aplica aos ganhos de capital auferidos na alienação ou 

amortização de quotas de fundos de investimentos de que trata este artigo.” 
107 GUZMAN, Antonio Carlos Marchetti. Os Fundos de Investimento em Participações (FIP) como Instrumento 

de Desenvolvimento do Mercado de Private Equity no Brasil. In: QUIROGA, Roberto (Coord.). O direito 

tributário e o mercado financeiro e de capitais. São Paulo: Dialética, 2009, p. 96. 
108 “Art. 3o  Fica reduzida a zero a alíquota do imposto de renda incidente sobre os rendimentos auferidos nas 

aplicações em fundos de investimento de que trata o art. 2o desta Lei quando pagos, creditados, entregues ou 

remetidos a beneficiário residente ou domiciliado no exterior, individual ou coletivo, que realizar operações 

financeiras no País de acordo com as normas e condições estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional. 

§ 1o  O benefício disposto no caput deste artigo: 
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por meio de amortização de cotas ou liquidação do FIP, estão sujeitos à alíquota zero do imposto 

de renda retido na fonte. Para fruir da isenção do imposto de renda, são exigidas do cotista não-

residente as mesmas condições acima descritas acrescidas das seguintes: 

 

 seu investimento deve se realizar na forma da Resolução CMN n. 4.373/2014 

(revogou a Resolução CMN. n. 2.689/2000)109; 

 deve ter menos de 40% das cotas do fundo e não pode receber mais que 40% dos 

seus rendimentos; 

 não pode ser domiciliado em local que tribute a renda em percentual inferior a 20%; 

 o fundo não pode investir mais que 5% em títulos de dívida. 

 

Em caso de resgate ou amortização das cotas, mesmo cumpridas as condições 

acima, haverá incidência de imposto de renda retido na fonte à alíquota de 15% para os 

residentes. Para os não residentes inexistirá tributação. Ou seja, trata-se de um benefício 

adicional ao diferimento da tributação já assegurada ao FIP em razão de sua natureza 

condominial, assegurando ao investidor residente que atenda aos requisitos constantes do art. 

3º da Lei n. 11.312/06 o auferimento dos rendimentos e ganhos sem retenção fiscal incidente 

sobre a renda. 

                                                           
I - não será concedido ao cotista titular de cotas que, isoladamente ou em conjunto com pessoas a ele ligadas, 

represente 40% (quarenta por cento) ou mais da totalidade das cotas emitidas pelos fundos de que trata o art. 

2o desta Lei ou cujas cotas, isoladamente ou em conjunto com pessoas a ele ligadas, lhe derem direito ao 

recebimento de rendimento superior a 40% (quarenta por cento) do total de rendimentos auferidos pelos fundos; 

II - não se aplica aos fundos elencados no art. 2o desta Lei que detiverem em suas carteiras, a qualquer tempo, 

títulos de dívida em percentual superior a 5% (cinco por cento) de seu patrimônio líquido, ressalvados desse limite 

os títulos de dívida mencionados no § 4o do art. 2o desta Lei e os títulos públicos; 

III - não se aplica aos residentes ou domiciliados em país que não tribute a renda ou que a tribute à alícota máxima 

inferior a 20% (vinte por cento). 

§ 2o  Para efeito do disposto no inciso I do § 1o deste artigo, considera-se pessoa ligada ao cotista: 

I - pessoa física: 

a) seus parentes até o 2o (segundo) grau; 

b) empresa sob seu controle ou de qualquer de seus parentes até o 2o (segundo) grau; 

c) sócios ou dirigentes de empresa sob seu controle referida na alínea b deste inciso ou no inciso II deste artigo; 

II - pessoa jurídica, a pessoa que seja sua controladora, controlada ou coligada, conforme definido nos §§ 1o e 

2o do art. 243 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976. 

§ 3o  A alíquota 0 (zero) referida no caput também se aplica aos ganhos de capital auferidos na alienação ou 

amortização de quotas de fundos de investimentos de que trata este artigo.” 
109 A Resolução CMN n. 4.373/14 trata dos investimentos provenientes de investidores não residentes no Brasil, 

nos mercados financeiro e de capitais do país. Mesmo tendo sido comemorada a referida Resolução por em tese 

facilitar os investimentos estrangeiros no País, o investidor não residente segue obrigado ao cumprimento das 

exigências previstos na Resolução CMN n. 2.689: ser titular de conta;  constituir representante legal e custodiante 

no Brasil;  obter registro na CVM; e obter cadastro de pessoa física ou pessoa jurídica perante o Ministério da 

Fazenda. 
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Caso os requisitos não sejam atendidos, o cotista ficará sujeito às alíquotas 

regressivas de IRRF de 22,5% a 15% de acordo com o prazo do investimento. 

Os dividendos pagos pelas companhias investidas, por sua vez, seguiam isentos e 

podiam ser distribuídos livremente aos cotistas até a entrada em vigor da Instrução Normativa 

RFB n. 1.585/2015 (doravante “IN RFB n. 1.585/2015”). Referida Instrução Normativa teve 

sua minuta apresentada para consulta pública (Consulta Pública RFB n. 03/2015) por parte da 

Secretaria da Receita Federal do Brasil em 20 de maio de 2015110 e mantinha na redação do art. 

21 do texto antes da publicação da IN RFB n. 1.585/2015 a não incidência do imposto sobre a 

renda quando da distribuição de dividendos originados das companhias investidas aos cotistas 

de fundos de investimentos. 

Os contribuintes e demais atores do mercado de fundos de investimento foram 

surpreendidos com a nova redação dada ao art. 21 da IN RFB n. 1.585/2015. Em primeiro em 

razão da abrupta e radical mudança do referido dispositivo cuja redação tinha sido dada pela 

própria Secretaria da Receita Federal.  Em segundo pela sua consequência prática e desastrosa 

para o mercado: passou a determinar a incidência na fonte do imposto de renda sobre dividendos 

auferidos pelas companhias investidas e distribuídos aos cotistas do fundo, tratando o 

pagamento de dividendos como resgate de cotas, quando organizado sob a forma de condomínio 

aberto, e como amortização de cotas, na hipótese de se tratar de fundo constituído sob a forma 

de condomínio fechado, o que implica em maior oneração fiscal.111  

Anteriormente ao previsto pela IN RFB n. 1.585/2015, o regime tributário 

reconhecido pela Receita Federal do Brasil não alterava o regime jurídico dos dividendos, 

mantendo a sua natureza e permitindo que os cotistas do fundo auferissem os valores sem sua 

tributação. Nesse sentido, o art. 22 da Instrução Normativa RFB n. 1.022/2010, revogado pela 

                                                           
110 Receita Federal do Brasil. Imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos e ganhos líquidos auferidos 

nos mercados financeiro e de capitais. Disponível em: <http://idg.receita.fazenda.gov.br/dialogo-com-a-

sociedade/consulta-publica/2015/imposto-sobre-a-renda-incidente-sobre-os-rendimentos-e-ganhos-liquidos-

auferidos-nos-mercados-financeiro-e-de-capitais>. Acesso em: 11/01/2016. 
111 “Art. 21. O administrador de fundo ou clube de investimento que destinar diretamente aos cotistas as quantias 

que lhes forem atribuídas a título de dividendos, juros sobre capital próprio, reembolso de proventos decorrentes 

do empréstimo de valores mobiliários, ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem sua 

carteira, fica responsável pela retenção e pelo recolhimento do imposto sobre a renda: 

I - como resgate de cotas, no caso de fundo constituído sob a forma de condomínio aberto; ou 

II - como amortização de cotas, no caso de fundo constituído sob a forma de condomínio fechado. 

Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se, também, a qualquer fundo de investimento que tenha ações em sua 

carteira.” 
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IN RFB n. 1.585/2015, dispunha expressamente que os valores originados de dividendos 

repassados diretamente aos cotistas eram isentos do imposto sobre a renda112.  

A matéria possivelmente será debatida pelos tributaristas. Sem adentrar no mérito 

da (i)legitimidade da medida, questionamentos sobre o princípio da legalidade, princípio da 

anterioridade, invasão de competência regulatória, confusão patrimonial no regime 

condominial dos fundos de investimento, dentre outros, poderão ser arguidos pelos 

contribuintes que se sentiram prejudicados. Enquanto não houver mudança da legislação 

tributária ou decisão judicial, a destinação direta aos cotistas das quantias que lhes forem 

atribuídas a título de dividendos terão incidência do imposto de renda como resgate de cotas 

(no caso de fundo aberto) ou amortização de cotas (no caso de fundo fechado). 

Vale dizer que, enquanto escrevia este trabalho, o Governo Federal editou a Medida 

Provisória n. 694/2015, com o objetivo de mitigar a situação fiscal negativa da União mediante 

o incremento da arrecadação de tributos. Originalmente a medida tratava do aproveitamento da 

dedutibilidade dos juros sobre o capital próprio, bem como da limitação de incentivos fiscais 

relacionados ao PIS e à COFINS de determinados segmentos econômicos e também de 

incentivos à inovação tecnológica, dentre outras matérias sem correlação direta com a 

tributação dos fundos de investimento. 

Durante as discussões parlamentares sobre a aludida Medida Provisória foram 

propostas diversas emendas pelos congressistas, dentre as quais a reformulação da tributação 

dos fundos de investimento, resultando no projeto de lei de conversão constante do parecer 

apresentado em 15/12/2015 pelo respectivo relator. Assim, o projeto de lei de conversão de 

15/12/2015113 enunciava a não incidência do imposto de renda sobre os lucros ou dividendos 

                                                           
112 “Art. 22. Os valores recebidos das companhias emissoras de ações integrantes da carteira do fundo, repassados 

diretamente aos cotistas, são isentos do imposto sobre a renda, no caso de dividendos; e tributados na fonte à 

alíquota de 15% (quinze por cento), no caso de juros sobre o capital próprio. 

Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se, também, a qualquer fundo de investimento que tenha ações em sua 

carteira.” 
113 Senado. Atividade Legislativa. Medida Provisória n. 694, de 2015. Documentos. Parecer de 15/12/2015 

Disponível: <http://legis.senado.leg.br/mateweb/arquivos/mate-pdf/185513.pdf>. Acesso em: 11/02/2016.  

Segue abaixo transcrição do texto específico do projeto de lei de conversão: 

“CAPÍTULO V 

Do repasse direto de dividendos e JCP 

Art. 37. Os dividendos e os juros sobre o capital próprio recebidos das companhias emissoras de ações integrantes 

da carteira de fundo de investimento somente poderão ser repassados diretamente aos cotistas e tributados 

conforme o disposto nos arts. 9º e 10 da Lei nº 9.249, 26 de dezembro de 1995, caso sejam repassados em conjunto 

o total de dividendos e juros sobre o capital próprio dentro do próprio mês em que recebidos e de acordo com as 

demais normas estabelecidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. 

§ 1º O disposto no caput aplica-se, também, a qualquer fundo ou clube de investimento que tenha ações em sua 

carteira. 
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pagos ou creditados das pessoas físicas ou jurídicas, mediante o atendimento de algumas 

exigências, o que poderia resolver a controvérsia da IN RFB n. 1.585/2015 acima referida. 

Contudo, o relator apresentou novo parecer no último dia 02/02/2016114 retirando do projeto de 

lei de conversão a mencionada disposição, de maneira que prevalece – no momento em que 

redijo esta dissertação – com todas as polêmicas enumeradas o tratamento do repasse pelos 

fundos dos dividendos pagos pelas companhias investidas aos cotistas como sendo amortização 

de cotas no caso dos fundos de investimento em participação. 

Evidentemente que a solução da medida afetará substancialmente os investimentos 

realizados por intermédio de FIP, notadamente o denominado FIP patrimonial, em que se 

substituía a organização de sociedade convencional por um FIP para o controle de companhias 

em grupo familiar. 

Em adição ao exposto, o art. 28115 da Lei n. 9.532/1997 isentou do imposto de renda 

os rendimentos e ganhos líquidos obtidos com os investimentos integrantes das carteiras dos 

fundos de investimento. Desta feita, os ganhos auferidos pelo FIP não podem ser objeto de 

tributação direta, o que, a meu ver, já ocorria em razão da sua natureza condominial e ausência 

de personalidade jurídica. Sendo assim, admitindo-se por hipótese que os fundos de 

investimento pudessem se organizar, a exemplo do que se verifica nos Estados Unidos, na forma 

de uma sociedade personificada, nada impediria que lhes fosse assegurada a isenção dos 

resultados auferidos; assim ocorre, positivamente falando, por força do que dispõe o referido 

art. 28 da Lei n. 9.532/1997. Logo, o que seria, segundo entendo, uma das principais motivações 

para que o FIP seja organizado sob a forma de condomínio deixa de fazer sentido. A própria 

Lei, em sentido estrito, dá conta de assegurar o resultado líquido esperado pelos investidores ao 

deixar de onerar o veículo de investimentos.  

                                                           
§ 2º A instituição administradora do fundo ou clube de investimento é responsável pela retenção e recolhimento 

do imposto sobre a renda, bem como pelo cumprimento das respectivas obrigações acessórias. 

§ 3º É vedada a incorporação dos valores recebidos na forma do caput ao patrimônio líquido do fundo. 

§ 4º O administrador deve manter escrituração contábil que evidencie tanto o recurso recebido ou a receber, em 

contrapartida de obrigação de repasse, quanto sua consequente liquidação.” 
114 Senado. Atividade Legislativa. Medida Provisória n. 694, de 2015. Documentos. Parecer de 02/02/2016. 

Disponível em: <http://legis.senado.leg.br/mateweb/arquivos/mate-pdf/185851.pdf>. Acesso em: 11/02/2016. 
115 “Art. 28. A partir de 1º de janeiro de 1998, a incidência do imposto de renda sobre os rendimentos auferidos 

por qualquer beneficiário, inclusive pessoa jurídica imune ou isenta, nas aplicações em fundos de investimento, 

constituídos sob qualquer forma, ocorrerá: (...) 

§ 10. Ficam isentos do imposto de renda: 

a) os rendimentos e ganhos líquidos auferidos na alienação, liquidação, resgate, cessão ou repactuação dos títulos, 

aplicações financeiras e valores mobiliários integrantes das carteiras dos fundos de investimento; 

b) os juros de que trata o art. 9 da Lei nº 9.249, de 1995, recebidos pelos fundos de investimento. (...)” 
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V. A NATUREZA JURÍDICA CONDOMINIAL DO FIP E O DIREITO DE O COTISTA 

REQUERER A EXTINÇÃO ANTECIPADA DO FUNDO 

 

 

Para que se possa falar sobre as consequências jurídicas da natureza atribuída ao 

fundo de investimento em participações, é necessário estabelecer algumas premissas sobre o 

instituto do condomínio e mesmo admitir o regime jurídico condominial como aquele escolhido 

pelo legislador e pelo regulador, afastando, por conseguinte, a adoção do regime societário. 

 

  

5.1. O regime condominial e o FIP 

 

 

Conquanto seja possível buscar semelhanças entre o condomínio e a sociedade, com 

esta não se confunde, como salienta Clóvis Beviláqua. A principal diferença consiste no regime 

jurídico aplicável a cada um. A sociedade é uma figura contratual e pertence, portanto, ao 

regime dos direitos das obrigações. O condomínio é regido pelo direito das coisas. Nas suas 

palavras: 

 
O condominio differe da sociedade, embora haja algumas semelhanças entre 

as duas formas jurídicas, em que as relações dos sócios nascem do contracto 

social e as do condominio originam-se da situação da coisa pertencente a mais 

de um proprietario. A sociedade forma-se como os outros contractos, pelo 

concurso das vontades; o condominio, além desse modo de formação, aliás, 

escassamente usado, resulta mais de casos para os quaes, como a herança, não 

intervem a vontade do consorte.116  

 

Nesse mesmo sentido, a Comissão de Valores Mobiliários observou a 

impossibilidade de se confundirem os regimes jurídicos dos fundos de investimento – 

propriamente falando condominial – e o das sociedades. Em elucidativo julgado de 2001, a 

CVM discerniu os princípios que orientam as sociedades daqueles que norteiam os fundos de 

investimento justamente em razão de suas respectivas naturezas jurídicas. Por sua importância, 

vale aqui transcrever parte de suas razões: 

 

Parece-me, em primeiro lugar, que tal equiparação pura e simples é 

equivocada. Os princípios que regem as sociedades e os fundos de 

                                                           
116 BEVILÁQUA, Clóvis. Direito das Coisas. Brasília: Senado Federal, 2003, p. 252. 
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investimentos são diversos, porque diversas são suas naturezas jurídicas. 

