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RESUMO 

BECKER, Bruno Bastos. Fundos de investimento no Brasil: anatomia funcional e análise 
crítica regulatória. 315 p. Tese de doutorado – Faculdade de Direito, Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 2019 

 

Fundos de investimento são entidades recentes, com relevância econômica crescente nas 
últimas décadas, e que possuem funções macro e microeconômicas. Da perspectiva 
macroeconômica, servem como instrumento de desenvolvimento e de crescimento 
econômico. Da perspectiva microeconômica, desempenham diversas e distintas funções, 
dispostas em um amplo espectro, sem haver, no entanto, tipos claramente determinados. O 
problema central do trabalho é que, no Brasil fundos de investimento tornaram-se 
entidades jurídicas com contornos definidos, e utilizadas para diversos fins. A tese 
defendida é de que fundos de investimento são, de fato, entidades de natureza econômica, 
definidas pelas finalidades macro e microeconômicas, independentemente das estruturas 
jurídicas e regulatórias. A proposta de sistematização da teoria e da prática internacional a 
partir de três perspectivas (do investimento, do investidor, e da administração) demonstra 
haver uma certa divisão do espectro funções microeconômicas: de um lado, os fundos 
tradicionais (e.g., fundos mútuos ou de varejo) e, de outro, os fundos alternativos (e.g., 
fundos private equity e hedge). Essa divisão identificada é, em parte, acompanhada pelas 
estruturas jurídicas e regulatórias, sendo distintas para ambas as funções microeconômicas 
identificadas. Fundos tradicionais, que ofertam participações ao público, tendem a ser 
regulados e ter características mínimas definidas. Fundos alternativos, que são restritos a 
investidores sofisticados e são ofertados de forma restrita, tendem a ser menos regulados, 
com foco principal na administração. A pesquisa empírica demonstra que, no Brasil, os 
fundos de investimento são utilizados para diversas finalidades, além daquelas 
costumeiramente identificadas na prática internacional. Por exemplo, 46% dos fundos 
possuem somente um investidor, 72% dos fundos possuem até 20 investimentos e mais de 
70% do patrimônio líquido dos fundos é administrado por quatro grandes bancos 
comerciais brasileiros. Após a análise empírica, o trabalho propõe a análise de fundos de 
investimento em dois níveis: da existência e da regulação. No nível da existência são 
identificados elementos básicos mínimos para fundos (pluralidade de investidores, 
diversificação de portfólio e administração independente). A partir disso, conclui-se que 
grande parte das entidades apresentadas e registradas como fundo de investimento no 
Brasil (forma de entidade jurídica) não deveriam ser classificados como fundos de 
investimento (essência de entidade econômica). No nível regulatório, identifica-se que os 
fundos de investimento são entidades que participam de ambos o mercado primário, como 
emissores, e secundáriocomo intermediários financeiros. Como resultado, o foco 
regulatório dos fundos deveria ser no mercado primário, ou seja, regulando a emissão, 
enquanto, no mercado secundário, o foco deveria ser os administradores. Conclui-se que 
há, concomitantemente, sub-regulação e sobrerregulação de fundos no Brasil. Sub-
regulação ao não definir critérios básicos mínimos para fundos de investimento. 
Sobrerregulação ao impor obrigações a ferramentas puramente privadas, e que muito 
pouco impactam o escopo da regulação. 

Palavras-chave: fundo de investimento; análise econômica; regulação; mercado de 
capitais; CVM  



 
 

ABSTRACT 

BECKER, Bruno Bastos. Investment funds in Brazil: functional anatomy and critical 
analysis of the reality. 315 f. Doctorate Thesis – Faculty of Law, University of São Paulo, 
São Paulo, 2019 

 

Investment funds are recent entities, with growing economic relevance in the recent 
decades, and which have macroeconomic and microeconomic functions. From a 
macroeconomic perspective, they serve as a tool for economic development and growth. 
From the microeconomic perspective, they perform diverse and distinct functions, 
arranged in a broad spectrum, however, without clearly determined types. The central 
question addressed in this work is that that, in Brazil, investment funds are (or have 
become) legal entities with defined outlines, and used for distinct purposes. The hypothesis 
is that investment funds are, in fact, economic entities in their nature – which are defined 
by macroeconomic and microeconomic purposes, regardless of legal and regulatory 
structures. I propose a systematization of the classification of investment funds based on 
the international theory and practice. The systematization assesses investment funds from 
three perspectives (the investment, the investor, and the management). The outcome of this 
analysis is that investment funds perform different microeconmic functions arranged 
within a spectrum: there are traditional funds (e.g., mutual or retail funds) and alternative 
funds (e.g., private equity and hedge funds). This division is, in part, followed by legal and 
regulatory structures: both broad microeconomic functions (traditional and alternative 
funds) have different structures. Traditional funds are normally publicly offered, tend to be 
regulated, and have defined minimum basic characteristics. Alternative funds, by turn, are 
normally restricted to sophisticated investors and offered on a restricted basis. They also 
tend to be less regulated, with a primary focus on management. The empirical research 
performed for this work shows that, in Brazil, investment funds are used for various 
purposes, in addition to those commonly identified in international practice. For example, 
46% of funds have only one investor, 72% of funds hold up to 20 investments, and 70% of 
all assets are managed by four big retail banks in Brasil. Based on the empirical research, I 
propose that investment funds in Brazil should be analysed in two levels: existence and 
regulation. At the level of existence, there are basic minimum elements for funds (plurality 
of investors, portfolio diversification and independent administration). Based on this, it can 
be concluded that most of the entities presented and registered as investment funds in 
Brazil (legal entity form) should not be classified as investment funds (economic entity 
function). At the regulatory level, investment funds participate in both the primary and 
secondary markets. In the secondary market as financial intermediaries and in the primary 
market as bonds issuers. As a result, the regulatory focus of funds should be on the primary 
market, i.e. regulating the issuance of bonds, while in the secondary market, the focus 
should be on the managers. The conclusion is that there is, at the same time, under- and 
over-regulation of investment funds in Brazil. Under-regulation by the lack of minimum 
(basic) characteristics for investment funds. Over-regulation by imposing the registration 
and other obligations on purely private tools, which have very little impact in the scope of 
regulation. 

Keywords: investment fund; law & economics; regulation; capital market; CVM. 

  



 
 

ZUSAMMENFASSUNG 

BECKER, Bruno Bastos. Investmentfonds in Brasilien: funktionelle Anatomie und 
kritische Analyse der Regulierung. 315 S. Dissertation – Juristische Fakultät, Universität 
São Paulo, São Paulo, 2019 

 

Investmentfonds sind relativ neue Einrichtungen mit makro- und mikroökonomischen 
Funktionen und in den letzten Jahrzehnten steigender Relevanz. Aus makroökonomischer 
Sicht dienen sie der wirtschaftlichen Entwicklung und dem Wachstum. Aus 
mikroökonomischer Sicht verfügen sie über ein weites Spektrum nicht klar definierter 
Funktionen. Zentrales Thema dieser Arbeit ist der Umstand, dass Investmentfonds in 
Brasilien sich als Rechtssubjekte in einem definierten Rahmen entwickelten und vielen 
Zwecken dienen. Verteidigt wird die Ansicht, dass Investmentfonds eine von ihren makro- 
und mikroönomischen Funktionen bestimmte wirtschaftliche Natur haben,  unabhängig 
von der juristischen, regulierenden Struktur. Es wird eine auf der internationalen Theorie 
und Praxis basierende Systematisierung der Unterscheidung der Investmentfonds aus drei 
Perspektiven (Investition, Investoren und Management) vorgeschlagen und im Ergebnis 
gezeigt, dass Investmentfonds unterschiedliche mikroökonomische Funktionen in einem 
spezifischen Spektrum besetzen: auf der einen Seite traditionelle Fonds (Anlage- oder 
Retailfonds) und auf der anderen Seite alternative Investmentfonds (z. B. privates 
Beteiligunskapital und Hedgefonds). Diese decken sich zum Teil mit den juristischen, 
regulierenden Strukturen, wobei sie unterschiedliche mikroökonomische Funktionen 
haben. Traditionelle Fonds sind normalerweise Publikumsfonds, die zur Regulierung 
tendieren und bestimmte Mindestmerkmale aufweisen. Spezialfonds sind normalerweise 
auf spezialisierte Investoren beschränkt, werden oft in eingeschränkter Form angeboten 
und sind bei einem Fokus auf das Management weniger reguliert. Die empirische 
Untersuchung zeigt, dass Investmentfonds in Brasilien für Zwecke verwendet werden, die 
über die Gepflogenheiten in der internationalen Praxis hinausgehen. Beispiel: 46% der 
Fonds haben nur einen Investor, 72% der Fonds bis zu 20 Investitionen und 70% des 
Nettovermögens der Fonds werden durch nur vier brasilianische Retailbanken verwaltet. 
Nach der empirischen Untersuchung bietet diese Arbeit eine Analyse der Investmentfonds 
auf zwei Ebenen: auf der Ebene des Zustandekommens (Abgrenzung) und der Ebene der 
Regulierung. Auf der Ebene der Existenz werden grundlegende Indikatoren für Fonds 
festgelegt (mehrere Investoren, Diversifikation des Portfolios und unabhängiges 
Management). Daraus wird geschlossen, dass ein Großteil der registrierten brasilianischen 
Investmentfonds (juristische Form) nicht als solche (Wesen ökonomischer Natur) 
betrachtet werden sollte. Auf der Ebene der Regulierung wird festgesetzt, dass 
Investmentfonds Einrichtungen sind, die sowohl auf dem Emissionsmarkt wie auf dem 
Sekundärmarkt als Finanzvermittler aktiv sind. Demzufolge sollte der Regulierungsfokus 
bei Emission auf dem Primärmarkt liegen und beim sekundären Markt auf dem 
Management. Geschlossen wird daraus, dass Fonds in Brasilien gleichzeitig unter- und 
überreguliert sind. Unterregulierung durch fehlende Mindestkriterien für Investmentfonds 
und Überregulierung durch Vorschriften für rein private Einrichtungen, die im Hinblick 
auf ihr Ziel wenig Wirkung zeigen. 

Schlüsselwörter: Investmentfonds, wirtschaftliche Analyse, Regulierung, Kapitalmärkte; 
CVM.  
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INTRODUÇÃO 

Não deve, nunca, existir iniciativa de estudos jurídicos sem que se 
conheça profundamente a estrutura técnica e a função econômica 

do instituto que se pretende ter como objeto de estudo. [...] É uma 
deslealdade científica, é uma desonestidade tratar de um instituto e 

tratar da disciplina jurídica sem conhecer profundamente sua 
realidade (tradução livre)1  

Vivante 

O direito comercial tem a função de compreender o fenômeno econômico, ou 

seja, compreender a realidade daquilo que pretenda regular.2 Assim, é dinâmico, eis que 

acompanha a constante transformação e a busca de originalidade da economia.3 Ao mesmo 

tempo, é reacionário e inerte. Reacionário à realidade econômica, no sentido de que as 

categorias jurídicas são criadas (i.e., reagem) para sistematizar a vida mercantil já 

existente.4 Inerte, pois evolução do direito é mais lenta do que a evolução econômica, uma 

vez que tende a permanecer na mesma trajetória, com os mesmos institutos.5 Segundo 

ASCARELLI, “as novas necessidades são, então, satisfeitas, mas o são com velhos 

institutos”,6 em uma “inércia jurídica”.7 

 
                                                             
1  No original: “Non si avventurino mai in alcuna trattazione giuridica se non conoscono a fondo la struttura 

técnica e la funzione econômica dell’instituto che è l’oggetto dei loro studi. [...] È uma slealtà scientifica, 
è um difetto di probità parlare di um istituto per fissarne la disciplina giuridica senza conoscerlo a fondo 
nella sua realtà” (VIVANTE, Cesare. Tratato di diritto commerciale, v.1 ix-x apud FORGIONI, Paula A. 
Contratos empresariais: teoria geral e aplicação. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 19, 
nota de rodapé). 

2  Como afirma FORGIONI, “o estudo do mercado e do comportamento dos agentes econômicos adquire 
importância nunca vista”. e segue: “[A] tradição do direito mercantil sempre pregou a indispensabilidade 
da observação do comportamento dos agentes econômicos, da sua prática, para a construção da ciência 
do direito” (FORGIONI, Paula A. Contratos empresariais: teoria geral e aplicação. 2. ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2016. p. 18-19). 

3  “O direito comercial é tradicionalmente considerado um setor dinâmico nos institutos e regras, mas o 
dinamismo é visto como oriundo da capacidade de transformação e busca por originalidade do meio 
econômico (e não do direito) – ou seja, o dinamismo dos institutos jurídicos deriva normalmente do ritmo 
acelerado das mudanças no mundo econômico” (SALOMÃO FILHO, Calixto. Teoria crítico-
estruturalista do direito comercial. São Paulo: Marcial Pons, 2015. p. 7) 

4  FORGIONI, Paula A. A evolução do direito comercial brasileiro: da mercancia ao mercado. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2016. p. 22 

5  Em economia comportamental, essa inércia é explicada por vieses cognitivivos, como viés status quo (no 
qual os indivíduos valorizam mais o que possuem do que aquilo que não possuem e avaliam suas 
escolhas com base em prévias experiências), disponibilidade (no qual indivíduos avaliam possibilidades 
de fatos ocorrerem com base em informações disponíveis naquele momento). Sobre o tema, vide: 
JOLLS, Christine; SUNSTEIN, Cass R.; THALER, Richard. A Behavioal Approach to Law & 
Economics. Stanford Law Review, v. 50, 1998. 

6  ASCARELLI, Tullio. O negócio indireto. Problemas das sociedades anônimas e direito comparado. 
Campinas: Bookseller, 2001. p. 103. 
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O Brasil é o país com maior número absoluto de fundos de investimentos 

registrados; 8  havia, em novembro de 2018, 17.042 mil fundos em funcionamento no 

Brasil.9 Esses fundos são constituídos de acordo com uma ampla e complexa gama de 

regras da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), sendo que, atualmente, há 27 tipos 

de fundos de investimento regulados em funcionamento10 (vide Apêndice II). Além disso, o 

patrimônio líquido dos ativos detidos pelos referidos fundos era de aproximadamente R$ 

4,5 trilhões,11 o que representa 68% do PIB brasileiro no mesmo período.12  

Esse cenário de números expressivos é recente. Em 2008, havia 8.248 fundos de 

investimento no país, com um patrimônio líquido de R$ 1,64 trilhão, um crescimento de 

107% no número de fundos e 178% no patrimônio líquido.13 Em 1998, havia somente 

2.641 fundos, com patrimônio líquido de R$ 589 bilhões.14  O surgimento e o rápido 

crescimento dos fundos de investimento no país fazem parte de um movimento 

internacional: nos últimos 30 anos, os ativos detidos por fundos no mundo passaram de 

USD 1,2 trilhões (1985) 15 para USD 49,2 trilhões (2017).16 Atualmente, estima-se que os 

fundos de investimento estejam presentes em, pelo menos, 147 jurisdições (vide Apêndice 

I). 

 
                                                             
7  ASCARELLI, Tullio. O negócio indireto. Problemas das sociedades anônimas e direito comparado. 

Campinas: Bookseller, 2001. p. 103. 
8  IIFA. Worldwide Regulated Open-End Fund Assets and Flows. First Quarter 2018. Disponível em: 

<https://www.iifa.ca/files/1530106358_IIFA%20-%20Worldwide%20Open-End%20Fund%20Report% 
20-%20Q1%202018.pdf>. 

9  ANBIMA. Consolidado Histórico de Fundos de Investimento (novembro de 2018). Disponível em: 
<http://www.anbima.com.br/pt_br/informar/estatisticas/fundos-de-investimento/fi-consolidado-
historico.htm>. De acordo com a pesquisa empírica apresentada no Capítulo 4, o total seria de 16.976. 
Eles se dividem, basicamente, entre fundos não estruturados (regulados pela ICVM 555) (14. 660), e 
fundos estruturados (2.371). Sobre essa divisão, vide Capítulo 2.  

10  Ainda que a regulação (instrução CVM) tenha sido revogada ou substituída. Isso acontece, por exemplo, 
com os FMIEEs, que foram recentemente substituídos pelos FIP-EE, embora ainda haja FMIEEs em 
funcionamento 

11  Dados não consideram fundos de fundos. Vide Capítulo 4. 
12  A soma dos últimos quatro trimestres (2017 II, III e IV e 2018 I), o IBGE reportou PIB em valores 

correntes de R$ 6,75 trilhões. (IBGE. Sistema de Contas Nacionais Trimestrais – SCNT. Disponível em: 
<https://www.ibge.gov.br/estatisticas-novoportal/economicas/contas-nacionais/9300-contas-nacionais-
trimestrais.html?=&t=resultados>. 

13  ANBIMA. Consolidado histórico de fundos de investimento (novembro de 2018). Disponível em: 
<http://www.anbima.com.br/pt_br/informar/estatisticas/fundos-de-investimento/fi-consolidado-
historico.htm>. 

14  Idem, ibidem.  
15  SUGITA, Kohji. Global Investment Funds: Changes in the Last 30 Years and Future Challenges. Japan 

Securities Research Institute. 2016, p. 2. Disponível em: <http://www.jsri.or.jp/ 
publish/topics/pdf/1611_01.pdf>. 

16  IIFA. Dados de ativos de fundos de investimento (excluindo fundos de fundos). 
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A despeito da importância econômica e do intenso uso no Brasil, o estudo 

jurídico dos fundos de investimento é um exemplo claro da referida inércia do direito 

comercial. Fundos de investimento não estão nas leis,17-18 nos livros, ou nos bancos das 

faculdades de direito.19 Trata-se de uma área da economia que passa praticamente alheia ao 

direito (tradicional), em uma dessincronia entre a evolução econômica e a jurídica.20 

Especificamente no campo da literatura jurídica, após uma onda de produção 

bibliográfica de qualidade na metade do século passado,21 pouco ou quase nada se encontra 

sobre questões jurídicas relacionadas aos fundos de investimento até o início deste século, 

quando parece ter deixado o estado de latência em que se encontrou por 50 anos.22 YAZBEK, ao 

 
                                                             
17  No sentido de que suas estruturas são definidas por regulamento, pela CVM, à exceção dos Fundos de 

Investimento Imobiliários, regrados pela Lei nº 8.668/1993 e dos Fundos de Investimento em 
Participações em Infraestrutura (“FIP-IE”) e dos Fundos de Investimento em Participação na Produção 
Econômica Intensiva em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (“FIP-PD&I”), regulados pela Lei nº 
11.478/2007 (os quais são regulados pela ICVM 578). 

18  Tampouco parece haver movimento legislativo nesse sentido. Por exemplo, o projeto de novo Código 
Comercial (Projeto de Lei nº 1572/2011) não regula fundos de investimento. A única menção a fundos 
feita na proposta inicial do projeto de autoria do Deputado Vicente Cândido possui somente uma menção 
a fundos de investimento, no parágrafo primeiro do art. 143, que trata de sociedade estrangeira como 
sócia de sociedade brasileira. (Vide: <http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao? 
idProposicao=508884>. 

19  De acordo com as informações constantes nos currículos de 17 faculdades de direito do Brasil (em 
dezembro de 2014), em nenhum dos currículos foi identificada alguma disciplina que fizesse referência a 
fundos de investimento e somente em sete delas há uma disciplina voltada ao mercado de capitais de 
forma genérica (e às vezes, somente um tópico dentro de um semestre). Faculdades com ensino de 
mercado de capitais: FGV/RJ, FGV/SP, IBMEC/MG, PUCRJ, UFRJ, UnB, USP/Largo São Francisco. 
Demais faculdades consultadas: Católica de Brasília, IBMEC/RJ, PUCMG, PUCPR, PUCRS, PUCSP, 
UERJ, UFMG, UFPR, UFRGS. 

20  INNERARITY, Daniel. Un mundo desincronizado, p. 6. Disponível em 
<http://www.danielinnerarity.es/app/download/6803836986/Un+mundo+desincronizado.pdf?t=1350647
986> Último Acesso em: 21.12.2014. 

21  Quatro são as principais obras identificadas nesse período: BARRETO FILHO, Oscar. Regime juridico 
das sociedades de investimentos (“investment trusts”). São Paulo: Max Limonad, 1956. 225p.; PAJISTE, 
Bernard. Investimentos. Rio de Janeiro: Edições Financeiras S.A., 1958. 222p.; ASHTON, Peter Walter. 
A natureza jurídica dos fundos abertos de investimentos. Porto Alegre: Editora Meridional “EMMA”, 
1968; e ASHTON, Peter Walter. Companhias de investimentos. Rio de Janeiro: Edições Financeiras, 
1963. 229p. Além disso, cabe mencionar o desenvolvimento da matéria por PONTES DE MIRANDA 
(PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Direito das obrigações: sociedades por ações 
(continuação). Sociedade em comandita por ações. Contrôle das sociedades. Sociedades de investimento, 
de crédito e de financiamento. São Paulo: Revista Dos Tribunais, 2012. t. 51. 573p. (Coleção tratado de 
direito privado: parte especial; 51). Atualizado por Alfredo de Assis Gonçalves Neto). 