Enquanto as primeiras adquirem personalidade jurídica, com sua constituição 

válida, os fundos constituem-se no Brasil, em todas as suas modalidades, sob 

a forma de comunhão condominial de recursos, sem personalidade jurídica 

própria (art. 50 da Lei 4.728/65). É o próprio Prof. Comparato quem 

reconhece, aliás, a excepcionalidade dessa equiparação, concluindo, em sua 

obra clássica, que "não se pode excluir que, em certos casos, o fundo de 

investimento assuma as características de autêntica sociedade, quando 

utilizado como instrumento de formação do controle de companhias." (O 

Poder de Controle da Sociedade Anônima, Forense, Rio de Janeiro, 1983, 3ª 

ed., p. 122 – grifou-se). De toda maneira, essa equiparação de que fala o Prof. 

Comparato diz respeito à finalidade do veículo (fundo, sociedade, trust), mas 

naturalmente não é capaz de transformar sua natureza jurídica, e portanto sua 

disciplina legal: às sociedades por ações aplicam-se as regras dessa espécie de 

sociedade, tanto quanto às sociedades por quotas aplicam-se as regras 

próprias, mesmo que ambas exerçam a finalidade de uma holding de 

participações.117 

 

É verdade que alguns renomados autores entendem que os fundos de investimento 

possuem natureza societária. Ricardo de Santos Freitas118, por exemplo, defende que os 

elementos essenciais dos fundos são similares aos da sociedade prevista no art. 981119 do 

Código Civil, uma vez que ambas as classes teriam como características a contribuição de bens 

para formação de capital, o desenvolvimento de atividade econômica com fim lucrativo e a 

partilha dos resultados apurados. No mesmo sentido, Mário Tavernard M. de Carvalho120 alega 

que, mesmo que a CVM defina, entenda e julgue que os fundos detêm natureza condominial, 

tais fundos seriam na verdade essencialmente sociedades em comum. 

Contudo, levando em consideração que o fundo de investimento no Brasil deve ser 

registrado na Comissão de Valores Mobiliários para que seja autorizado a operar como fundo, 

inevitável concluir que, por mais relevantes que sejam os fundamentos que buscam caracterizar 

referidos instrumentos como formas societárias, caso o fundo não tenha natureza condominial, 

inexistirá possibilidade de registro pelo órgão regulador diante do que dispõe o ordenamento 

vigente ao impor como sua a natureza jurídica condominial.121 

                                                           
117 Brasil. Processo RJ 2001/1857. Reg. n. 3163/2001. Rel. Marcelo Fernandez Trindade. j. 22/05/01. Disponível 

em: <http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/publicacao/decisoes_antigas/anexos/decisoes-2001.pdf>. Acesso 

em: 06/12/2015. 
118 FREITAS, Ricardo de Santos. Natureza Jurídica dos Fundos de Investimento. São Paulo: Quartier Latin, 2005, 

p. 269. 
119 “Art. 981. Celebram contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir, com bens 

ou serviços, para o exercício de atividade econômica e a partilha, entre si, dos resultados.” 
120 CARVALHO, Mário Tavernard Martins de. Regime Jurídico dos Fundos de Investimento. São Paulo: Quartier 

Latin, 2012, p. 247. 
121 Sobre a natureza jurídica dos fundos de investimento, ver também: FRANÇA, Erasmo Valladão Azevedo e 

Novaes. A Natureza Jurídica dos Fundos de Investimento. Conflito de Interesses Apurado pela Própria Assembléia 

de Cotistas. Quórum Qualificado para Destituição de Administrador de Fundo. In: FRANÇA, Erasmo Valladão 
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Assim, o arquétipo legal e regulatório dos investimentos coletivos no Brasil é o de 

condomínio voluntário na forma prevista no Código Civil, sendo suplementarmente regulado 

pelas normas baixadas pela Comissão de Valores Mobiliários. 

Adverte Ary Oswaldo Mattos Filho que os crowdfundings, os clubes de 

investimento, os certificados de investimento e os fundos de investimento operam, enquanto 

pools, sem a criação de pessoa jurídica, mantendo a propriedade patrimonial colocada sob 

gestão comum nas pessoas dos seus respectivos cotistas. Recomenda, portanto, uma maior 

atenção ao assunto por parte do órgão regulador e também do legislador, haja vista os 

significativos montantes investidos por intermédio desses veículos e a impossibilidade de 

admitir qualquer falha em seu funcionamento diante das gravíssimas repercussões sociais 

advindas.122 

Logo, assumo que os fundos de investimento organizados segundo a legislação 

brasileira em vigor são necessariamente constituídos sob o regime jurídico condominial, 

cabendo aos investidores, na qualidade de condôminos do conjunto dos investimentos, 

participarem por meio da aquisição ou subscrição de cotas representativas da fração ideal dos 

ativos que compõem o acervo de bens coletivos do fundo. Passo então a descrever alguns dos 

aspectos relevantes sobre o condomínio para a hipótese levantada.  

O direito romano, lembra Sílvio Venosa, era de tal maneira individualista que 

considerava inconcebível que mais de uma pessoa pudesse exercer as prerrogativas de 

proprietário sobre o mesmo bem. Diante da natureza das coisas, o direito se viu obrigado a lidar 

com situações nas quais a comunhão de bens aconteceu por fatores eventuais, como, por 

exemplo, a sucessão hereditária. O direito romano deixou de inserir o regime condominial como 

um direito de propriedade adicional, para considerar comum um aspecto paralelo do exercício 

do direito de propriedade. Criou, assim, a possibilidade de os coproprietários exercerem seus 

                                                           
Azevedo e Novaes. Temas de Direito Societário, Falimentar e Teoria da Empresa. O autor do referido texto 

defende que a natureza jurídica dos fundos fechados de investimento é de uma sociedade não-personificada, sendo-

lhes aplicáveis as regras do Código Civil relativas ao direito societário (e não as condominiais). No mesmo sentido: 

“Tendo em vista que os fundos englobam recursos comuns, destinados à aplicação em certos e específicos títulos 

ou valores mobiliários; que os investidores adquirem e se tornam titulares das cotas dos fundos; que o patrimônio 

dos fundos pertence aos investidores, na medida em que não têm personalidade jurídica; que a gestão dos recursos 

é feita conforme o interesse dos investidores, pode-se concluir que os fundos de investimento são sociedades de 

fato, formadas por investidores (sócios), que exercem propriedade em comum (condomínio) sobre o dinheiro.” 

(CORRÊA-LIMA, Sérgio Mourão; PIMENTA, Vinícius Rodrigues. Fundos de Investimento. In: WALD, Arnold; 

GONÇALVES, Fernando; SOARES DE CASTRO, Moema Augusta (coord.); FREITAS, Bernardo Vianna; 

CARVALHO, Mário Tavernard Martins de (org.). Sociedades Anônimas e Mercado de Capitais – Homenagem 

ao Prof. Osmar Brina Corrêa-Lima. p. 659-660. São Paulo: Quartier Latin, 2011). 
122 MATTOS FILHO, Ary Oswaldo. Direito dos Valores Mobiliários. v. 2. Rio de Janeiro: FGV, 2015, p. 306. 
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direitos simultaneamente, na forma de cotas ideais – ideais porque não materiais, mas sim 

abstratas – sobre a propriedade.123 

O modelo germânico adotou conceito diferente. Neste, cada condômino tem o 

direito comum de exercer o domínio sobre a coisa como um todo, inexistindo a cota ideal 

prevista no direito romano. Silvio Venosa registra que essa concepção segundo a qual a 

propriedade é exercida por todos sobre o todo tem origem no direito feudal e, contrariamente 

ao modelo romano, limita que o consorte aliene ou grave sua parte e mesmo exija a divisão da 

coisa comum. Entende o citado autor que inexistem cotas sobre a coisa, uma vez que o todo é 

objeto de uso e gozo comum.124 

O condomínio pode ser entendido como o direito de propriedade sobre uma mesma 

coisa detida por diversas pessoas, atribuindo-se a cada uma dessas pessoas igual direito real 

sobre uma fração ideal do todo. O Código Civil adota como pressuposto que a propriedade é 

sempre integral e que cada consorte tem plena propriedade sobre sua fração ideal, assegurada a 

limitação do exercício desse direito pelos direitos dos demais condôminos do mesmo bem. 

Consoante Maria Helena Diniz, a nossa legislação adota a noção romanística de condomínio, 

que prevê maior liberdade para cada um dos consortes e manifesta transitoriedade do regime de 

propriedade plural. O conceito germânico, ressalta a autora, prescreve uma vinculação recíproca 

entre todos os consortes, representativa de um efetivo direito sobre o todo e não apenas da parte 

do bem, de forma que nenhum deles pode exigir parte da coisa ou sua divisão.125  

Quando uma mesma coisa tem simultaneamente diversos proprietários diz-se haver 

um condomínio, de maneira que o direito de propriedade sobre a coisa é comum a diversas 

pessoas. O Código Civil trata dessa pluralidade de proprietários simultâneos de uma mesma 

coisa ao menos em três capítulos específicos. Nas duas primeiras partes o Código disciplina o 

Condomínio Geral sob o Capítulo VI do Título III do Livro III em seus artigos 1.314 a 1.330, 

tratando tanto do condomínio voluntário quanto do condomínio necessário.  O condomínio 

voluntário é tratado nos artigos 1.314 a 1.325 e o condomínio necessário nos artigos 1.327 a 

1.330 do Código. O condomínio edilício126 – também denominado condomínio urbano em 

edificações – é disciplinado pelo Código nos seus artigos 1.331 a 1.358. 

                                                           
123 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: direitos reais, vol. 5. 10ª ed. São Paulo: Atlas, 2010, p. 338. 
124 Idem, p. 338. 
125 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro, 4º volume: direito das coisas. 22ª ed. São Paulo: Saraiva, 

2007, p. 203.  
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Assim, por condomínio se compreende a propriedade comum de um ou mais bens 

por diversos condôminos, sendo que cada condômino tem o domínio de uma fração ideal da 

totalidade dos bens, correspondendo a participação de cada parte proporcional ao montante 

investido ou alocado. Embora alheias ao escopo do trabalho as polêmicas ontológicas sobre o 

condomínio, adoto a opção dogmática delineada por Orlando Gomes e citada por Mattos 

Filho127. Nesse contexto, tomarei por definição de condomínio uma comunhão do bem, sendo 

que todos os condôminos detêm direitos paralelos, concorrentes e proporcionais, podendo esses 

direitos ser idênticos ou não, conforme a tradição romana traduzida no Código Civil vigente. 

Distingue Orlando Gomes a indivisão e a comunhão. Quando vista sob seu aspecto 

objetivo – em relação à coisa – tem-se a indivisão, que decorre do estado em que se encontra 

uma coisa sobre a qual diversas pessoas têm direitos concorrentes. Quando vista sob seu aspecto 

subjetivo – em relação às pessoas – tem-se a comunhão, assim entendida como a concorrência 

de direitos sobre determinada coisa por diferentes sujeitos. O condomínio, assim, é a 

propriedade simultânea e concorrente de coisa por diversas pessoas. Essa comunhão pode 

decorrer da vontade das partes, de determinação legal ou das circunstâncias.128 

Para Virgilio de Sá Pereira, a confrontação entre a definição de condomínio e a de 

domínio revela uma contradição. Referido autor resgata a lição de Lafayette, para quem o 

domínio consiste no direito real que vincula e legalmente submete ao poder absoluto de nossa 

vontade a coisa corpórea, sendo esse direito ilimitado e, em sua essência, exclusivo. Assim, 

inexistiria a possibilidade de mais de uma pessoa ter, simultaneamente, o domínio de uma 

mesma coisa. Para superar a apontada contradição, foi desenvolvido, como indica o autor, o 

conceito de que cada consorte detém uma parte ideal, abstratamente falando, da coisa. Existe, 

portanto, o condomínio quando o direito de cada proprietário tem por objeto o conjunto e não 

uma porção determinada da coisa comum, conforme descreve Virgilio de Sá Pereira.129 

                                                           
126 Ainda que óbvio, deve-se acrescentar que o regime condominial atribuído aos fundos de investimento não se 

confunde com o condomínio edilício, sendo a copropriedade do fundo regulada na forma do condomínio voluntário 

assim como previsto nos artigos 1.314 a 1.320 do Código Civil. 
127 MATTOS FILHO, Ary Oswaldo. Direito dos Valores Mobiliários. v. 2. Rio de Janeiro: FGV, 2015, p. 307. 
128 GOMES, Orlando. Direito Reais. 21ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2012, p. 226. 
129 PEREIRA, Virgilio de Sá. Manual do Código Civil brasileiro, v. VIII: direito das coisas da propriedade. 2ª ed. 

Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 476/479. 

A noção precisa de parte ideal ou fração é indispensável para que se possam definir os direitos e as obrigações em 

relação ao condomínio, como adverte Orlando Gomes: “É a fração que, na coisa indivisa, corresponde a cada 

condômino. Há, portanto, justaposição de direitos de propriedade sobre cotas abstratas. Mas cada proprietário, 

como esclarece Dekkers, pode se dizer dono, por sua parte, da coisa comum, na sua integralidade. Seu direito não 

se circunscreve, com efeito, à fração ideal. Estende-se a toda a coisa.” GOMES, Orlando. Direito Reais. 21ª ed. 

Rio de Janeiro: Forense, 2012, p. 228. 
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A dificuldade conceitual do condomínio também é destacada por Luciano de 

Camargo Penteado ao aduzir que a presunção de exclusividade e ilimitado direito absoluto da 

propriedade é contraditória com a possibilidade de uma relação conflituosa de direito contra 

direito em situação em que tal propriedade tem mais de um senhor. Conceber a titularidade de 

uma mesma coisa a mais de um proprietário produz necessária limitação e não exclusividade 

do direito real, uma vez que se verifica potencialmente concorrência de poderes sobre a mesma 

coisa.130 

Mas como é próprio ao direito e aos sistemas sociais, o ruído comunicacional causa 

uma reação sistêmica. Mantida a concepção exclusivista da propriedade, o ordenamento não se 

furtou a reconhecer, com as limitações previstas, a situação na qual um mesmo bem tem como 

proprietário diversas pessoas. 

Realmente, a abstração conceitual do condomínio contraria, em certa medida, a 

percepção de exclusividade do direito de propriedade, consoante Silvio Rodrigues. A solução 

encontrada pelo direito foi conceber que o direito de propriedade permanece uno, cabendo a 

cada cotista/condômino uma parte ideal, na qual o direito do condômino é “absoluto, exclusivo 

e perpétuo”.131  

A compreensão da excentricidade do regime condominial, portanto, passa 

necessariamente pelo que se entende por direito real. A ideia recorrente é que o direito real 

pressupõe domínio pleno sobre a coisa, isto é, a capacidade de o sujeito de direito usar, abusar 

e dispor do bem a seu critério. A possibilidade de domínio comum do mesmo bem ou conjunto 

de bens fez que a “soberania” do sujeito de direito tivesse que ser repensada para compreender 

as vicissitudes inerentes aos direitos e deveres que os condomínios deveriam observar. 