22  Especificamente sobre Fundos de Investimentos, são poucas as obras jurídicas encontradas nos dias 
atuais, dentre as quais se destacam: CARVALHO, Mário Tavernard Martins de. Regime jurídico dos 
fundos de investimento. São Paulo: Quartier Latin, 2012. 261p.; GAGGINI, Fernando Schwarz. Fundos 
de investimento no direito brasileiro. São Paulo: Liv. e Ed. Universitária de Direito, 2011. 132p.; 
FREITAS, Ricardo de Santos. Natureza jurídica dos fundos de investimento. São Paulo, Quartier Latin, 
2005. 287p.; ROCHA, Tatiana Nogueira da. Fundos de investimento e o papel do administrador: a 
indústria dos fundos no mercado brasileiro e a liberdade para agir, os poderes e obrigações dos seus 
administradores. São Paulo: Textonovo, 2005. 191p.; DOTTA, Eduardo Montenegro. A responsabilidade 
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criticar a escassez da literatura jurídica sobre fundos de investimentos, identifica dois fatores. 

Primeiro, o fato de que temas econômicos tenham sido relegados pela doutrina comercialista 

brasileira. Segundo, por não haver uma base legal extensa sobre fundos, uma vez que a os 

fundos possuem grande base regulamentar.23 Esse baixo volume de estudos específicos sobre 

fundos de investimentos não é prerrogativa brasileira. Mesmo nos EUA, o maior centro de 

fundos de investimento no mundo, o tema vem sendo negligenciado pelo direito.24  

Essa inércia é corroborada pelo fato de que vêm mudando ao longo do tempo, 

ainda que sejam instrumentos relativamente recentes. O cenário atual de fundos de 

investimento é muito distinto daquele que se iniciou com os primeiros fundos modernos há 

quase cem anos. Os primeiros fundos mútuos (mutual funds),25-26 tal como entendidos 

 
                                                             

dos administradores de fundos de investimento no Novo Código Civil: uma abordagem da indústria dos 
fundos de Investimento, voltada para a natureza da responsabilidade de seus administradores, sob a ótica 
dos novos princípios orientadores do direito privado e da regulamentação do setor. São Paulo: 
Textonovo, 2005. 157p.; FREITAS, Bernardo Vianna; VERSIANI, Fernanda Valle (Coord.). Fundos de 
investimento: aspectos jurídicos, regulamentares e tributários. São Paulo: Quartier Latin, 2015; 
DUFLOH, Rodrigo. A proteção do investidor em fundos de investimento. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2017; PAVIA, Eduardo Cherez. Fundos de investimento: estrutura jurídica e agentes de mercado como 
proteção do investimento. São Paulo: Quartier Latin, 2016. Há de se mencionar, ainda, a existência de 
reduzida bibliografia disponível em periódicos especializados (e.g., Revista de Direito Bancário e do 
Mercado de Capitais e Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro). 

23  YAZBEK, Otavio. Prefácio. In: FREITAS, Bernardo Vianna; VERSIANI, Fernanda Valle (Coord.). 
Fundos de investimento: aspectos jurídicos, regulamentares e tributários. São Paulo: Quartier Latin, 2015. 
p. 9. 

24  “No entanto, juristas têm, em grande medida, negligenciado estas empresas [fundos]. Embora os 
economistas tenham estudado extensivamente o desempenho e o funcionamento dos fundos de 
investimento, os juristas raramente examinaram sua estrutura e regulamentação” (tradução livre) (No 
original: “Legal scholars have largely overlooked these enterprises [funds], however. Alghouth financial 
economists have extensively studied investment fund’s performance and operation, legal scholar have 
rarely examined their structure and regulation”) (MORLEY, John. The Separation of Funds and 
Managers: A Theory of Investment Fund Structure and Regulation. Yale Law Journal, v. 123, 2014, p. 
1231). 

25  Segundo o glossário da OCDE, “[u]m fundo mútuo é uma estrutura financeira através da qual os 
investidores reúnem seus recursos para investir em uma carteira diversificada de títulos. Investidores 
individuais compram ações [ou cotas] no fundo, representando uma participação no total de ativos 
investidos, ou seja, eles têm uma participação acionária. A seleção de ativos é feita por gestores 
profissionais de fundos” […] “Os fundos mútuos, portanto, dão aos investidores individuais a 
oportunidade de investir em uma carteira de títulos diversificada e profissionalmente gerenciada sem a 
necessidade de conhecimento detalhado das empresas individuais que emitem as ações e títulos. Os 
gestores de fundos devem informar adequadamente os investidores sobre os riscos e despesas associadas 
ao investimento em fundos específicos. (Financial Terminology Database, Bank of England). Também 
conhecido como unit trusts no Reino Unido” (tradução livre) (no original: “A mutual fund is a financial 
structure through which investors pool their funds to invest in a diversified portfolio of securities. 
Individual investors purchase shares in the fund, representing an ownership interest in the large pool of 
underlying assets i.e. they have an equity stake. The selection of assets is made by professional fund 
managers” […] “Mutual funds therefore give individual investors the opportunity to invest in a 
diversified and professionally managed portfolio of securities without the need of detailed knowledge of 
the individual companies issuing the stocks and bonds. Fund managers must adequately inform investors 
about the risks and expenses associated with investment in specific funds. (Financial Terminology 
Database, Bank of England). Also known as unit trusts in the United Kingdom”) (OCDE. OECD 
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atualmente, surgiram na década de 1920 nos EUA.27 Mais recentemente, surgiram algumas 

formas populares, como os fundos de private equity e hedge (década de 198028) e os 

exchange-traded funds (“ETF”) (década de 1990). A cada ano, lançam-se novos 

instrumentos e, com eles, novos desafios ao direito.  

Essa constante evolução tornou a indústria de fundos de investimento um tema 

complexo que, muitas vezes, é estudado de forma específica, sem uma compreensão do 

cenário total. Em uma situação que se assemelha à parábola dos cegos e do elefante,29 os 

estudos não compreendem o grande cenário (big picture), pouco relacionam os fundos de 

investimento nos países e, igualmente, pouco interagem com a prática de outras 

jurisdições. 

Por exemplo, nos EUA os fundos de private equity e mútuos são considerados 

entidades completamente distintas: possuem públicos-alvo distintos, estratégias de 

investimento distintos, mas também formas jurídicas e regulações diferentes. Como 

resultado, são estudados de forma separada.30 Da mesma forma, o estudo de fundos de 

 
                                                             

Institutional Investors Statistical Yearbook. 2000, Annex III, Glossary. Disponível em: 
<https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=1712>). 

26  No Brasil, os primeiros fundos de investimento utilizavam a denominação “fundo mútuo” e até hoje há 
alguns fundos regulados pela CVM com essa denominação (e.g., Fundos Mútuos de Investimentos em 
Empresas Emergentes, Fundos Mútuos de Privatização). Essa nomenclatura decorre da denominação 
dada nos EUA para tais entidades (mutual funds). No direito brasileiro, “mútuo é o empréstimo de coisas 
fungíveis” no qual “[o] mutuário é obrigado a restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do 
mesmo gênero, qualidade e quantidade” (art. 586 do Código Civil). Trata-se, portanto, de uma forma de 
empréstimo, distinta da natureza de investimento de fundos. Essa característica será abordada no 
Capítulo 5. 

27  MORLEY, John. Collective Branding and the Origins of Investment Fund Regulation. Virginia Law & 
Business Review, n. 6, 2011, p. 10. Disponível em: <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm? 
abstract_id=1762217>. 

28  BRATTON, William W.; McCahery, Joseph A. Introduction. In: BRATTON, William W.; McCahery, 
Joseph A. Institutional Investor Activism: Hedge Funds and Private Equity, Economics and Regulation. 
Oxford: Oxford University Press, 2015. p. 4-5. 

29  Segundo a qual um grupo de cegos, ao tentarem identificar e compreender o que estavam a analisar, 
descrevem cada um uma parte específica. No poema de John Godfrey Saxe (The Blind Men and the 
Elephant)., um cego, ao tocar na barriga, a descreve como uma parede; outro, pegando na presa, descreve 
como uma lança; o terceiro, ao tocar na tromba, descreve como uma cobra; o quarto, ao sentir o joelho, 
afirmou ser uma árvore; o quinto, pegando na orelha, descreve como um leque; o sexto, por fim, ao 
encostar no rabo, descreve como uma corda. 

30  exemplo, as obras mais recentes e completas dos temas tratam os referidos fundos de forma separada. 
Enquanto BIRDTHISTLE e MORLEY estudam os fundos mútuos, BRATTON e MCCAHERY estudam os 
fundos de private equity e hedge (vide: BIRDTHISTLE, William A.; MORLEY, John (ed.). Research 
Handbook on the Regulation of Mutual Funds. Cheltenham: Edward Elgar, 2018; e BRATTON, William 
W.; McCAHERY, Joseph A. Institutional Investor Activism: Hedge Funds and Private Equity, 
Economics and Regulation. Oxford: Oxford University Press, 2015). 
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investimento no Brasil é completamente focado nas inúmeras normas da CVM, sem a 

análise comparada da adequação do sistema doméstico à prática internacional.  

Com o objetivo final de apresentar uma compreensão do regime jurídico e 

regulatório dos fundos de investimento no Brasil, este trabalho tem como objetivo propor 

uma contribuição inovadora ao estudo jurídico do tema ao apresentar uma sistematização 

da matéria a partir dessas duas premissas: a compreensão do cenário geral de fundos de 

investimentos e a comparação dos sistemas em países em que o tema é relevante. Entende-

se que a compreensão da realidade brasileira somente é possíel a partir dessa análise. 

Fundos de investimento possuem funções macro e microeconômicas. Da 

perspectiva macroeconômica, servem como instrumento de crescimento e desenvolvimento 

econômico, no sentido de participarem de políticas econômicas voltadas ao incentivo à 

poupança popular e ao mercado de capitais como fonte de financiamento da atividade 

produtiva. Da perspectiva microeconômica, desempenham diversas e distintas funções – ou 

usos específicos – dispostas em um amplo espectro. Se, de um lado do espectro há 

pequenos investidores utilizando fundos de investimento como forma de poupança, de 

outro lado há investidores sofisticados e com grandes volumes de capital que buscam a 

maximização dos seus retornos financeiros, em estratégias de prazos variados. Entre esses 

dois exemplos, no entanto, há uma axtensa gama de hipóteses, sem definições ou limites 

claros.  

Essas diferenças de funções de fundos se refletem em tipos e classificações, 

regimes jurídicos e regulatórios adotados em diversos países. Modelos jurídicos e 

regulatórios são adotados para resolver ou mitigar os riscos envolvidos a depender das 

características econômicas. No Brasil, no entanto, a situação é distinta. Primeiro, que a 

regulação não é clara no que se refere a características básicas de fundos. Trata-se de um 

conjunto complexo composto, essencialmente, por normas infralegais editadas nas últimas 

décadas. Segundo, e talvez como consequência disso, que os fundos são utilizados para 

diversas finalidades; algumas distintas da sua própria razão originária de ser.  

O problema central do trabalho (ou diagnóstico positivo) é que, no Brasil, 

fundos de investimento são (ou se tornaram) entidades jurídicas com contornos definidos, e 

utilizadas para diversos fins. A tese defendida (ou diagnóstico normativo) é de que fundos 

de investimento são, na verdade, entidades de natureza econômica – definidas pelas 

finalidades macro e microeconômicas, independentemente das estruturas jurídicas e 
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regulatórias. Em outras palavras, trata-se de uma crítica ao direito posto, a partir de uma 

análise funcional de experiências internacionais, da realidade doméstica e da compreensão 

dos fundos como instrumento de política pública, para a propositura de alterações 

regulatórias, o direito pressuposto.31  

Em decorrência do diagnóstico positivo, criam-se alguns problemas.  

De ordem jurídica, com a utilização de fundos de investimentos como estruturas 

jurídicas – quase-tipos societários – para finalidades distintas daquelas objetivadas. Cria-se 

uma categoria de entidades paralelas, pouco reguladas, que subtraem do direito tradicional 

(i.e., direito civil, societário, e as respectivas leis) um volume substancial de operações 

econômicas.  

De ordem econômica e de políticas públicas, a distorção descrita gera 

estatísticas que não representam a realidade e levam os formadores de políticas 

macroeconômicas a conclusões errôneas. Por exemplo, ao se comparar a indústria de 

fundos do Brasil com o exterior, uma primeira impressão é a de que estamos em nível 

semelhante com diversos países desenvolvidos e de que há relativo bom funcionamento do 

mercado de captais.  

De ordem regulatória, o sistema movimenta indevidamente a máquina pública, 

onerando o estado e os usuários do sistema.  

Por fim – e mais importante –, de ordem social: os benefícios tributários, 

originalmente concebidos para a promoção da indústria e da poupança popular acabam 

sendo desviados para beneficiar grandes fortunas, em uma transferência de renda que 

aumenta ainda mais as desigualdades sociais do país. 

Para resolver essa assimetria entre os diagnósticos positivo e normativo (i.e., do 

direito posto e do direito pressuposto), faz-se necessária a compreensão das funções e das 

dinâmicas econômicas e jurídicas envolvidas. Nesse aspecto, o presente trabalho tem duas 

principais inspirações: de um lado, o clássico trabalho de BERLE & MEANS, no qual os 

autores apresentam um panorama jurídico e econômico das corporations nos EUA, 

demonstrando a dissociação entre controle e propriedade naquele país; 32  de outro, na 

 
                                                             
31  GRAU, Eros Roberto. O direito posto e o direito pressuposto. 9. ed. São Paulo: Malheiros, 2014. p. 45 
32  BERLE, Adolf A.; MEANS, Gardiner C. A moderna sociedade anônima e a propriedade privada. 2. ed. 

Tradução Dinah de Abreu Azevedo. São Paulo: Nova Cultural, 1987. 
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igualmente relevante análise funcional das companhias em A Anatomia do Direito 

Societário (no original The Anatomy of Corporate Law”33-34). Há, portanto, uma clara 

influência da escola chamada Direito e Economia.35-36 

Este trabalho se propõe a apresentar contribuições inéditas ao debate jurídico e 

econômico sobre fundos de investimento no Brasil e no mundo. Primeiro, com a tese 

central, ao definir fundos de investimento pelas suas características econômicas e não 

jurídicas. Segundo, porque sistematiza a matéria, da perspectiva funcional, comparando a 

dinâmica dos fundos de investimento em diversas jurisdições, e apresentando caminhos 

para a análise da matéria no Brasil. Nesse aspecto, o trabalho oferece parâmetros de análise 

e definição do que deveriam ser fundos de investimentos e, dentro do conjunto de fundos 

de investimento, quais merecem (e de que forma) serem regulados. Terceiro, pela pesquisa 

empírica, que oferece, junto com a teoria, substrato da realidade para a avaliação da 

matéria. Por fim, pela análise crítica da regulação dos fundos no Brasil, que resulta em 

propostas de alteração visando a resolver os problemas identificados de sub e 

sobrerregulação.  

 
                                                             
33  KRAAKMAN, Reiner et al. The Anatomy of Corporate Law: A Comparative and Functional Approach. 

3. ed. Oxford: Oxford University Press, 2017. 281p. 
34  Recentemente traduzido para o Português: KRAAKMAN, Reinier et al. A anatomia do direito 

societário: uma abordagem comparada e funcional. Tradução Mariana Pargendler. São Paulo: Singular, 
2018. 518 p.  

35  Tradução do “Law & Economics”. Parte da literatura também denomina a área de Análise Econômica do 
Direito. MILLER diferencia as duas terminologias, esclarecendo as amplitudes e limitações. “Cada 
abordagem tem vantagens e desvantagens. A análise econômica do direito traz à mesa a metodologia bem 
compreendida e uma precisão de análise que é emblemática da economia como um todo. Por outro lado, 
a análise econômica do direito também traz consigo os limites de sua disciplina, que inclui o fato de que, 
para alcançar a precisão analítica, a abordagem deve abstrair de muitas características que fazem a 
diferença no mundo real. Direito e economia é inerentemente mais complexo do que a análise económica 
da lei e menos rigoroso analiticamente. Essas podem ser consideradas fraquezas. Por outro lado, direito e 
economia, por não se abstrair do mundo real, também oferece um menu potencialmente mais rico de 
explicações para os fenômenos sob investigação” (no original: “Each approach has advantages and 
disadvantages. Economic analysis of law brings to the table the well‐understood methodology and a 
precision of analysis that is emblematic of economics as a whole. On the other hand economic analysis of 
law also carries with it the limits of its discipline, which include the fact that, to achieve analytical 
precision, the approach must abstract from many features that make a difference in the real world. Law 
and economics is inherently more complex than economic analysis of law and less analytically rigorous. 
These might be considered weaknesses. On the other hand, law and economics, because it does not 
abstract from the real world, also offers a potentially richer menu of explanations for the phenomena 
under investigation” (MILLER, Geoffrey P. Law and Economics versus Economic Analysis of Law. 
NYU Law and Economics Research Paper, n. 11-16,  abr. 2011. Disponível em: 
<https://ssrn.com/abstract=1804920>. Sobre o tema, vide também HYLTON, Keith N. Law and 
Economics Versus Economic Analysis of Law. European Journal of Law and Economics. mar. 2018 (no 
prelo). Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=3024605>. 

36  CALABRESI, Guido. The Future of Law & Economics. New Haven: Yale University Press, 2016. p 4. 
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Aqui cabe um comentário adicional sobre o tema, suas limitações e 

possibilidades. Como afirmado, a estrutura jurídica dos fundos de investimento é feita, 

principalmente, por meio de regulação infralegal. Isso é destacado pela literatura como 

elemento limitador dos estudos sobre o tema. Ninguém pretende pesquisar e escrever sobre 

um tema que poderá sofrer alterações em curto prazo e, assim, perder a relevância. Esse 

foi, de fato, um risco assumido quando da escolha do tema da tese há cinco anos (e, de 

fato, nesse período, diversas foram as alterações regulatórias).37 

Trata-se, no entanto, de uma característica dual e ambivalente – agridoce – pois, 

ao mesmo tempo que pode gerar características negativas, também possui benefícios 

intrínsecos a esse dinamismo. Assim, ao mesmo tempo que é o problema, também é a 

própria solução (the curse and the cure). A partir da identificação de problemas (ou 

disfunções) no sistema, há maior flexibilidade para que se promovam mudanças. Essa é a 

esperança dessa pesquisa.  

De fato, a complexidade do tema se confunde com a evolução do objeto de 

estudo desse trabalho. Além de recente e dinâmica, a estruturação dos fundos de 

investimento no Brasil é tão peculiar e distante da lógica internacional que é difícil fazer 

comparações que possam auxiliar no diagnóstico ds reais problemas – talvez uma das 

razões para a escassa literatura sobre o tema.  

Nesse aspecto, a trajetória do estudo aqui apresentado demonstra a evolução da 

compreensão do tema. Em 2013, o projeto inicial buscava compreender o poder de 

controle de fundos de investimento a partir da experiência pessoal do autor envolvendo a 

utilização de fundos como veículo de operações submetidas ao CADE. Logo após, em 

2015, quando da conversão em doutorado, o tema da natureza jurídica dos fundos parecia 

ser a grande questão: ora, como condomínios sem personalidade jurídica poderiam 

desempenhar tantas atividades econômicas relevantes? Em 2016, após imersão na literatura 

internacional sobre o tema, o foco passou para os investidores institucionais: como não se 

estudam ainda investidores institucionais no Brasil? Somente após o exame de qualificação 

que o problema da regulação dos fundos ficou claro.  

Este trabalho está divido em duas partes.  

 
                                                             
37  Por exemplo, citam-se as reformas regulatórias propostas pela CVM em 2014 e 2016 e, mais 

recentemente, esforços legislativos a respeito da tributação dos fundos de investimento. 
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A Primeira Parte parte adota uma metodologia comparativa funcional,38 com o 

objetivo de descrever os fundos de investimento em algumas jurisdições relevantes, 

abordando sua regulamentação e função econômica. O Capítulo 1 contextualiza os fundos 

de investimento do panorama econômico internacional e demonstra que os fundos possuem 

funções macro e microeconômicas. O Capítulo 2 sistematiza os tipos e as classificações de 

fundos de investimento, com base na prática internacional, em três perspectivas (e.g., 

investimento, investidor e administração). O Capítulo 3 demonstra a fragmentação das 

estruturas jurídico-regulatórias no mundo, expondo sua grande variabilidade.  

A Segunda Parte analisa a realidade e critica o regime regulatório dos fundos de 

investimento no Brasil. Demonstra-se que os fundos de investimento no Brasil se 

comportam de forma distinta daquela tradicionalmente considerada pela literatura – e 

igualmente da finalidade pretendida pelos reguladores. Assim, o Capítulo 4 apresenta os 

resultados da pesquisa empírica quantitativa envolvendo os fundos de investimento. 

Posteriormente, a partir dos dados apresentados, os Capítulos 5 e 6 propõem uma análise 

de fundos de investimento em dois níveis: da existência e da regulação. O Capítulo 5 

apresenta critérios básicos para fundos de investimento. Por fim, o Capítulo 6 apresenta 

uma análise do regime regulatório da CVM e identifica um cenário de sub e 

sobrerregulação, no sentido de haver, ao mesmo tempo, falta e excesso de regulação de 

entidades denominadas fundos de investimento. Como conclusão, propõe alterações 

regulatórias.  