Precisamente para que o direito pudesse conciliar o conceito de direito de 

propriedade com a existência de diversos donos de um mesmo bem, foi necessário estabelecer 

limitações em conformidade com a natureza da copropriedade existente. Isto é, reconhecendo 

o direito que a formação do condomínio advém de diversas formas, tratou de regular, na medida 

em que julgou adequadas, as várias formas possíveis do condomínio. Sobre as possíveis formas 

do condomínio, Maria Helena Diniz propõe possibilidades de classificação: quanto à origem; 

quanto ao objeto; quanto à necessidade; e quanto à forma.132 

                                                           
130 PENTEADO, Luciano de Camargo. Direito das Coisas. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003, p. 

376. 
131 RODRIGUES, Silvio. Direito civil: Direito das coisas, vol. 5. 28ª ed. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 195. 
132 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro, 4º volume: direito das coisas. 22ª ed. São Paulo: Saraiva, 

2007, p. 204/205. 
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Classificado pela origem, o condomínio pode ser: convencional, incidental ou legal. 

O convencional ou voluntário decorre da vontade das partes, quando se adquire, por exemplo, 

um bom móvel ou imóvel em conjunto por mais de uma pessoa. O incidental se verifica quando 

em razão de causa alheia à vontade dos condôminos, o que ocorre em relação aos herdeiros ou 

legatários. O legal é aquele que se origina das circunstâncias em que a lei atribui propriedade 

comum em razão da impossibilidade de o bem ser dividido (paredes, cercas, muros, dentre 

outros).  

Classificado pelo objeto, o condomínio pode ser: comunhão universal ou particular. 

Universal se todo o bem for compreendido, estiver sob propriedade comum e particular quando 

restrita a determinados efeitos ou coisas. 

Classificado pela necessidade, o condomínio pode ser: transitório ou permanente. 

O transitório perdura por determinado período. O permanente (também legal) conserva-se no 

tempo enquanto a situação de indivisibilidade legal do bem persistir.  

Classificado pela forma, o condomínio pode ser: pro diviso ou pro indiviso. O pro 

diviso implica que, embora existente a copropriedade sobre o mesmo bem, cada consorte exerce 

sua propriedade sobre parcela exclusiva do bem e compartilha outras frações com os demais 

consortes (v.g., condomínio em edifício de unidades autônomas). O pro indiviso depreende uma 

comunhão plena e absoluta de todos os consortes sobre a totalidade do bem, permanecendo os 

condôminos em absoluta relação de indivisão quanto ao objeto da propriedade. Portanto, o pro 

diviso se caracteriza pela propriedade plena do condômino sobre parte certa e determinada da 

coisa (unidade privativa) e comunhão sobre as demais (parte comum). 

Assim, estabelece a lei as diversas formas quanto ao uso, a limitação, a destinação 

e a extinção do condomínio, estipulando para os condôminos direitos e deveres no que se refere 

ao exercício do direito de propriedade. Trata-se de mecanismos limitadores do direito de 

propriedade impostos pela Lei, diante da sobreposição que haveria em concepção do direito 

real individualista.133 

                                                           
133 Arnoldo Wald expõe didaticamente os direitos e deveres do condômino:  

“São direitos do condômino:  

1º) Em relação à coisa: I – Direito de usá-la livremente conforme a sua destinação, sem prejudicar os interesses da 

comunhão, representados pela vontade da maioria dos condôminos, não podendo modificar o destino anterior da 

coisa. II – Direito de reivindicá-la, na sua totalidade, contra qualquer terceiro, pois é impossível reivindicar cota 

ideal. III – Direito de recorrer à proteção possessória – para defender a posse da coisa, em sua integralidade, contra 

qualquer terceiro. IV – Direito de recorrer à proteção possessória para defender a sua posse de outro condômino, 

se este vier privá-lo do exercício do seu direito.  

2º) Em relação à cota: I – Direito de dispor dela livremente, independente do consentimento dos outros consortes, 

exercer em geral todos os direitos que se encerram no domínio, tais como penhorá-la, gravá-la, aliená-la, etc., 
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Essa sobreposição de direitos traz consigo algumas situações práticas relevantes, 

como destaca Mattos Filho134. Cita como exemplo que no caso do condomínio, dado que não 

dispõe de personalidade jurídica própria, a lei outorga a qualquer dos condôminos a prerrogativa 

de defender sua posse ou demandar de terceiros que ameassem o direito real sobre o bem 

comum. Concorrentemente, a lei confere ao condômino os direitos inerentes a sua propriedade, 

o que inclui a faculdade de dispor livremente do seu bem (cota), podendo alienar, gravar ou 

reivindicar, respeitado o direito de preferência dos demais condôminos (Código Civil, art. 

504135). O parágrafo único do art. 1.314 do Código Civil136, por sua vez, exige a aprovação 

unânime de todos os condôminos para que se possa alterar o destino da coisa ou o objetivo do 

consórcio, sendo vedado que qualquer condômino possa dar posse, uso ou gozo a estranhos sem 

o consenso dos demais condôminos. O regime condominial igualmente atrai a vedação ao 

condômino de dar estranhos, sem o consenso prévio dos outros condôminos, posse, uso ou gozo 

da propriedade. Também pode ser indicada como contradição do regime condominial com a 

disposição regulatória dos fundos de investimento a possibilidade de o condômino se eximir do 

pagamento dos valores que lhe cabem, renunciando a parte ideal do bem comum. 

Verifica-se, portanto, que o regime condominial tem incorporado prerrogativas e 

deveres aos condôminos que necessariamente não se coadunam com a finalidade dos fundos de 

investimentos. Por exemplo, parece incompatível com o funcionamento de um fundo de 

investimentos do tipo capital aberto exigir que o condômino obtenha consentimento dos demais 

condôminos para usar, gozar e dispor da coisa. É da essência dos fundos de investimentos que 

o cotista possa livremente transferir, alienar, resgatar ou de qualquer forma dispor sobre seu 

investimento. 

                                                           
resguardando o direito de preferência dos demais condôminos (CC, art. 504). II – Direito de participar na 

administração da coisa comum na proporção de sua cota, recebendo, nessa proporção, os rendimentos da coisa. 

São deveres dos condôminos:  I – Promover a conservação da coisa comum, participando, na proporção de sua 

cota, das despesas. II – Não alterar a coisa, salvo se for com o consentimento dos demais condôminos. III – Não 

dar posse a terceiro estranho, salvo consentimento dos demais condôminos.” WALD, Arnold. Direito Civil: v. 4: 

Direito das Coisas. 12. ed., São Paulo: Saraiva, 2009, v. 4., p. 160-161. 
134 MATTOS FILHO, Ary Oswaldo. Direito dos Valores Mobiliários. v. 2. Rio de Janeiro: FGV, 2015, p. 309. 
135 “Art. 504. Não pode um condômino em coisa indivisível vender a sua parte a estranhos, se outro consorte a 

quiser, tanto por tanto. O condômino, a quem não se der conhecimento da venda, poderá, depositando o preço, 

haver para si a parte vendida a estranhos, se o requerer no prazo de cento e oitenta dias, sob pena de decadência. 

Parágrafo único. Sendo muitos os condôminos, preferirá o que tiver benfeitorias de maior valor e, na falta de 

benfeitorias, o de quinhão maior. Se as partes forem iguais, haverão a parte vendida os comproprietários, que a 

quiserem, depositando previamente o preço.” 
136 “Art. 1.314. Cada condômino pode usar da coisa conforme sua destinação, sobre ela exercer todos os direitos 

compatíveis com a indivisão, reivindicá-la de terceiro, defender a sua posse e alhear a respectiva parte ideal, ou 

gravá-la. 

Parágrafo único. Nenhum dos condôminos pode alterar a destinação da coisa comum, nem dar posse, uso ou gozo 

dela a estranhos, sem o consenso dos outros.” 
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E assim, diante das prerrogativas para assegurar que a copropriedade funcione, é 

que se aproxima o problema a ser explorado. A comunhão, foi dito, é estado estranho ao direito 

de propriedade. Constitui a indivisão, adverte Clóvis Beviláqua, estado provisório, sendo o 

normal a exclusividade do poder jurídico da propriedade com as exceções dos bens cuja 

comunhão seja naturalmente permanente. O condômino pode exigir a divisão da coisa comum, 

sendo possível que os consortes acordem termo não superior a cinco anos.137 

A natureza jurídica eleita pelo legislador e regulador nacional parece omissa ou 

mesmo contraditória com relação a alguns aspectos basilares dos fundamentos do condomínio 

voluntário e da racionalidade econômica dos fundos de investimento.138 Diante desse cenário, 

discorrerei especificamente sobre a viabilidade de um cotista requerer a dissolução do fundo de 

investimento com base no que lhe assegura o Código Civil. Tratarei em seguida da natureza 

transitória do regime condominial e de sua compatibilidade com o fundo de investimento em 

participações. 

 

 

5.2. A possibilidade de o cotista requerer a extinção do fundo de investimento formado 

sob a forma de um condomínio 

 

 

Legalmente falando, o condomínio tem natureza transitória, ou seja, o regime 

jurídico brasileiro não o concebeu para perdurar indefinidamente. O Código Civil estabelece139 

que o condômino pode exigir a divisão da coisa comum a qualquer tempo, podendo o 

condomínio ser instituído por prazo certo até o limite de cinco anos. 

                                                           
137 BEVILÁQUA, Clóvis. Direito das Coisas. Brasília: Senado Federal, 2003, p. 257. 
138 Ary Oswaldo Mattos Filho observa: “Entretanto, tal vácuo legislativo tem sido preenchido pelas normatizações 

da Comissão de Valores Mobiliários, as quais, por vezes, podem levantar indagações sobre a extensão de sua 

competência, principalmente quando cotejados com os preceitos de lei constantes do nosso Código Civil. Por tal 

motivo se torna importante preceder a análise das instruções da CVM de uma discussão da lei, na medida em que 

esta última, por óbvio, preclui a capacidade normativa em contrário da autarquia, o que será feito mais adiante.” 

MATTOS FILHO, Ary Oswaldo. Direito dos Valores Mobiliários. v. 2. Rio de Janeiro: FGV, 2015, p. 310. 
139 “Art. 1.320. A todo tempo será lícito ao condômino exigir a divisão da coisa comum, respondendo o quinhão 

de cada um pela sua parte nas despesas da divisão. 

§ 1o Podem os condôminos acordar que fique indivisa a coisa comum por prazo não maior de cinco anos, suscetível 

de prorrogação ulterior. 

§ 2o Não poderá exceder de cinco anos a indivisão estabelecida pelo doador ou pelo testador. 

§ 3o A requerimento de qualquer interessado e se graves razões o aconselharem, pode o juiz determinar a divisão 

da coisa comum antes do prazo.” 
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É corrente a percepção, foi visto, de que o condomínio é uma forma anormal de 

propriedade, fadada a ser extinta. Tratando-se de coisa indivisível ou do fato de que sua divisão 

torne impróprio seu destino, qualquer condômino poderá requerer a sua dissolução judicial.140 

Peremptoriamente: “As leis são hostis à indivisibilidade de origem negocial.” A 

afirmação fundamentada no direito positivo – art. 629 do Código Civil/1916 (correspondente 

ao art. 1.320 do Código Civil vigente) – é de Pontes de Miranda. Lembra o referido autor que 

embora a lei assegure a possibilidade de os cotistas estabelecerem, pelo prazo máximo de cinco 

anos e por unanimidade, a indivisibilidade, a prorrogação desse prazo somente poderá se 

verificar ulteriormente ao fim do prazo fixado. Considera que a “prorrogação, antes, seria 

disfarce ou fraude à lei.”141 

A razão de a lei estabelecer o direito potestativo de o condômino requerer a divisão 

da coisa comum a qualquer tempo remonta, de acordo com Pontes de Miranda, ao que chama 

de imperfeição do regime romano da comunhão e visa atender, diante de eventuais dificuldades 

ou contendas entre os cotistas, a pretensão da dissolução do regime condominial para esse fim. 

Trata-se, pois, a limitação quinquenal da indivisibilidade de norma 

fundamentalmente cogente, de maneira que salvo prorrogação ulterior por aprovação unânime 

dos condôminos ou por se verificar hipótese legal de indivisibilidade, o fracionamento da coisa 

comum ou sua alienação estão submetidos ao direito potestativo de qualquer condômino.  

Como assentado por Silvio Rodrigues, embora não se possa negar a constatação 

dessa situação anômala, melhor seria que não existisse.142 O bem objeto da comunhão pode ser 

indivisível ou divisível. Tratando-se de bem em propriedade comum divisível, qualquer 

condômino pode requerer sua divisão, respeitado eventual prazo de indivisibilidade, acordada 

                                                           
140 Também Clóvis Beviláqua: “A indivisão, salvo os casos excepcionaes acima indicados, sob o n. III deste 

paragrapho, é estado provisório; o estado normal da propriedade é o da exclusividade do poder juridico sobre 

determinada coisa. Quando a coisa commum é indivisivel, ou se tornar, a pela divisão, a impropria ao seu destino 

(6-a), propõe o Codigo Civil diversas providencias em seu art. 632: a adjudicação a um dos consortes, que 

indemnizará o outro, se todos concordarem nessa solução; se não houver accordo, será vendido o bem e repartido 

o preço; neste segundo caso, terá preferencia na venda, em condições eguaes de oferta, o condomino ao estranho; 

e entre os condominos, o que tiver na coisa bemfeitorias mais valiosas, ou não, não as havendo, o de quinhão 

maior.” BEVILÁQUA, Clóvis. Direito das Coisas. Brasília: Senado Federal, 2003, p. 260. 
141 MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado. t. XII. Direito das Coisas. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2012, p. 190. 
142 Explica o autor: “Esse preconceito contra o condomínio, legado de séculos de tradição, funda-se já justificável 

repugnância da inteligência individualista pela admissão de um sistema plural de propriedade, já na convicção de 

ser impossível um harmonioso funcionamento da comunhão. Por essa razão, decerto, é que o ordenamento jurídico 

faculta a qualquer dos condôminos, a todo momento, pôr termo à indivisão, determinando, no art. 1.320 do Código 

Civil, que a todo tempo será lícito ao condômino exigir a divisão da coisa comum.” RODRIGUES, Silvio. Direito 

civil: Direito das coisas, vol. 5. 28ª ed. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 196. 
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entre os demais consortes, não superior a cinco anos. Em sendo a coisa indivisível, o condômino 

pode exigir que seja vendida e dividido o respectivo preço.  

Sob uma perspectiva individualista, como taxativamente estipulado por Orlando 

Gomes, a indivisão da coisa deve ser provisória, razão pela qual a extinção do condomínio, 

tanto pela divisão quanto pela alienação sucedida pela repartição do preço, constitui um direito 

fundamental do condômino.143 

Para Virgilio de Sá Pereira, o direito de o consorte deixar de permanecer em 

comunhão é absoluto, chegando a afirmar que “Estamos fartos de saber que ninguem é obrigado 

a permanecer na indivisão, e que a vontade de qualquer condomino é impotente para impedir a 

divisão da cousa commum.” A razão dessa regra se justifica, de acordo com o autor, por três 

aspectos: (i) ordem econômica; (ii) ordem social; e (iii) ordem jurídica. Explica: 

 

1º) Por uma razão de ordem economica. A propriedade commum é de regra 

abandonada ou mal aproveitada. Por um vicio quase natural, dizia uma 

constituição de Theodosio e Valentiniano, não se cuidam muito as cousas que 

se não possuem na totalidade, mas em commum com outros (L. 2, C. quando 

et quibus quarta pars debetur.) 

2º) Por uma razão de ordem social. O estado de indivisão é uma fonte de 

contendas – Propter imensas contentiones plerumque res ad divisionem 

pérvenit (Fr. 26, Dig. se serv. Praed urb.) 

3º) Por uma razão jurídica. O typo legal da propriedade é o da propriedade 

solitaria, e todas as demais combinações representam hibridismos, cuja 

tendência natural é a redução ao typo unitario.144 
 

 

Mostra-se intuitivo que tanto na situação do prazo certo de cinco anos, quanto no 

caso de prazo indeterminado em que é facultado a qualquer condômino requerer a divisão da 

coisa comum são incompatíveis com a função econômica dos fundos de investimento em 

participações. 

                                                           
143 Justifica o referido o autor o critério desse direito fundamental: “Razões de ordem social, econômica e jurídica 

aduzem-se para justificar a faculdade livre de exigir a divisão da coisa comum. O condomínio é, segundo alguns, 

mater rixarum, sendo, portanto, socialmente conveniente evitar as desinteligências e conflitos que provoca. As 

dificuldades de administração da coisa comum revelam, por outro lado, que é economicamente desinteressante 

conservar indefinidamente o estado de indivisão. Por fim, alega-se que o condomínio possui estruturação jurídica 

complexa, que se choca com a forma normal de propriedade, além de importar no sacrifício de um dos caracteres 

desse direito: a exclusividade. Daí o interesse do legislador em forçar sua extinção.” GOMES, Orlando. Direito 

Reais. 21ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2012, p. 231. Ressalva Orlando Gomes, precisamente, que esse direito 

fundamental de divisibilidade seria cabível apenas em relação ao condomínio voluntário – hipótese do fundo de 

investimento – deixando de fazer sentido em relação ao condomínio forçado, como de resto previsto no Código 

Civil. 
144 PEREIRA, Virgilio de Sá. Manual do Código Civil brasileiro, v. VIII : direito das coisas da propriedade. 2ª ed. 

Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 509. 



 

98 

 

A extinção do condomínio se verifica pela alienação da coisa ou por sua divisão, 

conforme o caso. Sendo o bem indivisível, a extinção do condomínio se dá pela alienação, que 

pode ser voluntária ou forçada. Evidentemente que o condomínio formado por bem divisível 

também pode ser extinto pela alienação voluntária. Ressalta Orlando Gomes que, se apenas um 

condômino decidir pela extinção do condomínio de bem indivisível, necessariamente haverá a 

sua alienação (voluntária ou forçada). A coisa divisível tem seu condomínio extinto pela 

respectiva partilha (voluntária ou forçada).145 

A ocorrência do termo quinquenal previsto no art. 1.320 do Código Civil não 

acarreta por si a extinção automática do condomínio; apenas autoriza que o condômino, caso 

inexista deliberação para prorrogação do referido prazo, possa requerer sua extinção. Ressalva 

o Código Civil a possibilidade de, mesmo antes de encerrado o prazo, ser requerida a extinção 

do condomínio, a qual pode ser determinada judicialmente se justificada por graves razões. 

Para Peter Ashton, ainda que existente uma copropriedade no fundo de 

investimentos, é inegável a incompatibilidade entre o regime condominial e a racionalidade 

econômica do fundo de investimentos. Destaca o autor que um dos aspectos incompatíveis entre 

a racionalidade econômica dos fundos de investimento e a natureza jurídica dos condomínios é 

o prazo146. O Código Civil de 1916 fixava (art. 629) a possibilidade de a qualquer tempo o 

condômino exigir a divisão da coisa comum, sendo assegurado que a totalidade dos condôminos 

estabelecesse a indivisibilidade por prazo não maior que cinco anos, suscetível de prorrogação. 

Mesma disposição consta do art. 1.320 do Código Civil de 2002, como já visto. 

Ora, visivelmente o Código Civil considera indesejável a copropriedade147. Se 

assim não fosse, qual a razão para limitar no tempo o prazo possível para manter a 

copropriedade? A razão, a meu ver, é simples: a propriedade é naturalmente individual, com a 

exceção das hipóteses trazidas pela lei. Quisesse o legislador fosse diferente teria deixado de 

prever um prazo limite para o condomínio voluntário ou mesmo limitado as hipóteses de sua 

dissolução. Ao regular o legislador o condomínio voluntário da maneira como o fez, verifica-

se um inevitável convite a situações indesejáveis por parte dos fundos de investimentos. Com 

efeito, parece pouco crível que uma estrutura sofisticada de investimentos coletivos seja 

viabilizada para durar cinco ou mesmo dez anos (admitida a hipótese de prorrogação prevista 

                                                           
145 GOMES, Orlando. Direito Reais. 21ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2012, p. 232. 
146 ASHTON, Peter Walter. Companhias de Investimentos. Rio de Janeiro: Edições Financeiras, 1963, p. 57. 
147 Acrescenta Sílvio Venosa: “O condomínio sempre é pomo de discórdias. O homem, por sua própria natureza, 

tem dificuldade de compartilhar harmoniosamente direitos e deveres. Por essa razão, a lei tudo faz para facilitar e 

incentivar a extinção do condomínio.” VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: direitos reais, vol. 5. 10ª ed. São 

Paulo: Atlas, 2010, p. 342. 
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na parte final do parágrafo 1º do art. 1.320 do Código Civil), atenta contra a racionalidade dos 

fundos de investimentos, mesmo em se tratando de fundos open-ended. 

Realmente, o direito de o condômino exigir, a qualquer tempo, a divisão do bem 

comum é incompatível com a dinâmica dos fundos de investimento, notadamente os de tipo 

fechado, como o FIP, uma vez que vedado o resgate individual antecipado das cotas. 

A Instrução CVM n. 391/2003 dispõe que cabe ao regulamento do fundo, dentre 

outras matérias, regular o prazo de duração do fundo, suas eventuais prorrogações e hipóteses 

de liquidação148. Da mesma forma, atribui competência privativa da assembleia de cotistas para 

deliberar sobre a sua liquidação e prorrogação do prazo de duração do fundo149. 

Não se nega a possibilidade de considerar a tese de que o direito de o condômino 

requerer a divisão da coisa e a extinção do condomínio a qualquer tempo possa estar prejudicada 

diante de uma interpretação sistemática do Código Civil. Na forma lembrada por Bastos Neto, 

Ramos e Torres, pode-se arguir que o ordenamento jurídico autoriza que seja fixado um termo 

para o condomínio, de maneira que diante do prazo acordado não seria lícito a qualquer dos 

condôminos requerer sua extinção, ressalvada a hipótese do parágrafo 3º do art. 1.320 do 

Código Civil.150 

Uma vez que o próprio Código Civil já admite que os condôminos tenham seu 

direito de exigir a divisão da coisa comum diferido ao tempo em que fixado o termo final do 

condomínio, seria possível concluir tanto pela legitimidade do que dispuser o regulamento 

sobre o prazo de duração, quanto também da própria Instrução CVM 391/2003 na parte em que 

delegou ao regulamento fixar e à assembleia de cotistas deliberar sobre a extinção do fundo. 

Todavia, o argumento é falacioso, na medida em que desconsidera a limitação 

temporal quinquenal do condomínio. Ou seja, ao se fixar para o regulamento do fundo de 

investimentos um prazo de duração maior que cinco anos ou mesmo autorizar que seu prazo 

seja renovado na forma do que dispuser o regulamento, julgo que se está potencialmente 

violando o Código Civil. A comunhão de bens eterna ou mesmo duradoura, como afirmam 

                                                           
148 Instrução CVM n. 391/2003 

“Art. 6º O regulamento do Fundo de Investimento em Participações deverá dispor sobre: (...) 

XIV – prazo de duração do fundo e condições para eventuais prorrogações; (...) 

XX – hipóteses de liquidação do fundo; (...)” 
149 Instrução CVM n. 391/2003 

“Art. 15. Competirá privativamente à assembléia geral de cotistas: (...) 

IV – deliberar sobre a fusão, incorporação, cisão ou eventual liquidação do fundo; (...) 

VII – deliberar sobre a prorrogação do prazo de duração do fundo; (...)” 
150 BASTOS NETO, Walter Pereira; RAMOS, Luciana de Holanda; TORRES, Leandro Alberto. Fundos de 

investimento e a necessidade de observância do direito de preferência na alienação de suas quotas. Revista do 

BNDES. n. 37. Junho de 2012. Disponível em: <http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/export/sites/ 

default/bndes_pt/Galerias/Arquivos/conhecimento/revista/rev3708.pdf>. Acesso em 13/12/15. p. 256. 
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Bastos Neto, Ramos e Torres, é conflitante com o Código Civil (ressalvados os casos 

específicos), dado que se trata de forma de propriedade estranha e pronta a se resolver. 

Não bastasse a incompatibilidade do termo definido para o condomínio voluntário, 

parece ainda mais devastador o direito (aparentemente irrenunciável) de o condômino exigir a 

divisão da coisa comum. É como se o fundo de investimentos e, consequentemente, todos os 

seus cotistas e demais agentes envolvidos em sua colocação tivessem uma espada de Dâmocles 

sobre suas cabeças. A qualquer tempo um investidor/condômino pode requerer a dissolução da 

propriedade comum, acarretando grave crise na administração dos recursos reunidos em 

condomínio. Efetivamente, penso ser indesejável admitir, pelo seu regime jurídico próprio, ter 

no fundo de investimento essa prerrogativa de dissolução a qualquer tempo. 

Contudo, poder-se-ia argumentar que se tratando de direito disponível as partes 

poderiam renunciar ao direito de ver a copropriedade extinta, algo que seria defensável em 

relação ao fundo de investimento em participações em razão da sua racionalidade econômica e 

jurídica de existir. Tão ou mais relevante é argumentação acerca da limitação do referido direito 

em razão da destruição ou desvalorização da coisa comum, bem como por atentar contra a 

finalidade e racionalidade do fundo de investimento. É o que passo a explorar no tópico 

subsequente. 

 

 

5.3. A impossibilidade da extinção do condomínio pela vontade das partes ou pela 

natureza da coisa comum 

 

 

Pode-se entender que em determinados casos, notadamente quando a coisa sob 

propriedade comum tenha a possibilidade de perder sua função ou mesmo ser destruída, a 

prerrogativa de o condômino requerer a extinção da comunhão é inviável e, portanto, 

inaplicável o disposto no art. 1.320 do Código Civil.  

A divisão de bem comum que ocasiona a sua destruição ou o esvaziamento de sua 

finalidade pode justificar a sua indivisibilidade. Explica Virgilio de Sá Pereira:  

 

A indivisão é, de regra, um mal; a divisão, um bem. Não se divide portanto 

senão para beneficiar, jamais para prejudicar. A individualidade póde ser 
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inherente á cousa, de modo que dividil-a seria destruil-a. Neste caso, ou convêm 

os consortes em adjudical-a a um deles, ou a vendem em praça.151 

 

Aqui não se está a avaliar os casos em que a própria lei estabelece a limitação. A 

comunhão legal pode ser forçada ou fortuita. A comunhão forçada se verifica quando em 

relação a paredes, cercas, muros e valas; pastagens; formação de ilhas; comistão, confusão e 

adjunção; tesouro. A fortuita ocorre em relação aos herdeiros com abertura da sucessão até a 

final partilha. Nas hipóteses de comunhão forçada, penso inexistir questionamento sobre a 

indivisibilidade e inexistência de direito potestativo de o condômino requerer a extinção da 

regime condominial. Lembra Clóvis Beviláqua que pela própria natureza do bem, quando em 

condomínio, a copropriedade é permanente, isto é, perdurando enquanto a situação que 

determinou o condomínio subsistir, citando como exemplo as paredes meias, os tapumes 

divisórios e os túmulos de família.152 

A questão posta é determinar se o arcabouço legal do condomínio voluntário é 

inteiramente aplicável. Considerando a essência da coisa sob domínio comum a extinção da 

comunhão nem sempre é juridicamente possível, notadamente quando potencialmente a divisão 

pode acarretar prejuízos ao FIP de maneira que finda por destruí-lo ou diminuir 

substancialmente sua relevância econômica. 

Ao concebermos a extinção do condomínio de um muro, de uma barragem ou 

mesmo de uma parede salta aos olhos a inaplicabilidade da prerrogativa assegurada pela lei. A 

interpretação jurídica, bem sabemos, deve se realizar de maneira que os textos tornem viável o 

seu objetivo e não reduzir sua exegese a uma inutilidade. 153 

Levando em consideração que a estruturação de um investimento na forma de FIP 

envolve partes sofisticadas (como instituições financeiras, gestores, administradores, 

advogados e investidores profissionais), alocações vultosas de recursos, prazos de 

amadurecimento do ativo investido, amortização de cotas de forma universal, dentre outras 

características, o compromisso com o termo de duração do fundo, mesmo que maior que a 

                                                           
151 PEREIRA, Virgilio de Sá. Manual do Código Civil brasileiro, v. VIII: direito das coisas da propriedade. 2ª ed. 

Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 517. 
152 BEVILÁQUA, Clóvis. Direito das Coisas. Brasília: Senado Federal, 2003, p. 255. 
153 Novamente vale invocar a lição de Clóvis Beviláqua: “Sendo a coisa indivisivel, ou tornando-se impropria, pela 

divisão, ao seu destino, poderá o condomino requerer a citação dos outros para resolverem se deve ser 

administrada, vendida ou alugada. Havendo desaccordo, seguirá a causa o curso ordinário. Havendo accordo 

(verificado, preliminarmente, que não combinaram a adjudicação a um só, mediante indemnização aos demais), 

se qualquer condomino requerer, o juiz ordenará a venda judicial, na qual será observada a preferencia attribuida 

ao consorte. Nos termos do art. 632 do Codigo Civil, acima citado.” Idem. p. 261. Sobre a interpretação útil convém 

também lembrar do brocardo: Commodissimum est, id accipi, quo res de qua agitur, magis valeat quam pereat. 

V. MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e aplicação do direito. 20ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011. 
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prevista pelo Código Civil, poderia ser visto como causa suficiente para o arruinamento da coisa 

sob domínio comum e, por conseguinte, afastar a possibilidade de um dos cotistas requerer a 

dissolução do condomínio. 

Para uma adequada compreensão da matéria é pertinente discorrer sobre figura 

jurídica correlata. 

O Decreto n. 3.708/1919 introduziu no direito brasileiro a sociedade por cotas de 

responsabilidade limitada, como lembra Mario Engler Pinto Jr., atribuindo a cada sócio, em sua 

redação original, uma única cota de capital de valor igual ou desigual.154 

Os usos e costumes findaram por adotar o modelo corrente em que há 

multiplicidade de cotas para cada sócio, como ocorre nas sociedades anônimas e na respectiva 

distribuição de ações entre os acionistas. Destaca o autor que, embora não fosse comum, nada 

impedia155 que o contrato social, segundo a preferência dos sócios, viesse a prever cotas únicas 

com diferentes valores. Essa estrutura poderia ser particularmente útil, defende o autor, quando 

concebida a sociedade para funcionar como holding de outras sociedades operacionais e 

também servir de instrumento constituído para organizar o poder de controle em grupo 

empresarial, exemplificando na sequência do seu texto ilustrativo caso hipotético de 

organização empresarial familiar. Seria possível que cada família, dado o disposto no art. 6º156 

do Decreto 3.708/1919, reunisse seus direitos em torno de uma única cota indivisa, devendo 

cada sócio exercer seus direitos por intermédio de representante comum indicado pelos 

condôminos de cada cota social, evitando assim influências negativas no curso do objeto social 

em razão de divergências internas de uma dada família. 