Cada parte e capítulo adotou uma metodologia específica com o objetivo de 

proporcionar uma análise completa da realidade dos fundos no Brasil. A primeira parte se 

aproxima ao direito comparado por apresentar a literatura jurídica e econômica de diversos 

países. A segunda parte, por sua vez, tem o foco na literatura nacional e em pesquisa 

empírica elaborada. Em especial o último capítulo que apresenta uma crítica à regulação 

específica da CVM, utilizou-se pesquisa jurisprudencial para identificar os debates em 

andamento sobre as matérias apresentadas.  

 

  

 
                                                             
38  Vide: MICHAELS, Ralf. The Functional Method of Comparative Law. In: REIMANN, Mathias; 

ZIMMERMANN, Reinhard. The Oxford Handbook of Comparative Law. Oxford: Oxford University 
Press, 2016. Disponível em: <10.1093/oxfordhb/9780199296064.013.0011>. 
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PARTE I: 

ANATOMIA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 

PERSPECTIVA INTERNACIONAL 

Determinados institutos jurídicos e organizações econômicas permeiam, em 

maior ou menor escala, um número representativo de jurisdições a ponto de se tornarem 

“universais”. São entidades que, ainda que possuam variações nos seus contornos e nos 

seus usos específicos, são razoavelmente bem compreendidas pelo seu “nome”39 e pelas 

suas características básicas. Propriedade privada40 e sociedade anônima41 são exemplos de 

institutos jurídicos encontrados na grande maioria das jurisdições capitalistas com sistema 

jurídico estruturado e cujas características são, de forma geral, semelhantes.42 No mesmo 

sentido, há organizações que cumprem funções econômicas (e sociais) específicas que 

 
                                                             
39  Para “nome”, quer-se referir à denominação vulgar, não necessariamente técnica, de instituições, cuja 

tradução entre idiomas é de fácil compreensão. Por exemplo, universidade possui tradução fácil para 
diversos idiomas ocidentais: Universität (alemão), university (inglês), universidad (espanhol), università 
(italiano), université (francês) etc. 

40  DARI-MATTIACCI e GUERRIERO, em recente pesquisa, identificaram direitos de propriedade em 126 
jurisdições (o que não significa não haver o instituto propriedade em outras). Considerando a base total 
de países membros das Nações Unidas de 193, isso representa aproximadamente 65% (DARI-
MATTIACCI, Giuseppe, GUERRIERO, Carmine. A novel dataset on horizontal property rights in 126 
jurisdictions. Data in Brief, v. 11, 2017. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.dib.2017.03.005>). 
Para a base de dados das Nações Unidas, vide: <http://www.un.org/en/sections/about-
un/overview/index.html>). 

41  KRAAKMAN et al. fazem uma análise funcional comparada de diversas jurisdições (Brasil, França, 
Alemanha, Itália, Japão e Reino Unido) com o objetivo de fornecer pontos de convergência entre 
sistemas. Os autores identificam cinco características básicas e universais encontradas em todas as 
jurisdições analisadas: “(1) personalidade jurídica, (2) responsabilidade limitada, (3) ações transferíveis, 
(4) administração centralizada com estrutura de conselho; e (5) propriedade compartilhada por 
fornecedores de capital” (ARMOUR, John; HANSMANN, Henry; KRAAKMAN, Reinier; 
PARGENDLER, Mariana. 1. O que é o direito societário. In: KRAAKMAN, Reinier et al. A anatomia do 
direito societário: uma abordagem comparada e funcional. Tradução Mariana Pargendler. São Paulo: 
Singular, 2018, p. 38. 

42  Diz-se semelhante, pois possuem variações tanto nos seus contornos legais, quanto nas características 
funcionais. Em uma análise crítica sobre as características das companhias no Brasil, PARGENDLER 
demonstra a erosão, no país, dos atributos tradicionais das companhias (identificados em A anatomia do 
direito societário, supra). Ou seja, embora as características estejam presentes, não cumprem suas 
funções em decorrência de evolução jurisprudencial e legislativa. Assim conclui: “Por meio de uma série 
de decisões judiciais e leis, a legislação brasileira enfraqueceu significativamente os elementos 
corporativos canônicos. A versão forte da forma corporativa, a qual geralmente é considerada universal, 
não está mais disponível na legislação brasileira” (tradução livre) (No original “Through a series of 
judicial decisions and statutes, Brazilian law has significantly weakened the canonical corporate 
elements. The strong version of the corporate form, which is generally assumed to be universal, is no 
longer available under Brazilian law”) (PARGENDLER, Mariana, How Universal is the Corporate 
Form? Reflections on the Dwindling of Corporate Attributes in Brazil (February 20, 2018). Disponível 
em: <https://ssrn.com/abstract=3126838>. 
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também possuem as características universais, como bancos,43 hospitais, escolas. Essas 

organizações econômicas “universais”, no entanto, podem variar – e de fato variam – 

substancialmente entre jurisdições no que se refere à sua estrutura jurídica.  

Essa mesma universalidade pode ser atribuída aos fundos de investimento. Eles 

são “um dos mais notáveis e democráticos instrumentos de alocação de poupança dos 

investidores” 44  encontrados no mundo inteiro. 45 - 46  Ao agregarem capital nas mãos de 

administradores profissionais, se beneficiam de economias de escala e de escopo.47 Para 

BULLARD, os fundos mútuos (nos EUA) são o mais popular produto de investimento que o 

mundo já viu. 48  Estima-se que fundos existam, atualmente, em, pelo menos, 147 

 
                                                             
43  Nesse caso, considera-se a função econômica tradicional de banco de varejo. 
44  Pois agregariam segurança e liquidez aos investidores por ter diversificação de portfólio, administração 

profissional e a transferência de cotas (EIZIRIK, Nelson et al. Mercado de capitais – regime jurídico. Rio 
de Janeiro: Renovar, 2008. p. 77-78). 

45  Segundo EIZIRIK, instrumentos de investimento coletivo (e.g., fundos de investimento) foram criados em 
praticamente todos os países que dispõem de sistemas financeiros desenvolvidos (EIZIRIK, Nelson et al. 
Mercado de capitais – regime jurídico. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 77, nota de rodapé). 

46  Note-se que, mesmo em países cuja tradição religiosa proíbe a usura, foram criados fundos de 
investimento. Esse é o caso dos fundos de investimento islâmicos, entidades que atuam de acordo com as 
normas da lei islâmica (sharia). Esses fundos surgiram na década de 1990 e, em 2007 ELFAKHANI et al. 
estimaram a existência de aproximadamente 126 fundos, administrando aproximadamente USD 4 bilhões 
de ativos (ELFAKHANI, Said M.; HASSAN, M. Kabir; SIDANI, Yusuf M.; 16. Islamic mutual funds. 
In: HASSAN, M. Kabir; LEWIS, Mervyn K. Handbook of Islamic Banking. Cheltenham: Edward Elgar, 
2007. p. 256). De acordo com AYUB, em 2009 havia fundos mútuos islâmicos (a maioria de ações, mas 
também imobiliários e outros tipos de investimento) operando em diversos países: Arábia Saudita, 
Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Kuwait, Catar, Paquistão, Malasia, Brunei, Singapura, Alemanha, 
Irlanda, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Suiça e África do Sul (AYUB, Muhammad. 
Understanding Islamic Finance. Chichester: Wiley, 2009). 

47  “De igual modo que Latzko (1999), James et al. (1999) reportam uma forte evidência de economias de 
escala (redução dos custos médios pelo aumento da escala de produção) e de escopo (redução de custos 
pelo aumento da variedade de serviços oferecidos) na indústria dos fundos mútuos nos Estados Unidos. 
Esses ganhos seriam repassados aos investidores depois que os administradores dos fundos cobram suas 
taxas de administração.” (IQUIAPAZA, Robert Aldo. Performance, captação e foco das famílias de 
fundos de investimento. Tese de Doutorado. Universidade Federal de Minas Gerais. Outubro de 2009. p. 
31. Disponível em: http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/bitstream/handle/1843/BUBD-
9BGJA8/tese_robert_aldo_iquiapaza.pdf?sequence=1) 

48  “Nenhuma marca de governo teve sucesso no livre mercado que sequer se aproximasse do sucesso de 
fundos mútuos, a forma de investimento mais popular que o mundo já viu. A construção regulatória dos 
fundos mútuos domina os mercados financeiros mais avançados do mundo. Pare qualquer americano nas 
ruas e pergunte por uma recomendação de investimento, e a resposta mais comum será para investir em 
um fundo mútuo – não um fundo específico, mas, aquele que o público conhece, em certa medida, do 
conjunto de regras operacionais mais confiável por onde investidores podem acessar o mercado de 
capitais” (tradução livre) (No original: “[N]o government brand’s demonstrated success in the free 
Market has ever approached the success of the mutual fund, the most popular investment product the 
world has ever seen. The regulatory constructo that is the mutual fund dominates the most advanced 
financial markets in the workl. Stop any American on the street and ask for na investment 
recommendation, ando ne is likely to be advised to buy a mutual fund – not a particular sponsor of a 
mutual fund, but the thing that the public knows at some level as the most trusted set of operational rules 
through which a retail investor can access the capital markets” (BULLARD, Mercer. The rise and fall of 
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jurisdições49 (vide Apêndice I), ou seja, aproximadamente 76% dos países no mundo.50 No 

entanto, qual seria a melhor forma de definir fundos de investimento? Seriam eles 

institutos jurídicos ou organizações econômicas?  

Esses primeiros capítulos partem de dois diagnósticos iniciais sobre a realidade 

brasileira: um de origem positiva (ou ontológica) e outro de origem normativa (ou 

deontológica).51 O diagnóstico positivo é que, no Brasil, os fundos de investimento são, 

atualmente, institutos (ou entidades) jurídicos que servem para inúmeras finalidades.52 A 

título exemplificativo, além das finalidades tradicionalmente atribuídas aos fundos de 

investimento, os fundos são utilizados no Brasil para operações de securitização, de 

financiamento de projetos,53 estruturação patrimonial de grupos societários e de grandes 

famílias,54 na recuperação judicial de sociedades,55 entre diversas outras. 

 
                                                             

the mutual fund brand. In: BIRDTHISTLE, William A.; MORLEY, John (ed.). Research Handbook on 
the Regulation of Mutual Funds. Cheltenham: Edward Elgar, 2018. p. 22). 