O sistema de cotas únicas por sócio, na hipótese trazida por Mario Engler, é tido 

como essencial para manutenção da governança tanto do veículo controlador como também dos 

investimentos em controladas, dada a perspectiva de múltiplos arranjos de quórum entre os 

cotistas para condução dos negócios, o que seria comprometido em caso de pulverização das 

cotas por cada ramo familiar. Argumenta o autor que a extinção do condomínio pelo 

                                                           
154 PINTOR JR., Mario Engler. Extinção de Condomínio sobre Quota de Capital de Sociedade Ltda. Revista de 

direito mercantil, industrial, econômico e financeiro. v. 30, n. 84, p. 57–62. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

1971. 
155 Importante anotar que o artigo foi escrito sob a vigência tanto do Decreto 3.708/1919 quanto do Código Civil 

de 1916. 
156 “Art. 6o  Devem exercer em commum os direitos respectivos os co-propietários da quota indivisa, que 

designarão entre si um que os represente no exercicio dos direitos de socio. Na falta desse representante, os actos 

praticados pela sociedade em relação a qualquer os co-proprietarios produzem effeitos contra todos, inclusive 

quanto aos herdeiros dos socios. Os co-proprietarios da quota indivisa respondem solidariamente pelas prestações 

que faltarem para completar o pagamento da mesma quota.” 
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fracionamento das cotas únicas em diversas acarretaria o desvirtuamento da estrutura em razão 

da “subversão completa do quadro de forças inicialmente concebido.”157 

Realmente, o art. 632158 do Código Civil de 1916 estabelecia (como o faz o correlato 

o art. 1.322159 do Código Civil vigente) a impossibilidade de extinção forçada do condomínio 

pela divisão da coisa comum quando a coisa fosse materialmente indivisível ou a divisão a 

tornasse imprópria ao seu destino. 

Ao comentar o art. 635 do Código Civil de 1916 – atual art. 1.322 do Código Civil 

– Virgilio de Sá Pereira faz importante distinção. Reconhece o autor que em algumas 

circunstâncias é possível que a coisa sob condomínio seja indivisível pela natureza física (uma 

parede, um muro, dentre outros) ou pela sua destinação. Nessas circunstâncias, o Código dispõe 

de três possibilidades: venda, administração ou locação.160 

Virgilio de Sá Pereira adverte que a deliberação sobre não vender, em caso de bem 

indivisível, deve ser unânime, uma vez que ninguém pode ser obrigado a permanecer na 

indivisão, sendo suficiente que apenas um dos condôminos divirja para que a venda seja 

imposta aos demais, nos termos do que dispõe o art. 1.322 do Código Civil. Sendo unânime a 

decisão dos condôminos em manter a copropriedade, a destinação da coisa poderia ser resolvida 

por maioria: ser administrada por um terceiro ou alugada.  

Argui Mario Engler que na situação descrita em sua hipótese, apenas a deliberação 

tomada por quórum suficiente dos sócios da sociedade limitada é que poderia permitir a divisão 

da cota social detida em condomínio. Para tanto, invoca o art. 53, II161, do Código Civil de 1916 

                                                           
157 PINTOR JR., Mario Engler. Extinção de Condomínio sobre Quota de Capital de Sociedade Ltda. Revista de 

direito mercantil, industrial, econômico e financeiro. v. 30, n. 84, p. 57–62. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

1971, p. 58. 
158 “Art. 632. Quando a coisa for indivisível, ou se tornar, pela divisão, imprópria ao seu destino, e os consortes 

não quiserem adjudicá-la a um só, indenizando os outros, será vendida e repartido o preço, preferindo-se, na venda, 

em condições iguais de oferta, o condômino ao estranho, entre os condôminos o que tiver na coisa benfeitorias 

mais valiosas, e, não as havendo, o de quinhão maior.” 
159 “Art. 1.322. Quando a coisa for indivisível, e os consortes não quiserem adjudicá-la a um só, indenizando os 

outros, será vendida e repartido o apurado, preferindo-se, na venda, em condições iguais de oferta, o condômino 

ao estranho, e entre os condôminos aquele que tiver na coisa benfeitorias mais valiosas, e, não as havendo, o de 

quinhão maior. 

Parágrafo único. Se nenhum dos condôminos tem benfeitorias na coisa comum e participam todos do condomínio 

em partes iguais, realizar-se-á licitação entre estranhos e, antes de adjudicada a coisa àquele que ofereceu maior 

lanço, proceder-se-á à licitação entre os condôminos, a fim de que a coisa seja adjudicada a quem afinal oferecer 

melhor lanço, preferindo, em condições iguais, o condômino ao estranho.” 
160 PEREIRA, Virgilio de Sá. Manual do Código Civil brasileiro, v. VIII: direito das coisas da propriedade. 2ª ed. 

Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 528/529. 
161 “Art. 53. São indivisíveis: (...) 

II. Os que, embora naturalmente divisíveis, se consideram indivisíveis por lei, ou vontade das partes.” 
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(similar ao art. 88162 do Código Civil vigente), segundo o qual a coisa naturalmente divisível 

pode ser tornar indivisível pela lei ou diante da convenção das partes. Dessa maneira, afirma o 

autor que o regime condominial, em especial o quanto disposto no art. 629163 do Código Civil 

de 1916 (similar ao art. 1.320 do Código Civil atual e acima transcrito em nota de rodapé), é 

equivocado.164 

Depois de discorrer sobre as diversas formas possíveis165 de copropriedade no 

direito brasileiro, assevera Mario Engler a impossibilidade de todo e qualquer condomínio ser 

passível de extinção a qualquer tempo na forma em que dispõe o art. 629 do Código Civil de 

1916. Afirma o autor que cada “modalidade condominial aqui mencionada, além de estar sujeita 

a regramento especial, possui natureza jurídica própria, que pode ser absolutamente 

incompatível com a ideia de divisão a qualquer tempo consagrada naquele preceito 

codificado.”166 

Pondera Mario Engler que as cotas sociais constituem direitos pessoais e não reais, 

o que, em adição aos argumentos postos anteriormente, permitem que o autor conclua pela 

inaplicabilidade do direito do condômino ver dividido a cota social submetida ao regime do art. 

6º do Decreto 3.708/1919.167 

Apesar de desconhecer uma maior diversidade de precedentes, cabe aqui registrar 

que o Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial n. 61.890/SP, decidiu que (i) 

é válida a cláusula contratual que estabelece a indivisibilidade de cota de sociedade em cotas 

de responsabilidade limitada e (ii) a inaplicabilidade do regime condominial no caso concreto 

para afastar o direito potestativo de o condômino pedir a extinção do condomínio. Por sua 

importância, transcrevo a ementa do referido julgado:168 

 

 

                                                           
162 “Art. 88. Os bens naturalmente divisíveis podem tornar-se indivisíveis por determinação da lei ou por vontade 

das partes.” 
163 “Art. 629. A todo tempo será lícito ao condômino exigir a divisão da coisa comum.” 
164 PINTOR JR., Mario Engler. Extinção de Condomínio sobre Quota de Capital de Sociedade Ltda. Revista de 

direito mercantil, industrial, econômico e financeiro. v. 30, n. 84, p. 57–62. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

1971, p. 58. 
165 Menciona o autor como exemplos o condomínio pro indiviso, a comunhão matrimonial, o condomínio em 

paredes, cercas, muros e valas, o compáscuo, os condomínios na forma da Lei n. 4.591/1964 (incorporação 

imobiliária), dentre outras formas. 
166 Idem, p. 60. 
167 Idem. p. 62. 
168 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 61.890. Quarta Turma. Rel. Min. Salvio de 

Figueiredo Teixeira. j. 18/06/1998. Acórdão integral disponível em: 

<https://ww2.stj.jus.br/processo/ita/documento/mediado/?num_registro=199500109050&dt_publicacao=22-03-

1999&cod_tipo_documento=>. Acesso em: 16/12/2015. 
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DIREITO COMERCIAL E PROCESSO CIVIL. CONSTITUIÇÃO DE 

SOCIEDADE. COMPARTILHAMENTO DE QUOTA SOCIAL 

INDIVISÍVEL. CONTRATO ATÍPICO. INAPLICABILIDADE DOS 

PRECEITOS CONCERNENTES AO CONDOMÍNIO. REGÊNCIA PELAS 

REGRAS CONTRATUAIS QUE NÃO CONTÉM ILICITUDE E NEM 

ATENTAM CONTRA A ORDEM PÚBLICA E OS BONS COSTUMES. 

PRECEDENTE. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. PEDIDO ESPECÍFICO. 

SENTENÇA QUE O ACOLHE PARCIALMENTE PARA DETERMINAR 

PROVIDÊNCIA DIVERSA DA SOLICITADA. NULIDADE. RECURSO 

DESACOLHIDO. 

I - O compartilhamento de quota de sociedade por quotas de responsabilidade 

limitada, criada com cláusula de indivisibilidade, constitui contrato atípico, 

regido pelas regras definidas pelos contratantes, admissível desde que não se 

revista de ilicitude ou contrarie a ordem pública e os bons costumes, a ele não 

se aplicando o regime legislativo concernente ao instituto do condomínio. 

II - Contendo a inicial pedido específico de divisão da quota social em quotas 

menores, não se há de ter por implícito os pedidos de apuração de haveres ou 

de alienação da coisa comum pelo simples fato de haver nele referência à 

extinção do condomínio. (REsp 61.890/SP, Rel. Min. Salvio de Figueiredo 

Teixeira, Quarta Turma, j. 18/06/1998, DJ 22/03/1999, p. 207) 

 

Muito embora tenha se proclamado o julgamento, por maioria de votos, pelo não 

conhecimento do recurso especial, o Ministro Sálvio de Figueiredo conduziu a fundamentação 

do voto vencedor de maneira a julgar o mérito da lide.  

Inicialmente foi assentada como premissa a indivisibilidade contratual da cota 

social cuja propriedade é comum a mais de uma pessoa (autores e réus). Em seguida, estabelece 

o julgador que se inexistir disposição ilícita ou ofensa aos bons costumes e à ordem pública, 

deve-se respeitar a liberdade contratual: indivisibilidade do bem na forma do art. 53 do Código 

Civil (1916). Dando seguimento às suas razões e utilizando como fundamento o voto do Min. 

Barros Monteiro proferido nos autos do Recurso Especial n. 15.339-RJ, concluiu o julgador 

pela inaplicabilidade das regras constantes dos artigos 629 a 632 do Código Civil e pela 

prevalência da liberdade contratual com base no art. 6º do Decreto n. 3.708/1919. 

O voto vencido do Ministro Ruy Rosado de Aguiar dava provimento ao recurso 

especial para reconhecer a possibilidade de o condomínio ser extinto a requerimento do 

condômino, mas sem divisão da coisa comum. Argumentou o Ministro Ruy Rosado de Aguiar 

que deve ser assegurado o direito de recesso do sócio minoritário, aplicando-se ao caso o art. 

629 do Código Civil (1916). 

De outro lado, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao menos em duas 

ocasiões teve a oportunidade de julgar a irrenunciabilidade do direito de a parte pedir a extinção 

do condomínio com fundamento no art. 1.320 do Código Civil.  
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Nos autos da Apelação nº 0005447-92.2012.8.26.0019169, relatada pelo 

Desembargador Carlos Alberto Garbi, conclui a 10ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo, por unanimidade de votos, que a extinção do condomínio 

constitui direito irrenunciável. Abaixo trecho do voto condutor resumindo a questão no que 

interessa ao presente trabalho: 

 

Isso porque o direito de a parte pedir a extinção do condomínio é potestativo 

e irrenunciável, nos termos do que dispõe o art. 1.322, do Código Civil, que 

determina que qualquer condômino, a qualquer tempo, poderá pedir o 

desfazimento do condomínio. Na verdade, o direito que confere a Lei ao 

condômino é de ordem pública, porque se refere muitas vezes ao único recurso 

legal para superar o litígio entre condôminos. Por isso o Código Civil não 

autoriza nem mesmo que se convencione a indivisibilidade por mais de cinco 

anos (art. 1.320, § 2º). 

 

Do mesmo modo, a 3ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado 

de São Paulo julgou nos autos da Apelação n. 0046099-37.2009.8.26.0576170, relatada pelo 

Desembargador Egidio Giacoia, que todo o condomínio está obrigado a se sujeitar à divisão da 

coisa comum, sendo incabível a renúncia a esse direito por parte do condômino. 

Ainda que os referidos julgados tenham examinado situações específicas de direito 

imobiliário, chama atenção a contundência com que os votos condutores afirmaram tratar-se a 

dissolução do condomínio em direito irrenunciável da parte. Resta saber se seria possível 

disciplinar de forma diversa caso o regulamento do fundo de investimentos, as normas 

emanadas pela CVM, ou mesmo se as partes houvessem convencionado a indivisibilidade na 

forma do art. 88 do Código Civil anteriormente mencionado. 

Sobre a possibilidade de os regulamentos de fundos de investimentos fixarem 

prazos maiores ou prorrogações ilimitadas de suas existências, adverte Peter Ashton – 

lembrando que assim o fez em 1960 – que “todos os regulamentos destes fundos estão 

tecnicamente violando disposição expressa da Lei, que exige duração limitada.”171 

Logo, ao regulamento (tanto do fundo quanto o exarado pela autoridade reguladora 

– CVM) seria proibido inovar na ordem jurídica criando direitos, obrigações, proibições, 

                                                           
169 BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação nº 0005447-92.2012.8.26.0019. 10ª Câmara 

de Direito Privado. Rel. Des. Carlos Alberto Garbi. j. 01/09/2015. Acórdão integral disponível em: 

<https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=8769502&cdForo=0&vlCaptcha=aPsxd>. Acesso em: 

16/12/2015. 
170 BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação nº 0046099-37.2009.8.26.0576. 3ª Câmara de 

Direito Privado. Rel. Des. Egidio Giacoia. j. 09/04/2013. Acórdão integral disponível em: 

<https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=6644740&cdForo=0>. Acesso em: 16/12/2015.  
171 ASHTON, Peter Walter. Companhias de Investimentos. Rio de Janeiro: Edições Financeiras, 1963, p. 58. 
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medidas punitivas, até porque ninguém é obrigado a fazer algo que não esteja previsto em lei, 

de sorte a não poder ser compelido a agir de tal ou qual forma em virtude de um regulamento. 

A competência regulatória é limitada à expedição de normas regulamentares de 

ordem técnica, conceitos genéricos, princípios, uma vez que vedada a inovação da ordem 

jurídica propriamente dita, também por força do princípio da separação dos poderes e da norma 

inserida entre os direitos fundamentais, no art. 5º, II, da Constituição, segundo a qual ninguém 

é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. 

A (in)capacidade da Comissão de Valores Mobiliários de regular o que vem a ser 

condomínio, como aludido por Mattos Filho, deve ser examinada diante da competência 

exclusiva da União para legislar sobre direito civil e comercial, conforme dispõe o art. 22, I172, 

da Constituição Federal.173  

Tendo sido exercida a competência pela União nos termos do vigente Código Civil 

(Lei n. 10.406/2002), parece que se está diante da incapacidade legiferante de a CVM criar ou 

alterar matérias às quais a Constituição atribui reserva de lei, inclusive quanto a qualquer 

pretensão regulatória de alterar, reduzir, suprimir ou inovar o arcabouço jurídico previsto nos 

artigos 1.314 e seguintes do Código Civil, incorrendo em violação ao princípio da legalidade e 

manifesta invasão de competência reservada pela Constituição ao parlamento federal. O ato de 

regular está adstrito ao contido em Lei, sendo vedado inovar. 

Ao tratar de clubes de investimento, Mattos Filho enfatiza que, por serem 

condomínios, qualquer condômino pode pedir sua extinção na forma do que dispõe o art. 1.320 

do Código Civil, sendo omisso o regulamento da Comissão de Valores Mobiliários sobre a 

questão. Vale lembrar que, mesmo que a CVM tivesse regulado tema de forma diferente do que 

dispõe o Código Civil, a matéria é, constitucionalmente, reservada à Lei, de maneira que o ato 

de hierarquia infralegal não poderia vedar a possibilidade de o condomínio requerer a 

dissolução da coisa comum.174  

Por sua vez, a divisibilidade da coisa comum, segundo Pontes de Miranda, é 

renunciável na forma do que dispõe o parágrafo único do art. 1.320 do Código Civil, e, por se 

tratar de norma cogente, se o prazo pactuado entre os condôminos exceder cinco anos será 

considerado nulo. Contudo, ressalvada a hipótese do mencionado dispositivo, qualquer pacto, 

promessa ou condição que estabeleça a limitação de o condômino pedir a indivisão seria 

                                                           
172 “Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: 

I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho; (...)” 
173 MATTOS FILHO, Ary Oswaldo. Direito dos Valores Mobiliários. v. 2. Rio de Janeiro: FGV, 2015, p. 310. 
174 Idem. p. 330. 
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considerado nulo para Pontes de Miranda: “A convenção de indivisibilidade por mais de cinco 

anos, no direito brasileiro, é nula quanto ao excesso, embora o art. 630 só se tenha referido a 

cláusulas oriundas de estranhos.”175 

Contudo, entendo que a amplitude do direito potestativo previsto no art. 1.320 do 

Código Civil não deve ser confundida com ampla prerrogativa de o condômino revogar o ato 

constitutivo da comunhão, nem mesmo de distratar o condomínio – notadamente em se tratando 

de um fundo de investimento em participações – para a finalidade de ver o FIP extinto segundo 

um critério qualquer de conveniência ou oportunidade. 

Dada a qualificação dos investidores e todo o processo que antecede esse tipo de 

investimento, parece justo dizer que está afastada qualquer ideia de hipossuficiência do cotista. 

A alocação de recursos financeiros em estruturas dessa natureza normalmente envolve 

advogados especializados, consultorias diversas, bancos de investimento, dentre outros atores, 

que distinguem a contratação de investimentos dessa natureza. Como dito previamente, apenas 

investidores qualificados segundo o art. 9º - B da Instrução CVM n. 539/2013, com a redação 

que lhe foi dada pela Instrução CVM n. 554/2014, estão autorizados a investir em FIP. 

Ora, ainda que fixada a natureza condominial para o FIP parece justificável que o 

seu regime jurídico adote os preceitos fixados pelo Código Civil de forma compatível com sua 

finalidade e racionalidade econômica. Nesse contexto, a aplicação irrestrita de regras 

condominiais que findem por desfigurar o fundo de investimentos em sua finalidade ou 

racionalidade econômica deve ser limitada.  

Mesmo considerando que a norma constante do art. 1.320 do Código Civil 

representa uma norma cogente, a interpretação equitativa do caso proposto deve levar em 

consideração a vontade das partes, a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração, consoante os 

artigos 112 e 113, também do Código Civil. 

O prazo de duração do fundo de investimento em participações guarda estrita 

consonância com a maturação da companhia investida. A prática desse tipo de investimento 

                                                           
175 MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado. t. XII. Direito das Coisas. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2012, p. 194. Pontes de Miranda enumera as situações que os condôminos podem convencionar acerca 

da indivisibilidade: 

“a) que a cláusula ou convenção não prevaleça contra decisão da maioria (indivisão subjetivamente relativa 

majoritária) ou que só a unanimidade a possa destruir (indivisão subjetivamente relativa total); b) que a cláusula 

ou convenção prevaleça ainda que a unanimidade admita a divisão antes de expirado o prazo de indivisibilidade 

(indivisão subjetivamente absoluta), o que é id quod plerumque fit e, na dúvida, entende-se que foi essa a que se 

adotou; c) que se exija, para a divisão, notificação aos condôminos, correndo prazo que não pode exceder de cinco 

anos, ou que há de caber no cinco anos a contar da imposição de indivisibilidade, se houve; d) que a cláusula ou 

convenção obriga ou não obriga os sucessores mortis causa; e) que a indivisibilidade temporária (cinco anos, no 

máximo) é sujeita a condição.” 
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pressupõe que os valores alocados pelos cotistas fiquem vinculados por um longo prazo. Mais 

grave ainda. Como visto previamente, o FIP é fundo do tipo closed-ended, ou seja, trata-se de 

um condomínio fechado com estrutura, na forma imposta pela CVM, necessariamente ilíquida, 

vedando aos investidores o resgate de suas cotas antes do prazo determinado. A forma de 

amortização das cotas se verifica pela alienação dos ativos investidos pelo fundo, de maneira 

que a saída prematura do fundo atenta contra sua essência.  

Dito de outra forma, a extinção do condomínio pode causar severa destruição de 

valor para todos os cotistas, dado que deve manter ao menos 90% do seu patrimônio líquido 

investido em ações de companhias abertas ou fechadas; debêntures conversíveis ou bônus de 

subscrição; e outros títulos de valores mobiliários conversíveis ou permutáveis por ações.  

Intuitivo, portanto, que uma brusca extinção do condomínio, ainda que pela entrega 

do equivalente patrimonial nos ativos mobiliários autorizados, pode acarretar grave destruição 

de valor ou mesmo a inviabilidade dos investimentos daquilo que era antes um condomínio. 

Tratando-se de coisa divisível, a sorte da coisa comum é o seu fracionamento em partes 

correspondentes a cada um dos coproprietários. Sendo a coisa indivisível, a solução é diversa: 

termo da relação condominial com o repartimento do preço da coisa comum. O Código Civil 

determina que, nesse caso, as demais partes podem ser adjudicadas por um ou mais 

condôminos, enquanto o antigo coproprietário recebe o equivalente em preço por sua parte 

adjudicada. 

Em outros termos, caso o regulamento do fundo previsse a indivisibilidade na forma 

do art. 88 do Código Civil, a solução seria a alienação dos ativos e a repartição do preço da 

coisa comum. Do contrário seria possível, em tese, adjudicar ao cotista dissidente o valor em 

ativos equivalente a suas cotas. Em ambas as situações é possível concluir que há possibilidade 

de acentuada diminuição do valor dos ativos, desvirtuamento da finalidade do fundo. 

Ao mesmo tempo, tratando-se de investimentos realizados por partes sofisticadas, 

assistidas por consultores legais e financeiros, a invocação de direito previsto para condomínio 

em geral pelo cotista do FIP, para exigir a extinção da coisa comum, pode ser tida como um 

comportamento oportunístico. Nesses termos, mesmo deixando de lado uma interpretação 

sistemática o FIP, mas pelo menos com base na equidade e levando em consideração a função 

econômica do fundo de investimento em participações, a arguição do mencionado dispositivo 

– que pudesse prejudicar os demais cotistas que agiram em confiança e respeito pelo disposto 

em regulamento, compromisso de investimentos e acordo de cotistas – poderia ser vista como 

uma alegação da própria torpeza em proveito do cotista dissidente. 
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Sem que se pretenda negar vigência ao art. 1.322 do Código Civil, é possível dizer 

que seu conteúdo alcança também coisas sob a propriedade comum e que sejam divisíveis. Isso 

ocorre quando o fracionamento do bem (divisível por natureza) finde por desnaturar ou 

sacrificar seu destino. Exemplifica Pontes de Miranda: “Analogicamente, se, com a divisão, o 

valor decresceria muito (e.g., terreno de cinquenta metros de frente, que, pela situação, dividido 

em cinco metros de dez metros, não permitiria edificação proveitosa, nem obter-se alto 

preço).”176 

Nesse contexto, a indivisibilidade de um bem fracionável pode ser resultante, na 

textualidade lei, de a coisa se tornar, pela divisão, imprópria a seu destino, ou pela 

inconveniência, em razão da racionalidade da manutenção do bem, como algo uno. Para que se 

determine a indivisibilidade de um dado bem, deve-se levar em conta, destaca Pontes de 

Miranda, não apenas a unidade estrutural do bem (um muro, um cavalo ou uma bicicleta), mas 

também seu elemento econômico. 

Na elucidativa lição de Tércio Sampaio Ferraz Jr., “a busca da interpretação 

verdadeira, porém, abre espaço à interpretação divergente.”177. Se é possível defender a 

inaplicabilidade integral do regime condominial ao fundo de investimento em participações, 

também é evidente que esse estado de incerteza é incompatível com a dimensão financeira que 

o FIP alcançou e também com sua importância como estrutura de investimentos, havendo 

substanciosos argumentos para se aplicar o regime jurídico condominial irrestritamente. Como 

ensina Hans Kelsen, a escolha de uma das interpretações possíveis não é um ato de Ciência, 

mas um ato de Política: 

 

A questão de saber qual é, entre as possibilidades que se apresentam nos 

quadros do Direito a aplicar, a 'correta', não é sequer - segundo o próprio 

pressuposto de que se parte - uma questão de conhecimento dirigido ao Direito 

positivo, não é um problema de teoria do Direito, mas um problema de política 

do Direito. A tarefa que consiste em obter, a partir da lei, a única sentença 

justa (certa) ou o único ato administrativo correto é, no essencial, idêntica à 

tarefa de quem se propõe, nos quadros da Constituição, criar as únicas leis 

justas (certas). Assim como da Constituição, através de interpretação, não 

podemos extrair as únicas leis corretas, tampouco podem partir da lei, por 

interpretação, obter as únicas sentenças correta.178 

 

                                                           
176 MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado. t. XII. Direito das Coisas. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2012, p. 199. 
177 FERRAZ Jr., Tércio Sampaio. Introdução ao Estudo do Direito: técnica, decisão, dominação. 4ª ed. São Paulo: 

Editora Atlas, 2003, p. 310. 
178 KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. 5ª ed. Coimbra: Armênio Amado, 1979, p. 469. 
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Assim, ainda que a interpretação pela inaplicabilidade do direito potestativo do 

cotista em ver extinto o condomínio diante da racionalidade econômica e da própria finalidade 

do FIP seja, também, possível dentro da moldura legal, o fato é que essa exegese também pode 

ser vista como contra legem. A ausência de jurisprudência sobre o assunto também concorre 

para um estado de incerteza em todos os sentidos incompatível com a repercussão do assunto.  

Melhor seria, porquanto visto previamente neste trabalho, que fosse atribuída 

legalmente outra natureza jurídica em semelhança com prática verificada em mercados 

desenvolvidos. Enquanto isso não se verifica – admitindo-se aqui que seja algo sob a 

perspectiva parlamentar e mesmo do mercado financeiro e de capitas desejável –, alguma 

proposta pragmática pode ser feita. É o que passo a demonstrar no tópico subsequente e de 

encerramento deste texto. 
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VI. RECOMENDAÇÕES DE AÇÕES PRÁTICAS E CONCLUSÃO179 

 

 

A Instrução CVM n. 391/2003 estabelece que o FIP pode investir em ações de 

companhias fechadas desde que, dentre outras regras, a sociedade anônima investida siga como 

prática de governança a adesão à câmara de arbitragem para resolução de conflitos 

societários.180 

Muito embora a Comissão de Valores Mobiliários exija que a companhia fechada 

assuma, dentre outros requisitos de governança, a arbitragem como ferramenta de solução de 

conflitos societários, nada exigiu o regulador acerca da obrigatoriedade de o regulamento dispor 

sobre semelhante compromisso entre os cotistas. 

Semelhantemente, o Código ABVCAP/ANBIMA de Regulação e Melhores 

Práticas para o Mercado de FIP e FIEE181 optou por deixar de recomendar a convenção de 

arbitragem para fins de solução de litígios entre os cotistas e entre os cotistas e o administrador 

do fundo. 

Deve-se ressaltar, no entanto, que os regulamentos dos fundos de investimento em 

participação revelam que, na prática, os administradores e cotistas escolhem, em boa parte dos 

fundos, a arbitragem como forma de solucionar controvérsias, divergências, disputas, questões 

e litígios em geral. Realmente, consultados os cinquenta maiores fundos de investimento em 

participações quanto ao patrimônio líquido (esse grupo ultrapassa o montante de R$ 101 bilhões 

em patrimônio líquido, o que representa 53,47% do patrimônio líquido total de 794 fundos de 

investimento em participação registrados na CVM até o dia 31/12/2015), constata-se que trinta 

                                                           
179 “The pessimist complains about the wind; the optimist expects it to change; the realist adjusts the sails.” 

Aforismo atribuído a William Arthur Ward. Em tradução livre: O pessimista se queixa do vento, o otimista espera 

que ele mude e o realista ajusta as velas. 
180 “Art. 2º Fundo de Investimento em Participações (fundo), constituído sob a forma de condomínio fechado, é 

uma comunhão de recursos destinados à aquisição de ações, debêntures, bônus de subscrição, ou outros títulos e 

valores mobiliários conversíveis ou permutáveis em ações de emissão de companhias, abertas ou fechadas, 

participando do processo decisório da companhia investida, com efetiva influência na definição de sua política 

estratégica e na sua gestão, notadamente através da indicação de membros do Conselho de Administração. (...) 

§4º As companhias fechadas referidas no caput deverão seguir as seguintes práticas de governança: (...) 

IV – adesão a câmara de arbitragem para resolução de conflitos societários; (...)” 
181 Portal ANBIMA. Disponível em: < http://portal.anbima.com.br/fundos-de-investimento/regulacao/codigo-fip-

fiee/Documents/C%C3%B3digo%20ANBIMA%20ABVCAP.pdf>. Acesso em 23/01/16. O objetivo declarado do 

referido Código, assim como previsto no seu art. 1º, é estabelecer parâmetros relacionadas à constituição e 

funcionamento de fundos de investimento em participação, incluindo a padronização de suas práticas e processos, 

a promoção de sua credibilidade e adequado funcionamento, a manutenção dos mais elevados padrões éticos e 

consagração da institucionalização de práticas equitativas, a elevação dos padrões fiduciários e promoção das 

melhores práticas do mercado, e, por fim, a compatibilização e integração gradativa do mercado brasileiro de FIP 

com o mercado internacional de private equity e venture capital. 
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e três deles adotam a arbitragem para esse fim, sendo que três deles excluem expressamente a 

equidade como fundamento decisório.182 

O presente trabalho não se propõe a ser uma ode ao procedimento arbitral previsto 

pela Lei n. 9.307/96, razão pela qual suas características – ter ou não ter natureza jurisdicional, 

vantagens e desvantagens, a inafastabilidade da jurisdição e a equidade – estão excluídas da 

presente análise. Lido com o direito positivo, notadamente a Lei n. 9.307/96, como posto.  

Bem se sabe que constitui a arbitragem forma alternativa de resolução de conflitos, 

conferindo às partes maior liberdade na forma de solução do litígio em comparação com a 

solução jurisdicional tradicional sob o manto do Estado. Temas como celeridade do julgamento, 

sigilo, informalidade e flexibilidade, recorribilidade, especialidade do árbitro no tema sob 

disputa e assepsia em relação ao Poder Judiciário com suas vicissitudes são constantemente 

lembradas183. Mas algumas questões devem ser aqui postas para fins de fixação de premissas. 

Convém, primeiramente, lembrar que a convenção de arbitragem pode se dar por 

cláusula compromissória ou por meio de compromisso arbitral184.  

Resumidamente falando, a cláusula compromissória trata de potencial e futuro 

litígio em que as partes decidem seja julgado por intermédio da arbitragem, podendo ser uma 

cláusula “cheia” (contém os elementos exigidos para a instituição da arbitragem) ou “vazia” 

(apenas parte dos elementos é definida precipuamente e, quando da situação em que se verificar 

o litígio, as partes definem os demais requisitos). O compromisso arbitral, por sua vez, trata da 

solução do litígio em curso, isto é, lida com a situação de disputa presente, exigindo que as 

partes fixem os elementos que orientarão a solução da controvérsia pela arbitragem.  