49  Nessa pesquisa, foram consideradas diversas fontes. Considerando que os relatórios da OCDE listam 
aproximadamente 60 países, buscou-se fonte alternativa. A principal foi o Índice de Atratividade de 
Private Equity e Venture Capital de 2018, o qual lista aproximadamente 130 jurisdições (GROH, 
Alexander et al. The Venture Capital and Private Equity Country Attractiveness Index 2018. Nona 
Edição. IESE Business School University of Navarra, 2018. Disponível em: 
<https://blog.iese.edu/vcpeindex/files/2018/02/report2018.pdf>) Os demais países foram buscados 
manualmente, com base na lista de países membros das Nações Unidas (192), especialmente com base 
em informações sobre autoridades financeiras nacionais (<https://br.investing.com/brokers/regulation>). 
Deve-se notar, ainda, que alguns países, em especial na América Central, possuem uma forma de 
aquisição de cidadania por meio de investimento em “fundos de investimento de cidadania”, que são 
instituições públicas dos governos locais. Dito isso, não se exclui a possibilidade de o restante dos países 
também terem estruturas de fundo de investimento. 

50  Como denominador, utilizou-se a lista de países membros das Nações Unidas (192). Vide: 
<http://www.un.org/en/member-states/>. 

51  Sobre análises positiva e normativa na análise econômica do direito, vide: GICO JR., Ivo T. Metodologia 
e epistemologia da análise econômica do direito. Economic analysis of law Review, Brasília: Universa, v. 
1, n. 1, p. 7-33, jan.-jun. 2010.  

52  Segundo YAZBEK, a indústria dos fundos de investimento vem ganhando relevância econômica, sendo 
utilizado para diversas finalidades: “seja como instrumentos de captação de poupança, seja como 
mecanismos para a implementação de determinados tipos de operações (como securitizações, 
investimentos em private equity ou venture capital ou mesmo como peças essenciais em operações 
complexas de financiamento de projetos)” (YAZBEK, Otavio. Prefácio. In: FREITAS, Bernardo Vianna; 
VERSIANI, Fernanda Valle (coord.). Fundos de investimento: aspectos jurídicos, regulamentares e 
tributários. São Paulo: Quartier Latin, 2015. p. 9). 

53  Segundo YAZBEK, a indústria dos fundos de investimento vem ganhando relevância econômica, sendo 
utilizado para diversas finalidades: “seja como instrumentos de captação de poupança, seja como 
mecanismos para a implementação de determinados tipos de operações (como securitizações, 
investimentos em private equity ou venture capital ou mesmo como peças essenciais em operações 
complexas de financiamento de projetos).” (YAZBEK, Otavio. Prefácio. In: FREITAS, Bernardo 
Vianna; VERSIANI, Fernanda Valle (coord.). Fundos de investimento: aspectos jurídicos, 
regulamentares e tributários. São Paulo: Quartier Latin, 2015. p. 9). 

54  “Vale notar que boa parte dos grandes Grupos empresariais nacionais já adotam hoje a figura dos FIPs ou 
Fundos Multimercado em seus organogramas societários, seja em função da entrada de investidores 
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Como será aprofundado nos capítulos subsequentes, muito embora não sejam 

regulados em leis,56 trata-se de entidades criadas57 por regulação da CVM,58 com contornos 

jurídicos definidos. Assim, a despeito da ausência de personalidade jurídica no Brasil, eis 

que constituídos na forma de condomínio, são, em uma análise inicial, entidades com 

características jurídicas determinadas e deles específicas (e.g., capacidade processual, 

patrimônio próprio, escrituração contábil própria, e a presença de órgão deliberativo).59  

Em uma analogia com o direito societário, poder-se-ia dizer que fundos de 

investimento se aproximam ao conceito de empresa60 e não de sociedade. Trata-se de uma 

espécie de atividade econômica que pode ser analisada sob diversas perspectivas – ou 

perfis, como qualificado por ASQUINI.61 Assim, se, a personificação de uma empresa na 

 
                                                             

private equity, seja também de modo já corriqueiro para viabilizar a composição e [o] planejamento 
sucessório e patrimonial futuros, sem, com isso, abdicar das benesses de neutralidade tributária dos 
Fundos. Exemplo disso é o Grupo cearense M. Dias Branco, que aloca no topo de sua cadeia grupoal o 
“Dibra – Fundo de Investimento em Partcipações” (BARBOSA, Henrique Cunha. Usufruto de Cotas de 
Fundos de Investimento. In: FREITAS, Bernardo Vianna; VERSIANI, Fernanda Valle (coord.). Fundos 
de investimento: aspectos jurídicos, regulamentares e tributários. São Paulo: Quartier Latin, 2015. p. 98 
(nota e rodapé 12)). 

55  MORAES, Luiza Rangel de. O Papel dos Fundos de Investimento na Recuperação Judicial de Empresas. 
Revista de Dirito Bancário e do Mercado de Capitais, v. 37. p. 15, julho de 2007. 

56  No Brasil, somente os Fundos de Investimento Imobiliário são regulados por lei (Lei nº 8.668/1993), 
sendo os demais somente criados e regulados pela CVM. Esse é, inclusive, uma das razões identificadas 
por YAZBEK pela escassez de produção jurídica sobre o tema, segundo o qual, “[...] vale lembrar que não 
existe, para os fundos de investimento, uma base legal muito extensa (e nem mesmo muito clara, vale 
frisar) – o que, tendo em vista o formalismo das nossas análises mais tradicionais, talvez justifique aquele 
esquecimento” (YAZBEK, Otavio. Prefácio. In: FREITAS, Bernardo Vianna; VERSIANI, Fernanda 
Valle (coord.). Fundos de investimento: aspectos jurídicos, regulamentares e tributários. São Paulo: 
Quartier Latin, 2015. p. 9). 

57  Diz-se criadas, pois a legislação brasileira não cria especificamente fundos de investimento. Por exemplo, 
a Lei nº 6.385/1976 define que cotas de fundos de investimento são valores mobiliários, embora não 
regule o estabelecimento dos próprios fundos. (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; [...]). Da mesma forma, o art. 50 da Lei nº 4.728/ 1965 define que os fundos em 
condomínio (já existentes) poderão se converter em sociedades anônimas, mas não define a criação de 
fundos propriamente dita (art. 50. Os fundos em condomínios de títulos ou valôres mobiliários poderão 
converter-se em sociedades anônimas de capital autorizado, [...]) 

58  Como demonstrado no Capítulo 3, SOUTO defende que fundos de investimento seriam um tipo societário 
autônomo no Brasil. (SOUTO, Saint-Clair Diniz Martins. Fundos de investimento: um tipo societário 
autônomo e suas principais características. Dissertação de Mestrado UNB, 2016. p. 55-66. Disponível 
em: <http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/20807/1/2016_SaintClairDinizMartinsSouto.pdf>). 

59  DUFLOH, Rodrigo. A proteção do investidor em fundos de investimento. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2017. p. 13. 

60  “O conceito de empresa é o conceito de um fenômeno econômico poliédrico, o qual tem sob o aspecto 
jurídico, não um, mas diversos perfis em relação aos diversos elementos que o integram”. (ASQUINI, 
Alberto. Perfis da empresa. Tradução de Fábio Konder Comparato. Revista de Direito Mercantil, 
Industrial, Econômico e Financeiro, São Paulo, v.35, n. 104, out/dez 1996, p. 109) 

61  Segudo ASQUINI, a empresa poderia ser analisada sob quatro perfis: perfil subjetivo (empresa como 
empresário), perfil funcional (a empresa como atividade empresarial), perfil patrimonial e objetivo (a 
empresa como patrimônio “aziendal” e como estabelecimento), perfil corporativo (a empresa como 
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forma societária são figuras distintas e independentes,62 da mesma forma, no caso dos 

fundos de investimento, o Capítulo 3 demonstrará que a atividade econômica (fundo de 

investimento) pode ser personificada em diversas formas, societárias ou não.   

Partindo desse diagnóstico positivo – o qual constitui o problema central do 

trabalho –, essa primeira parte propõe uma análise normativa ao questionar a situação 

brasileira a partir da perspectiva internacional. Busca-se demonstrar que, em vez de serem 

analisados (e definidos) pelos contornos jurídicos, na verdade, fundos de investimento 

deveriam ser entendidos pelas suas funções econômicas. Em outras palavras, defende-se 

que fundos seriam entidades econômicas, ou, nas palavras de SPANGLER, “um meio pelo 

qual relações de administração de investimento são coletivizadas” (tradução livre).63 

Considerando a reatividade64 do direito comercial, somente a partir dessa análise 

econômica normativa65 é que o objetivo macro desse trabalho será viabilizado. Em outras 

palavras, somente a partir da compreensão do que fundos de investimento deveriam ser 

(função econômica), é que se poderá analisar, no caso brasileiro, o que de fato são fundos 

de investimento – e, posteriormente, criticar essa realidade. Como bem nota MORLEY, “a 

forma com que definimos o termo ‘fundo de investimento’ é importante para o estudo da 

 
                                                             

instituição) (ASQUINI, Alberto. Perfis da empresa. Tradução de Fábio Konder Comparato. Revista de 
Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, São Paulo, v. 35, n. 104, out.-dez. 1996). 

62  “O reconhecimento de uma organização de pessoas como instituição não significa personificação – nem 
perfeita nem imperfeita organização. Instituição e pessoa jurídica agem em direções diferentes. A outorga 
da personalidade jurídica a uma organização de pessoas tem, essencialmente, o escopo de se atribuir a um 
sujeito, diverso dos indivíduos, as relações jurídicas externas da organização. O reconhecimento de uma 
organização de pessoas como instituição implica somente no reconhecimento de um determinado modo 
de ser, das relações internas entre os componentes da organização, em relação a um fim comum. 
Certamente, quando uma organização de pessoas é elevada, pelo direito, ao grau de pessoa jurídica, o 
fenômeno da personalidade pode absorver aquele da instituição, também nas relações internas (assim nas 
sociedades). Mas a vida de uma organização de pessoas, como instituição, é uma vida interna que por si 
mesma não implica, de nenhum modo, personificação.” (ASQUINI, Alberto. Perfis da empresa. 
Tradução de Fábio Konder Comparato. Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e 
Financeiro, São Paulo, v.35, n. 104, out/dez 1996, p. 123) 

63  No original: “Investment fund is a means by which investment management relationships are 
collectivized” (SPANGLER, Timothy. The Law of Private Investment Funds. 2. ed. Oxford: Oxford 
University Press, 2012. Par. 1.01). 

64  FORGIONI, Paula A. A evolução do direito comercial brasileiro: da mercancia ao mercado. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2016. p. 22. 

65  GICO JR, Ivo T. Metodologia e epistemologia da análise econômica do direito. Economic analysis of law 
Review, Brasília: Universa, v. 1, n. 1, p. 7-33, jan.-jun. 2010. 
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economia, bem como do direito, porque ele determina quais entidades iremos 

conceitualmente tratar como ‘fundos de investimento’ para fins de comparação e estudo”.66 

Assim, se, nos EUA, a utilidade de uma definição jurídica para fundos de 

investimento é necessária para a delimitação da finalidade a que servem estas,67 no Brasil 

tem-se uma realidade oposta: o estudo proposto serve para identificar quais daquelas 

entidades denominadas (i.e., constituídas e registradas como) fundos de investimento de 

fato servem à(s) finalidade(s) à(s) qual(is) sua denominação indica serem aplicáveis, sob o 

conceito geralmente adotado em outras jurisdições. Em outras palavras, não é porque, no 

Brasil, chamamos de fundos de investimento, que eles são, de fato, fundos de 

investimento. Trata-se de uma “traição” da palavra, em uma analogia à obra de arte “Ceci 

n’est pas une pipe”.68  

Efetuar-se-á, portanto, uma tentativa de sistematização do instituto em 

perspectiva comparada de forma a garantir subsídios teóricos para os próximos capítulos. 