Se de um lado o compromisso arbitral prescinde da cláusula compromissória, esta, 

ainda que ‘cheia’, tende a exigir o compromisso para definição de todos elementos que 

orientarão o julgamento. De qualquer forma, resta evidenciada a necessidade de as partes, caso 

esse seja o interesse presente, definirem o tanto quanto possível os requisitos e as regras que 

orientarão o julgamento do litígio previamente, para que se evite esvaziar a eficácia da cláusula 

compromissória. Uma cláusula vazia pode redundar em discussões sem fim, inclusive na esfera 

                                                           
182 CVM. Regulados. Fundos de Investimentos Registrados. Fundos de Investimento em Participações. Disponível 

em: <http://sistemas.cvm.gov.br/?fundosreg>. Acesso em 25/01/16. Tabela anexa – elaboração própria com base 

nos dados da CVM. 
183 Uma boa visão sobre o assunto é oferecida por Luciano Godoy em artigo intitulado “Meias verdades sobre a 

arbitragem”, em que trata de algumas dos dogmas citados sobre as vantagens da arbitragem. Jota. Disponível em: 

<http://jota.info/meias-verdades-sobre-a-arbitragem>. Acesso em: 23/01/2015. 
184 Lei n. 9.307/96 

“Art. 3º As partes interessadas podem submeter a solução de seus litígios ao juízo arbitral mediante convenção de 

arbitragem, assim entendida a cláusula compromissória e o compromisso arbitral.” 
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judicial, sobre a suficiência da cláusula compromissória, o escopo do litígio estar ou não 

abarcado pela cláusula compromissória (delimitação da arbitragem para matérias específicas 

ou ampliação para toda e qualquer disputa), dentre outras relevantes questões que podem obstar 

a execução da cláusula compromissória. 

Nessa conjuntura, e em conexão com o objeto do presente trabalho, surge a 

faculdade propiciada pela Lei n. 9.307/96 ao dispor em seu art. 2º que a arbitragem pode se 

realizar conforme a lei ou segundo critérios de equidade. Ou seja, a lei permite que as partes 

determinem as regras de direito que serão aplicáveis no julgamento do litígio. O sentido da 

norma contida no art. 2º da Lei n. 9.307/96 é a liberdade contratual.185 

A liberdade de os contratantes determinarem o modo pelo qual o litígio será 

resolvido constitui a essência da arbitragem. Desse modo, ensina Carlos Alberto Carmona, a lei 

assegura que as partes atribuam ao árbitro o julgamento do feito por equidade, facultando ainda 

que a decisão sobre o litígio seja fundamentada em determinado ordenamento jurídico fixado 

pelas partes, podendo também ser atribuída ao julgador a competência para decidir a lide com 

base em princípios de direito, usos e costumes ou regras internacionais de comércio.186 

A norma finda por propiciar um robustecimento da segurança jurídica nas 

contratações ao prestigiar a liberdade contratual e mitigar os efeitos potencialmente adversos 

decorrentes do conflito de leis no julgamento do caso concreto. É o que entendo ocorrer ao 

admitir que o regime jurídico condominial seja aplicado inteiramente ao FIP, inclusive no que 

se refere ao direito potestativo de o cotista requerer a extinção do fundo a qualquer tempo 

(respeitado o prazo quinquenal). 

Assim, uma possível solução para mitigar o risco de um cotista (por conveniência, 

insatisfação ou mero senso oportunístico – a denúncia da comunhão, vale lembrar, pode ser 

vazia) requerer a extinção do FIP com fundamento no art. 1.320 do Código Civil seria 

                                                           
185 Como define Pedro A. Batista Martins: “Arbitragem e liberdade caminham juntas, amalgamadas como causa e 

efeito. Liberdade é a própria gênese do instituto. O seu DNA comprova essa assertiva. A autonomia da vontade é 

da essência do instituto desde os seus primórdios. É a mola propulsora e indissociável da arbitragem. (...) Seu 

espectro de incidência é muito amplo. A lei é clara: autoriza qualquer regra de direito, desde que não viole os bons 

costumes e a ordem pública. A autonomia da vontade encontra nesses pressupostos maiores seu limite e seu 

controle.” MARTINS, Pedro A. Batista. Apontamentos sobre a Lei de arbitragem: comentários à Lei 9.307/96. 

Rio de Janeiro: Forense, 2008. p. 45. 
186 “Tal liberdade diz respeito ao procedimento a ser adotado pelos árbitros e ao direito material a ser aplicado na 

solução do litígio, de sorte que o dispositivo legal comentado, ao referir-se no parágrafo primeiro a “regras de 

direito”, está-se reportando às regras de forma e de fundo, nos limites que serão mais adiante esclarecidos.” 

CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e processo: um comentário à Lei n. 9.307/96. 3ª ed. São Paulo: Atlas, 

2009. 
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prescrever que as disputas, os questionamentos ou os litígios de toda espécie, que versem sobre 

a duração e a validade do termo fixado para o fundo, deverão ser solucionados por arbitragem. 

Foi visto que as partes podem convencionar que o litígio seja decidido com 

fundamento na equidade. A equidade, sabemo-lo desde a Ética a Nicômaco, propõe servir ao 

propósito de retificar a lei naquilo que o ordenamento jurídico se mostrar insuficiente para 

regular o caso concreto.187 Sendo universal o pressuposto de que qualquer ordenamento jurídico 

será sempre incompleto diante da necessidade de generalização da lei, a sua aplicação pode ser 

imperfeita ou mesmo inviável em determinadas situações. A equidade, ao menos a aristotélica, 

se presta a servir de fundamento para que o caso seja julgado não com base na lei, mas sim na 

atribuição de uma justiça que o caso concreto exige e que o ordenamento jurídico, por sua 

imperfeição, não consegue alcançar.188 

Uma interpretação equitativa sobre o FIP, mesmo diante da sua natureza jurídica 

condominial, poderia concluir que, embora fazendo parte da classe (condomínio voluntário), 

suas particularidades exigem uma valoração diferente ao julgar seu funcionamento. 

A cláusula compromissória deverá ser o tanto quanto mais possível “cheia”, ou seja, 

especificar todas as regras que deverão orientar o compromisso arbitral, dando especial atenção 

para as regras de direito material que serão aplicadas ao caso concreto. 

Nesse sentido, a cláusula compromissória de arbitragem poderá determinar que os 

litígios entre os cotistas e entre os cotistas e o administrador que versem sobre a duração do 

fundo de investimentos e a sua extinção antecipada serão julgados por equidade e não pelo 

direito (afastando expressamente as regras do Código Civil que dispõem sobre o assunto). Com 

isso seria de se esperar que a decisão arbitral levasse em consideração a necessidade de observar 

a finalidade e a racionalidade econômica do fundo de investimento em participações e de julgar 

o caso concreto sem tratar a situação com um mero direito potestativo do cotista. Lembrando 

                                                           
187 ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. 1ª ed. Toda. Leole Vallandro e Gerd Bornheim. São Paulo : Abril Cultural, 

1973.   
188 Vale transcrever por sua clareza a lição de Carmona sobre a definição de equidade: “Em outros termos, sendo 

a norma abstrata, criada para reger fatos-tipos, pode acontecer que em dado caso concreto ocorra circunstância que 

o legislador não havia previsto, tornando a incidência da norma injusta e inadequada. É nesta hipótese que atuaria 

a equidade, autorizando o legislador a mitigar a severidade da norma. Assim, quando autorizado a julgar por 

equidade, o julgador com largueza eleger as situações em que a norma não merece mais aplicação, ou porque a 

situação não foi prevista pelo legislador, ou porque a norma envelheceu e não acompanhou a realidade, ou porque 

a aplicação da norma causará injusto desequilíbrio entre as partes (basta pensar, neste último caso, no que ocorreu 

com os seguidos pacotes econômicos, com conversão de moedas, aplicação de redutores, escolha de fatores de 

correção e extinção de índices econômicos).” CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e processo: um comentário 

à Lei n. 9.307/96. 3ª ed. São Paulo: Atlas, 2009. p. 65. 

Para uma maior compreensão sobre as diversas acepções acerca do vocábulo equidade ver: LEMES, Selma 

Ferreira. A arbitragem e a decisão por equidade no direito brasileiro e comparado. In: CARMONA, Carlos 

Alberto; LEMES, Selma Ferreira; MARTINS, Pedro Batista (Coord.).  Arbitragem: estudos em homenagem ao 

Prof. Guido Fernando Silva Soares. São Paulo: Atlas, 2007. p. 193 e seguintes. 
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que a liberdade outorgada pela Lei n. 9.307/96 autoriza, com uma mínima coerência, que cada 

matéria sob litígio tenha um tratamento específico, podendo algumas ser julgadas pelo Poder 

Judiciário, outras pela arbitragem, e no âmbito da arbitragem com distintos regimes aplicáveis. 

Alternativamente ao julgamento por equidade, a cláusula compromissória poderá 

determinar – talvez de maneira mais completa (“cheia”) que a proposta anterior – que as 

referidas demandas sejam julgadas por regras de direito especificamente estipuladas como, por 

exemplo, a lei das sociedades anônimas ou mesmo o Código Civil, na parte em que trata das 

sociedades em geral. Nessa situação poderá ser recomendável que as partes reconheçam 

expressamente a inaplicabilidade do disposto no art. 1.320 do Código Civil dantes referido e 

estabeleçam de forma pormenorizada todas as situações nas quais o julgador deverá se valer 

das regras societárias para regular eventual pedido de dissolução do fundo por qualquer um dos 

cotistas. Além da interpretação sistemática que justificou até mesmo a própria instituição do 

fundo de investimento em participações na forma prevista no regulamento do FIP, poderia ser 

estabelecido que, caso haja divergência quanto à observância do prazo de duração do fundo ou 

mesmo acerca de sua liquidação, os preceitos constantes da Lei n. 6.404/76 – notadamente dos 

artigos 206 e seguintes – deverão ser utilizados pelo julgador para determinar a solução da lide. 

Outra possibilidade é escolher que o litígio sobre o prazo de duração do fundo seja 

resolvido segundo as regras de usos e costumes. A lei de arbitragem autoriza que as partes 

convencionem que a lide seja decidida de acordo com usos e costumes para a hipótese sob 

julgamento, ou seja, de acordo com as práticas reiteradas de agir sobre o determinado assunto. 

Salienta Carmona que o laudo arbitral é impassível de questionamento caso a decisão fundada 

nos usos e costumes venha a colidir com as regras de direito positivo nacional, o que poderia 

potencialmente também recomendar a escolha desse repertório para julgamento da situação 

posta no presente trabalho. Realmente, levando em conta que a prática reiterada dos fundos de 

investimento, no Brasil e no exterior, prevê sua duração por prazo superior a cinco anos e 

também há bastante liberalidade na renovação do termo fixado para o chamado 

desinvestimento, uma eventual decisão fundada nos usos e costumes poderia eventualmente 

afastar o disposto no Código Civil na parte que versa sobre o regime condominial e vedar a 

pretensão do cotista que pretendesse questionar a legitimidade do regulamento nessa parte.189 

 

                                                           
189 CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e processo: um comentário à Lei n. 9.307/96. 3ª ed. São Paulo: Atlas, 

2009. p. 73. 
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Contudo, a liberdade contratual na arbitragem para determinação do regime jurídico 

aplicável ao caso em julgamento, como ressalta Pedro Martins, é tão legítima e válida quanto 

não seja resultante do intuito das partes em fraudar imposições da lei. Avalia que se esse for o 

caso do pacto arbitral poderá ser considerada nula com fundamento no art. 166, VI, do Código 

Civil.190 Assim, a proposta de delimitação do direito material aplicável ao caso de eventual lide 

entre os cotistas sobre o prazo de duração do fundo ou mesmo sua extinção antecipada, pode 

ser entendida como uma tentativa de burlar a aplicação dos dispositivos expostos nos tópicos 

anteriores. Quero crer que a possibilidade de um tribunal vir a declarar a nulidade da arbitragem 

com esse fundamento é tão maior quanto forem parcos os de ordem econômica, financeira, 

prática do mercado e, notadamente, o reconhecimento pelos cotistas nos diversos contratos (o 

próprio regulamento, o acordo de cotistas, o compromisso de investimentos, dentre outros) que 

regularão o fundo sobre a racionalidade do prazo estabelecido e a impossibilidade de sua 

antecipação por vontade exclusiva do cotista. 

Em complemento, o regulamento do FIP poderá dispor que os cotistas assentem, 

com base no art. 88 do Código Civil191, que ainda que se possam considerar divisíveis os 

investimentos do fundo alocados nos ativos mobiliários admitidos, as partes reconhecem a 

unicidade da comunhão de recursos investidos e a inviabilidade de seu fracionamento, mediante 

outorga das respectivas parcelas ao cotista diante da possibilidade de esvaziamento da função 

do fundo de investimento e potencial destruição de valor ao separar em frações as respectivas 

partes ideais, entregando-as a cada um dos coproprietários. 

Também seria aconselhável que tanto o dispositivo que tratasse da indivisibilidade, 

quanto aquele que fixasse o prazo de duração do fundo expusessem as razões que justificam a 

indivisibilidade e o referido prazo para que eventual juízo (arbitral ou não; julgando por 

equidade ou não) pudesse compreender a intenção das partes na fixação do negócio jurídico e, 

portanto, julgasse a eventual controvérsia sobre a dissolução do condomínio levando em conta 

a finalidade visada e declarada pelas partes quando da sua constituição e a fundamentação do 

seu prazo de duração. 

Não menos relevante é conceber que a assembleia de cotistas, em sua soberania, 

possa deliberar sobre o prazo de funcionamento com um quórum razoavelmente estabelecido. 

                                                           
190 MARTINS, Pedro A. Batista. Apontamentos sobre a Lei de arbitragem: comentários à Lei 9.307/96. Rio de 

Janeiro: Forense, 2008. p. 45. 
191 “Art. 88. Os bens naturalmente divisíveis podem tornar-se indivisíveis por determinação da lei ou por vontade 

das partes.” 
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De qualquer maneira, vale insistir que a definição da natureza jurídica de um dado 

instituto não implica necessariamente a aplicação integral do regime jurídico que lhe seria 

natural ser subsumido. Algumas situações, como ora discutida, podem exigir a subsunção do 

fato a uma norma diversa daquela que seria naturalmente aplicável em função da natureza 

jurídica verificada. 

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por exemplo, já teve a oportunidade 

de aplicar a um condomínio a Lei das Sociedades Anônimas, como se verifica da ementa abaixo 

transcrita: 

 

DIREITO EMPRESARIAL – Cerceamento de defesa – Inocorrência  Dilação 

probatória que se submete ao requisito de sua utilidade e admissibilidade pelo 

juiz – Provas produzidas nos autos que dispensavam a produção de qualquer 

outra prova, legitimando o juiz passar desde logo ao julgamento da lide  

Preliminar rejeitada. 

DIREITO EMPRESARIAL – Pretensão visando anular Assembleia Geral 

Extraordinária do Condomínio Comercial do 'Shopping Pátio Higienópolis I' 

– Irrazoabilidade – Impedimento de as autoras exercitarem direito de voto que 

encontra amparo legal nas disposições do § 1º do art. 115, da Lei das 

Sociedades por Ações –  Pauta que tinha por objetivo a deliberação da rescisão 

do contrato de prestação de serviços de administração, anteriormente firmado 

pelo condomínio com a empresa "Brookfield Brasil Shopping Centers 

Administradora Ltda." – Correta vedação da participação de acionista nas 

deliberações, em razão do colidente conflito de interesse do assunto em 

discussão –  Voto das autoras que não pode ser considerado, sob pena de 

perpetuarem-se na administração do condomínio – Documentos que dão 

conta, ademais, que a destituição obedeceu ao quórum previsto na Convenção 

do Condomínio, eis que aprovada pela totalidade dos condôminos 

considerados aptos a votar, isso já se levando em conta a exclusão das autoras 

no conclave –  Sentença mantida – Recurso principal não provido. 