Para isso, buscar-se-á desenhar os parâmetros (sem necessariamente definir) para entidades 

denominadas fundos de investimento de forma genérica e comparada, como forma de 

garantir subsídios para uma análise crítica da função econômica desempenhada e de seus 

contornos jurídicos deles no Brasil. Com esse objetivo em mente, essa primeira parte será 

dividida em três capítulos.  

No Capítulo 1, serão demonstradas as funções macro e microeconômicas 

exercidas por fundos de investimentos (e investidores institucionais) em outras jurisdições, 

evidenciando a variabilidade do instituto no mundo em termos econômicos: por exemplo, 

enquanto em alguns países fundos de investimento exercem fator fundamental no sistema 

financeiro, em outros são praticamente inexpressivos. No Capítulo 2, a partir da análise 

dos fundos de investimentos no mundo sob perspectiva econômica, será demonstrado que 

 
                                                             
66  “A forma como definimos o termo ‘fundo de investimento’ é importante para o estudo da economia, 

assim como do Direito, porque determina quais empresas conceitualmente tratamos como ‘fundos de 
investimento’ para fins de comparação e estudo” (tradução livre) (No original: “the way we define the 
term ‘investment fund’ is important in the study of economics as well as in law, because it determines 
which enterprises we conceptually treat as ‘investment funds’ for purposes of comparison and study”) 
(MORLEY, John. The Separation of Funds and Managers: A Theory of Investment Fund Structure and 
Regulation. Yale Law Journal, v. 123, 2014, p. 1281). 

67  Nos EUA, MORLEY entende que o legislador falhou em definir “companhias de investimento” na 
Investment Companies Act. Lá, a falha acaba sendo na extensão da aplicação, pois a ICA não se aplica a 
todos os fundos de investimento (Idem, ibidem). 

68  MAGRITTE, René. La trahison des images. 1929. 
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os tipos de classificações dos fundos são reflexo do espectro de funções microeconômicas 

por eles exercidas. No Capítulo 3, serão apresentados os distintos modelos jurídicos e 

regulatórios dos fundos no mundo, e em que medida eles abordam e solucionam as 

questões das funções microeconômicas. De uma forma ampla, essa primeira parte tem 

como objetivo amplo dar subsídios práticos e teóricos para a posterior análise específica 

dos fundos de investimento no ordenamento jurídico.    

Sem a ambição de se analisar todas as perspectivas dos fundos de investimentos 

em outras jurisdições, essa primeira parte adota uma metodologia comparativa funcional,69 

tal como feito com as companhias em A Anatomia do Direito Societário,70 com o objetivo 

descrever os fundos de investimento em algumas jurisdições relevantes, abordando sua 

regulamentação e função econômica.   

Cabem aqui breves ressalvas metodológicas. Primeiro, deve-se esclarecer que 

essa primeira parte não trata de uma análise de direito comparado propriamente dita.71 

Serão apresentados exemplos de características de fundos de investimentos com o objetivo 

de demonstrar a fragmentação do instituto no mundo. Nesse sentido, não serão 

aprofundados elementos relevantes que justificam as diferenças existentes (e.g., civil e 

common law). A escolha das jurisdições ao longo do texto se deu, principalmente, pela 

relevância econômica dos países e pela disponibilidade de estudos jurídicos e econômicos. 

Segundo que, para fins desta parte, serão considerados fundos de investimentos aquelas 

entidades assim identificadas pela literatura como tal. Portanto, foge ao escopo desta parte 

o questionamento sobre entidades denominadas fundos de investimento em suas 

jurisdições, mas que eventualmente não se encaixariam em determinadas classificações72 – 

 
                                                             
69  Vide: MICHAELS, Ralf. The Functional Method of Comparative Law. In: REIMANN, Mathias; 

ZIMMERMANN, Reinhard. The Oxford Handbook of Comparative Law. Oxford: Oxford University 
Press, 2016. Disponível em: <10.1093/oxfordhb/9780199296064.013.0011>. 

70  Recentemente traduzido para o Português: KRAAKMAN, Reinier et al. A anatomia do direito 
societário: uma abordagem comparada e funcional. Tradução Mariana Pargendler. São Paulo: Singular, 
2018. 518 p.  

71  Para DANNEMAN, um estudo comparado deveria passar por três etapas: (i) seleção de bases de 
comparação (incluindo sistemas jurídicos), (ii) descrição completa das normas e contextos, e (iii) análise 
de resultados (DANNEMAN, Gerhard. Comparative Law: Study of Similarities or Differences? In: 
REIMANN, Mathias; ZIMMERMANN, Reinhard. The Oxford Handbook of Comparative Law. Oxford: 
Oxford University Press, 2016. Disponível em: <10.1093/oxfordhb/9780199296064.013.0011>). 

72  Por exemplo, MORLEY indica que determinados fundos de investimento suecos não deveriam ser, de fato, 
fundos, eis que não se enquadram em sua definição de separação de ativos e gestão. Vide: MORLEY, 
John. The Separation of Funds and Managers: A Theory of Investment Fund Structure and Regulation. 
Yale Law Journal, v. 123, 2014, p. 1283. 
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essa será a tarefa dos capítulos subsequentes, que terá como foco especificamente o caso 

brasileiro. Terceiro, essa parte não distinguirá fundos de investimento de acordo com a 

origem do capital, não havendo, para os fins aqui propostos, diferenças entre capital 

doméstico e estrangeiro.73 Quarto, e por fim, a análise aqui proposta possui limitações 

sobre a análise de questões tributárias. Essas questões serão apresendadas, de forma ampla 

na medida em que respondem aos problemas identificados no trabalho. 

 
                                                             
73  Reconhece-se a relevância da dinâmica internacional de investimento e o papel dos fundos nesse 

processo e a medida da interferência de atores internacionais no desenho institucional doméstico. Esse 
tema, todavia, merece estudo específico e qualquer tentativa de abordagem aqui seria insuficiente para 
quaisquer conclusões.  
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1. PANORAMA ECONÔMICO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO 

Os fundos de investimento, enquanto entidades econômicas, possuem papel de 

destaque nas economias mundiais. Seus efeitos são os mais diversos: potencializam a 

mobilização da poupança coletiva, facilitam a diversificação e o investimento em 

instrumentos financeiros menos acessíveis à população, incentivam e impulsionam o 

mercado de capitais, gerando liquidez e fortalecendo o mercado secundário de valores 

mobiliários. E são instrumentos relativamente novos. 

Embora a estrutura moderna de fundos tenha surgido na década de 1920, nos 

EUA,74-75 tomaram força na segunda metade do século passado – sendo que formas mais 

recentes, como fundos de private equity e hedge surgiram somente na década de 1980.76 

Posteriormente, os fundos se espalharam pelo mundo: em 30 anos (1985-2015), os ativos 

detidos por fundos passaram de 2% para 40% do PIB mundial.77 Em uma análise geral, 

 
                                                             
74  “Antes de 1927, os fundos de investimento incluíam uma nova e muito pequena indústria. A indústria 

começou a crescer rapidamente em 1927 com o aumento dos fundos fechados. Os fundos fechados são 
conjuntos de títulos de investimento semelhantes aos fundos abertos tradicionais, que agora dominam a 
indústria de fundos mútuos.”” (tradução livre) (No original: “Prior to 1927, mutual funds comprised a 
new and very small industry.15 The industry began growing quickly in 1927 with the rise of closed-end 
funds. Closed-end funds are pools of investment securities similar to the ordinary open-end funds that 
now dominate the mutual fund industry”) (MORLEY, John. Collective Branding and the Origins of 
Investment Fund Regulation. Virginia Law & Business Review, n. 6, 2011, p. 10. Disponível em: 
<https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1762217>).  

75  “O Massachusetts Investors Trust tornou-se o primeiro fundo mútuo norte-americano aberto, permitindo 
a emissão e o resgate contínuos de cotas pela companhia de investimento a um preço proporcional ao 
valor do portfólio de investimentos. A capitalização aberta tornou-se o modelo dominante para a 
organização de fundos mútuos, o que sugere que esta tem sido uma importante inovação que contribui 
para seu sucesso moderno. Não se pode deixar de se surpreender, no entanto, com quantas das 
características dos fundos de investimentos do século XVIII sobreviveram até hoje” (tradução livre) (no 
original: “[T]he Massachusetts Investors Trust became the first U.S. mutual fund with an open-end 
capitalization, allowing for the continuous issue and redemption of shares by the investment company at 
a price that is proportional to the value of the underlying investment portfolio. Open-end capitalization 
has become the dominant model for mutual fund organization, suggesting that it has been an important 
innovation contributing to its modern success. One cannot fail to be surprised, however, by how many of 
the features of eighteenth-century investment funds have survived until today”) (ROUWENHORST, K. 
Geert. The Origins of Mutual Funds. Yale ICF Working Paper, n. 04-48, dez. 2004, p. 17. Disponível em: 
<https://ssrn.com/abstract=636146>). 

76  BRATTON, William W.; McCahery, Joseph A. Introduction. In: BRATTON, William W.; McCahery, 
Joseph A. Institutional Investor Activism: Hedge Funds and Private Equity, Economics and Regulation. 
Oxford: Oxford University Press, 2015. p. 4-5. 

77  SUGITA, Kohji. Global Investment Funds: Changes in the Last 30 Years and Future Challenges. Japan 
Securities Research Institute. 2016. Disponível em: <http://www.jsri.or.jp/publish/ 
topics/pdf/1611_01.pdf>. 
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pode-se afirmar que, atualmente, os fundos de investimento são instituições econômicas 

universais.  

No entanto, embora os fundos de investimento sejam entidades universais, no 

sentido de estarem presentes em grande parte dos países, eles possuem diferenças e 

especificidades relevantes e exercem funções econômicas e jurídicas muito distintas. 

Partindo-se da hipótese de que fundos de investimento são entidades de natureza 

econômica, ou seja, definidos pelas funções macro e microeconômicas desempenhadas, e 

não pelas características jurídicas, inicia-se com a análise do panorama econômico no qual 

os fundos de investimento estão inseridos e papel que exercem nas políticas econômicas de 

cada país.  