RECURSO ADESIVO – Sentença de improcedência da ação – Corré que 

pretende o acolhimento da sua tese de ser parte ilegítima para figurar no pólo 

passivo da demanda – Ausência de interesse agir, posto não demonstrado de 

que modo a extinção do feito sem resolução do mérito (pretensão recursal) 

poderia ser mais vantajosa que a própria improcedência da demanda – Recurso 

não conhecido.  

(TJSP, Apelação n. 0139155-92.2012.8.26.0100, Rel. Lígia Araújo Bisogni, 

2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 19/08/2013)192 

 

 

                                                           
192 Acórdão integral disponível em: 

<https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=6958310&cdForo=0&vlCaptcha=ScbXR>. Acesso em: 

02/02/2016. 
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Depreende-se dos fundamentos do julgado acima mencionado que a motivação 

original da lide aparenta ser a rescisão do contrato de prestação de serviços de administração 

em que uma das autoras (Brookfield Brasil Shopping Centers Administradora Ltda.) figurava 

como parte contratada, destituindo assim sua função de administradora do condomínio 

Shopping Pátio Higienópolis. As autoras seriam condôminas do referido condomínio detendo 

30% da fração ideal e a Brookfield também acumulava a função de administradora. Os demais 

coproprietários do empreendimento se reuniram, sem a participação das autoras dado que 

impedidas por conflito de interesses, para deliberarem em assembleia condominial acerca da 

rescisão do contrato de prestação de serviços reunindo, o quórum necessário para a realização 

da assembleia com a exclusão das autoras. 

A sentença em primeira instância julgou improcedente o pedido e a 2ª Câmara 

Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo confirmou a 

decisão. As autoras aguardam julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça do Agravo de 

Instrumento interposto contra a decisão denegatória do Recurso Especial interposto em segunda 

instância. 

No referido caso o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reconheceu o conflito 

de interesses e, portanto, a legitimidade da exclusão das autoras na deliberação que tratou da 

rescisão do contrato de prestação de serviços mencionado.  

A relevância do julgado, para o presente trabalho, se verifica na medida em que o 

Judiciário, ao examinar matéria que deveria, em princípio, ser decidida exclusivamente 

mediante aplicação das normas atinentes ao regime jurídico condominial, decidiu a situação 

com fundamento no art. 115, parág. 1º, da Lei das Sociedades Anônimas. Ou seja, a 2ª Câmara 

Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reconheceu o 

conflito de interesses e aplicou dispositivo da Lei das Sociedades Anônimas para legitimar o 

impedimento de o condômino conflitado participar de assembleia condominial. Em seus 

termos: “Tomou-se emprestada, assim, a norma do art. 115, §1º, da Lei n. 6.404/76, a qual, na 

verdade, é reflexo de regra mais geral do direito, relacionada à preservação dos interesses 

sociais e à própria eficiência econômica.” 

Percebe-se, portanto, que o Poder Judiciário foi sensibilizado, ao menos no caso 

concreto do citado julgado, para admitir que a “eficiência econômica” e a preservação dos 

interesses sociais são bastantes para que se tome, por analogia, dispositivo da Lei das 

Sociedades Anônimas como fundamento suficiente para, no caso concreto, julgar a lide 

improcedente com fundamento em lei em princípio estranho ao regime condominial. 
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Em outro paradigma o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro concluiu que o 

condomínio pro indiviso formado pelas partes para investimento em um shopping center não 

deveria ser examinado levando em conta uma relação jurídica de direito real, mas sim de “uma 

autêntica sociedade” assim como regulada pelos artigos 982 e seguintes do Código Civil. 

Abaixo a ementa do acórdão referido: 

 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL. AÇÃO DE 

DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE C/C APURAÇÃO DE 

HAVERES. QUEBRA DA “AFFECTIO SOCIETATIS”. VERBA 

HONORÁRIA. ART. 20, § 4º, DO CPC. 

A relação jurídica entre o IRB, a Marcon, a Companhia Carioca de Fomento 

e a Kroy distancia-se de um mero empreendimento imobiliário ou de um 

condomínio “pro indiviso”, estando evidente a “affectio societatis”, com 

comunhão de capitais e de esforços, objetivando o lucro, na forma dos arts. 

981 e seguintes do CC/02. Sendo a Marcofac apenas a administradora do 

Shopping em questão, correta a sentença que acolheu a preliminar de 

ilegitimidade passiva. Também, não há legitimidade passiva do Condomínio 

do Casashopping, pois este não sofrerá prejuízo em face da apuração de 

haveres da sócia retirante. A dissolução da sociedade não acarretará qualquer 

prejuízo ou benefício aos demais proprietários das lojas, portanto, estes não 

são litisconsortes necessários. Havendo a extinção do feito, sem análise do 

mérito, nos termos do art. 267, VI, do CPC, aplica-se a regra do § 4º, do art. 

20 do CPC, hipótese em que não há imposição de que os honorários 

advocatícios sejam fixados no mínimo de 10% sobre o valor da condenação, 

conforme dispõe o § 3º, do art. 20. As verbas honorárias fixadas nas sentenças 

estão em sintonia com as alíneas “a”, “b” e “c”, do § 3º, do referido dispositivo 

legal. O julgamento de ações conexas através de sentenças distintas, 

inexistindo decisões conflitantes, não gera prejuízo à finalidade prevista nos 

arts. 103 e 105 do CPC. Os haveres da sócia retirante serão calculados por 

“experts” capazes de aferir, não só o valor de mercado da fração ideal do 

imóvel (a que tem direito), mas também o valor correspondente a 6% do fundo 

de comércio da marca “Casashopping” e dos ativos, enfim, de tudo que 

constitui o empreendimento comum. A nomeação de peritos para apurarem os 

haveres não impede a substituição dos mesmos pelo Juiz que, eventualmente, 

irá conduzir o cumprimento do “decisum”. Mantida, integralmente, a 

sentença. IMPROVIMENTO DOS APELOS. 

(TJRJ, Apelação n. 2007.001.61.888, Rel. Claudio de Mello Tavares, 11ª 

Câmara Cível, j. 10/12/2008)193 

 

 

                                                           
193 Inteiro teor disponível em: 

<http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0003D55CD96770680384774BC621E65

0EF3971C402155802&USER=>. Acesso em: 16/02/2016. 
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O Tribunal de Justiça do Estado de Rio de Janeiro, portanto, entendeu naquela 

situação que a relação jurídica entre as partes extravasa o arquétipo de um condomínio pro 

indiviso configurando “uma autêntica sociedade empresarial”, uma vez que decorre da 

combinação de esforços e recursos para lograrem fins comuns, repartindo os coproprietários os 

dividendos entre si, restando caracterizado verdadeiro affectio societatis (este fundamento 

utilizado pelo julgador para determinar a liquidação da “sociedade”). 

Dessa forma, no lugar de aplicar o art. 1.320 ou mesmo o art. 1.322 do Código Civil, 

preferiu o Tribunal julgar a matéria com fundamento em dispositivos que regulam a sociedade 

simples e assim assegurar o direito da parte em ver a sociedade/condomínio parcialmente 

dissolvida. 

No que diz respeito ao escopo do presente trabalho, revela-se possível defender que 

mesmo reconhecida a natureza jurídica condominial dos fundos de investimento, os 

dispositivos do Código Civil que limitam o prazo de duração do FIP e autorizariam o cotista, 

individualmente falando, a pedir a sua extinção podem deixam de ser aplicáveis. 

Contudo, a dimensão econômica do FIP recomenda que a dúvida sobre ser “possível 

defender” seja afastada. 

Irrefutavelmente, as medidas propostas acima constituem paliativos para a situação 

regulatória e a natureza jurídica atribuída aos fundos de investimento em participações. 

Nenhuma delas consegue com absoluta segurança afastar inequivocamente a possibilidade de 

um cotista ver cumprido o disposto no art. 1.320 do Código Civil ou mesmo o art. 1.322 do 

mesmo diploma legal. Constituem apenas alternativas para mitigar os riscos existentes e 

incompatíveis com a finalidade e a racionalidade do FIP, como discorrido ao longo do presente 

trabalho. 

Enquanto não perco o otimismo devo perseguir o realismo e propor ajustes que  

possam colaborar para chegarmos a um porto mais seguro. Para ilustrar a necessidade 

inexorável de recomendarmos uma das possibilidades de remediação da questão acerca da 

extinção do FIP em razão da sua natureza condominial enquanto inexistente a solução 

legislativa, faço uso de uma citação de Chaim Perelman, recorrendo a Descartes: 

 

Para Descartes, “como as ações da vida frequentemente não suportam nenhum 

adiamento, é uma verdade muito certa que, quando não está em nosso poder 

discernir as opiniões mais verdadeiras, devemos seguir as mais prováveis. 

(Discurso do método, 3ª parte).”194 

                                                           
194 PERELMAN, Chaim. Retóricas. Trad. Maria Ermantina Galvão G. Pereira. São Paulo: Martins Fontes, 1997. 

P. 347 
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Vale dizer, como bem ressalta Perelman, que a referida regra de conduta cartesiana, 

embora útil na vida prática, é pouco condizente com o método científico. Trazendo para a 

realidade e a importância dos fundos de investimento em participação isso se torna igualmente 

evidente dada a incompatibilidade da fragilidade apontada (além das demais citadas brevemente 

ao longo desta exposição) com a sua importância estrutural e econômica.  

Finalizando o presente trabalho, devo reiterar que seria melhor que a importação do 

modelo legal do fundo de investimento fosse acompanhada de uma maior observância da 

estrutura e funcionamento em outros países em que o mercado incorporou essa ferramenta de 

investimento de maneira eficiente e eficaz. Obviamente que haveria que se realizar tal medida 

em conformação com o ordenamento vigente e a prática jurídica aqui verificada. Oportuno 

ressaltar que inevitavelmente apenas a lei em sentido estrito poderia tratar da matéria, como 

dito anteriormente, o que torna ainda mais árdua a consecução de um quadro regulatório 

tecnicamente adequado diante das contingências nos debates parlamentares no Brasil. Enquanto 

a solução legislativa não se verifica, recomendo seja avaliada na estruturação dos fundos de 

investimento em participações a opção de solução de controvérsias, ao menos quanto o prazo 

de duração do fundo e sua extinção antecipada, por meio de arbitragem e preferencialmente 

com adoção dos usos e costumes, da equidade ou mesmo da legislação societária específica 

quando do seu julgamento.  
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ANEXO - TABELA – Lista dos 50 maiores FIPs classificados pelo patrimônio líquido e 

adoção da arbitragem (e também equidade se aplicável) para solução de litígios 

 

N° 

CVM 
Denominação do fundo 

$ do PL 

(R$ mil) 

Arbitragem 

(S/N) 

Equidade 

(S/N) 

626 POLAR II FIP 12.425.675,76 S N* 

233 FLORESTAL FUNDO DE 

INVESTIMENTOS PARTICIPAÇÕES 

6.301.477,72 S N* 

621 PINHEIROS FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM 

PARTICIPAÇÕES 

5.253.055,99 N N/A 

161 DIBRA - FIP 4.865.386,00 S N 

392 FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

PARTICIPAÇÕES SONDAS 

3.386.221,19 S N 

594 P2 BRASIL INFRAESTRUTURA FIP 3.166.554,65 S N 

634 PORTO SUDESTE ROYALTIES 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

PARTICIPAÇÕES EM 

INFRAESTRUTURA 

2.904.027,86 S N 

602 PÁTRIA BRAZILIAN PRIVATE 

EQUITY FUND IV - FUNDO DE 

INVESTIMENTOS EM 

PARTICIPAÇÕES 

2.596.988,88 S N 

601 PATRIA - BRAZILIAN PRIVATE 

EQUITY III FIP 

2.575.935,52 S N 

518 INVESTIMENTOS FLORESTAIS 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

PARTICIPAÇÕES 

2.242.127,02 S N 

361 FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

PARTICIPAÇÕES OPERAÇÕES 

INDUSTRIAIS 

2.153.436,43 S N 

619 PENINSULA II FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM 

PARTICIPACOES 

2.143.381,13 S N 

458 GIF IV FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM PARTICIPAÇÕES 

2.058.466,69 S N 

111 BROOKFIELD BRAZIL 

INFRASTRUCTURE FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM 

PARTICIPAÇÕES 

1.929.288,71 S N 

748 TURBOT FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM 

PARTICIPAÇÕES 

1.922.374,58 N N/A 

519 INVESTIMENTOS SUSTENTÁVEIS 

FUNDO DE INVESTIMENTOS EM 

PARTICIPAÇÕES 

1.861.419,23 S N 

655 REDENTOR FIP 1.835.264,48 S N 
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229 FIP VOLLUTO 1.816.737,49 N N/A 

104 BRE/ALPHA - FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM 

PARTICIPACOES 

1.588.353,43 S N 

549 LPP INVESTIMENTOS III FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM 

PARTICIPAÇÕES 

1.584.765,58 S N 

212 FIP DA SERRA 1.530.424,51 S N 

548 LPP INVESTIMENTOS II FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM 

PARTICIPAÇÕES 

1.494.947,45 S N 

119 BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA 

II FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

PARTICIPAÇÕES 

1.488.768,49 N N/A 

236 FP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

PARTICIPAÇÕES 

1.470.284,01 N N/A 

405 FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

PARTICIPACOES VH 1 

1.448.993,79 S N* 

112 BROOKFIELD BRAZIL RETAIL FIP 1.444.071,30 S N 

127 CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM PARTICIPAÇÕES AMAZÔNIA 

ENERGIA 

1.440.606,94 N N/A 

121 BTG PACTUAL PRINCIPAL 

INVESTMENTS FIP 

1.408.689,01 N N/A 

643 PSA FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

PARTICIPAÇÕES 

1.375.324,13 S N 

211 FIP COLISEU 1.279.114,49 S N 

322 FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

PARTICIPAÇÕES GENOMA II 

1.276.408,35 N N/A 

692 SCPL BRAZIL REAL ESTATE I 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

PARTICIPAÇÕES 

1.267.698,84 N N/A 

568 MULTINER FIP 1.264.888,06 N N/A 

206 FIP BRASIL ENERGIA 1.262.560,89 S N 

462 GJP FIP 1.252.849,63 N N/A 

455 GESTÃO E CRESCIMENTO I FUNDO 

DE INVESTIMENTO EM 

PARTICIPAÇÕES 

1.242.149,76 N N/A 

48 APX BRAZIL FIP 1.228.991,29 N N/A 

590 OPPORTUNITY AGRO FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM 

PARTICIPACOES 

1.214.284,54 N N/A 

376 FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

PARTICIPAÇÕES PROSPERIDADE 

1.206.518,34 S N 

547 LPP INVESTIMENTOS FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM 

PARTICIPAÇÕES 

1.149.422,32 S N 
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494 HSI IV FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM PARTICIPAÇÕES 

1.115.921,61 S N 

185 ETB FIP 1.096.615,02 S N 

794 ZMF FIP 1.082.387,98 S N 

62 AUCKLAND FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM 

PARTICIPAÇÕES 

1.011.358,67 S N 

534 L.A. - FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM PARTICIPAÇÕES 

1.000.544,28 N N/A 

484 HANKOE FIP 999.222,22 N N/A 

615 PÁTRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I 

- FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

PARTICIPAÇÕES 

996.530,53 S N 

126 BVIA FIP 994.973,54 S N 

38 ALKES II - FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM 

PARTICIPAÇÕES 

993.789,03 S N 

346 FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

PARTICIPAÇÕES MELBOURNE 

979.589,34 N N/A 

 

N* = Equidade como fonte de fundamento é expressamente excluída. 

Fonte: Elaboração própria com base em dados da CVM. CVM. Regulados. Fundos de Investimentos Registrados. 

Fundos de Investimento em Participações. Disponível em: <http://sistemas.cvm.gov.br/?fundosreg>. Acesso em 

25/01/2016. 