A análise aqui proposta está dividida em duas partes. A primeira propõe a 

consideração dos fundos de investimento em um cenário de investidores institucionais e 

modelos de governança corporativa. A segunda, apresenta um panorama econômico dos 

fundos de investimento em perspectivas macro e microeconômicas.  

1.1 Fundos de Investimento como espécie do gênero investidores institucionais 

Há mais de 20 anos, COMPARATO afirmou que “grandes acionistas não são mais 

indivíduos, mas sociedades, fundações, fundos de investimento, fundos previdenciários”.78 

Além de atual, tal assertiva insere fundos de investimento em um cenário maior de 

entidades com características semelhantes: os investidores institucionais. Tais entidades, 

cujos principais exemplos são os bancos, as seguradoras, fundos de pensão e fundos de 

investimento,79 são, atualmente, uma espécie de força motriz da economia mundial80 e 

nacional, sendo um dos principais atores da organização do capital. Como demonstrado a 

 
                                                             
78  COMPARATO, Fábio Konder. Aspectos jurídicos da macro-emprêsa. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

1970. p. 24. 
79  Deve-se notar, no entanto, que não há, na literatura uma clara definição do que seriam investidores 

institutionais. Essa questão será abordada no Capítulo 5. 
80  “Hoje, grande parte da riqueza privada do país é controlada por bancos, seguradoras, associações de 

poupança e de empréstimo, fundos de pensão, empresas de investimento, fundos de doação de faculdades 
e universidades (endowments) e fundações. Estas são as instituições que aqui chamamos de ‘investidores 
institucionais’” (tradução livre) (no original: “Today much of the nation’s privately owned wealth is 
controlled by banks, insurance companies, savings and loan associations, pension funds, investment 
companies, college and university endowments, and foundations. These are the institutions we here speak 
of as ‘institutional investors’” (BAUM, Daniel Jay; STILES, Ned B. The Silent Partners: Institutional 
Investors and Corporate Control. Lincoln: Authors Guild Blackprint.com, 1965. p. 29). 
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seguir, eles influenciaram e continuam influenciando mudanças nos modelos de 

governança corporativa no mundo.  

Segundo MAURER, por uma perspectiva macroeconômica, os investidores 

institucionais levam grandes volumes de dinheiro ao mercado de capitais; por uma 

perspectiva microeconômica, eles proporcionam aos investidores individuais uma forma 

alternativa de risco, permitindo melhor relação entre risco e retorno do que aquela 

oferecida pelo investimento direto no mercado de capitais.81 

De forma simplificada, pode-se dizer que investidores institucionais 82  são 

gênero, do qual os fundos de investimento são espécie. No Brasil, a literatura sobre o tema 

é escassa e incipiente83 em comparação com o cenário internacional,84 de forma que não 

considera, em regra, os fundos dentro desse cenário mais amplo. Entende-se, no entanto, 

que a compreensão do papel desempenhado por investidores institucionais seja 

fundamental para a delimitação dos fundos de investimento, em especial no Brasil, como 

abordado no Capítulo 5. É dizer, se fundos de investimento fazem parte do grande grupo 

investidores institucionais, para serem – de fato (i.e., função econômica) – fundos de 

investimento, devem ser, igualmente, investidores institucionais. Assim, a análise a seguir 
 
                                                             
81  “Do ponto de vista macroeconômico, essas instituições fornecem um grande volume de recursos para o 

mercado de capitais, usados tanto pelas empresas quanto pelo estado. Do ponto de vista microeconômico, 
os investidores institucionais proporcionam a famílias um tipo de risco e agregação de recursos, 
permitindo uma melhor relação entre risco e retorno financeiro do que geralmente é possível por meio de 
participações diretas” (tradução livre) (no original: “From a macroeconomic perspective, these 
institutions provide a large volume of funds for the capital market which are used by both companies and 
the state. From a microeconomic perspective institutional investors provide households with a kind of 
risk and funds pooling, thus affording them a better trade-off between risk and reward than is generally 
possible through direct holdings”) (MAURER, Raimond. Institutional Investors in Germany: Insurance 
Companies and Investment Funds. CFS Working Paper, n. 2003/14, 2003. Disponível em: 
<https://ssrn.com/abstract=414100>). 

82  Também chamados de acionistas institucionais (institutional shareholder), propriedade institucional 
(institutional ownership), ou administradores de dinheiro/capitais (money managers). Por exemplo, 
BLACK utilizou as expressões instituição (institution), investidor institucional (institutional investor), 
instituição financeira (financial institution), e intermediário financeiro (financial intermediar) como 
substitutos (BLACK, Bernard S. Agents Watching Agents: The Promise of Institutional Investor Voice. 
UCLA Law Review, n. 39, 1992, p. 811). 

83  Note-se que, no Brasil, o tema ainda não recebeu muita atenção, havendo poucos estudos sobre o tema. 
Vide: AUGUSTINHO, Eduardo Oliveira. O ativismo acionário dos investidores institucionais e a 
governança corporativa nas companhias abertas brasileiras – a análise jurídica da economia do mercado 
de capitais. Tese de Doutorado do Programa de Pós-Graduação em Direito na Pontifícia Universidade 
Católica do Paraná, 2011; e RIBEIRO, Marcia Carla Pereira; AGUSTINHO, Eduardo Oliveira. Os 
investidores institucionais e o desenvolvimento do mercado de capitais no Brasil. In: WALD, Arnoldo; 
GONÇALVES, Fernando; SOARES DE CASTRO, Moema Augusta (coord.). Sociedades anônimas e 
mercado de capitais: homenagem ao Prof. Osmar Brina Corrêa-Lima. São Paulo: Quartier Latin, 2011. 

84  Por exemplo, em novembro de 2016, buscas pela expressão investidores institucionais resultou em 3.450 
artigos no portal HeinOnline, 2.577 no JSTOR, e 456 no SSRN. 
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apresentada possibilita não só a contextualização da influência dos fundos de investimento 

em cada jurisdição em um cenário mais amplo, mas também serve como base para a 

análise proposta nos capítulos subsequentes relacionadas à utilização de fundos de 

investimento no Brasil como entidades jurídicas – inclusive por outros tipos de 

investidores institucionais. 85  No que segue, primeiro será demonstrado o papel dos 

investidores institucionais na transformação do cenário econômico e de governança 

corporativa no mundo no século XX para, posteriormente, contextualizá-los na atualidade, 

de forma a ressaltar o papel desempenhados pelos fundos de investimento na economia 

global.  

1.1.1 Investidores institucionais e a transformação na governança corporativa 

Ainda que não haja uma definição clara do que sejam investidores institucionais 

(vide Capítulo 5), pode-se afirmar, de forma simplificada, que eles possuem duas grandes 

características: (i) a capacidade de agregar capital e (ii) a capacidade econômica 

(consequência da primeira característica) de investir esse capital de forma profissional (o 

que, por vezes, significa uma maior influência – ou ativismo86). Disso decorre que o 

crescimento dos investidores institucionais especialmente após a segunda metade do século 

XX, alterou o panorama de governança corporativa em, pelo menos, dois aspectos.  

No aspecto da agregação do capital, gerou maior concentração acionária nas 

mãos de grandes instituições. Eles foram responsáveis por uma importante mudança 

estrutural na economia norte-americana, influenciando uma mudança de um controle 

disperso (descrito por BERLE & MEANS) 87  para um capitalismo de agência (agency 

capitalism) com o controle de empresas concentrado nas mãos de investidores 

 
                                                             
85  GONG destaca que tipos distintos de investidores institucionais possuem sobreposições em suas 

atividades. Assim, seguradoras detêm os próprios investimentos e administram investimentos de outras 
instituições como fundos de pensão. No mesmo sentido, fundos de pensão e seguradoras são com 
frequência grandes clientes de fundos mútuos. Ainda, muitos fundos são administrados por companhias 
externas de administração, que igualmente administram capital de diversas outras instituições (GONG, 
Bo. Understanding Institutional Shareholder Activism: A comparative study of the UK and China. Nova 
Iorque: Routledge, 2014. p. 78). 

86  Como ativismo pode-se compreender hipóteses em que os investidores exercem papel ativo na 
administração das empresas investidas. Nessa linha, a doutrina apresenta a diferença entre actionnaire-
bailleur de fonds e actionnaire de contrôle, sendo o primeiro aquele que busca unicamente o retorno 
financeiro e o segundo o que busca a atuação na empresa (CASTRO, Rodrigo R. Monteiro de. Controle 
gerencial. São Paulo: QuartierLatin, 2010. p. 144). 

87  BERLE, Adolf A.; MEANS, Gardiner C. The Modern Corporation & Private Property. New Brunswick: 
Transaction Publishers, 1991. 



39 
 

 
 

institucionais (descrito por GILSON e GORDON). 88  Curiosamente, ROE indica que, 

exatamente quando da publicação do estudo de BERLE & MEANS, na década de 1930, é que 

os fundos de investimento (e outros investidores institucionais) passaram a atuar como 

intermediários mais ativistas, monitorando as atividades das grandes empresas. 89 

Atualmente, fala-se, ainda, em uma terceira mudança estrutural decorrente do crescimento 

de fundos de índice passivos.90  

Já no aspecto de ativismo, e como consequência da concentração acionária 

promovida pela agregação do capital, viabilizou a influência nas atividades e decisões de 

empresas91 e mudou os parâmetros de governança corporativa92 no mundo nas últimas 

décadas. 93  Da perspectiva jurídica, GOSHEN e HANNES defendem, inclusive, que os 

 
                                                             
88  GILSON, Ronald J.; GORDON, Jeffrey N. The Agency Costs of Agency Capitalism: Activist Investors 

and the Revaluation of Governance Rights. Columbia Law Review, n. 113, p. 865, 2013. 
89  “O timing do corte é irônico, porque Berle and Means tinham acabado de publicar a sua conclusão de que 

a atomização de participações acionárias tinha transferido o poder dos acionistas para os gestores. Os 
principais atores políticos queriam então banir fundos mútuos (e outros banqueiros) do controle da 
indústria” (tradução livre) (no original: “The cutoff’s timing is ironic, because Berle and Means had just 
published their finding that the atomization of shareholdings had shifted power from shareholders to 
managers. Key political players then wanted to ban mutual fund (and other banker) control of industry”) 
(ROE, Mark J. Strong Managers Weak Owners: The Political Roots of American Corporate Finance. 
Princeton: Princeton University Press, 1994. p. 102) 

90  COATES descreve três fases. Primeiro, a dispersão de Berle e Means, depois o ativismo de investidores 
institucionais, e, por último (e mais recentemente), três grandes modas (trends): indexação, private equity 
e globalização (COATES, John C. The Future of Corporate Governance Part I: The Problem of Twelve. 
Minuta de setembro de 2018, p. 4-6. Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=3247337>). 

91  Vide: YOUNG, Suzanne; GATES, Stephen. Institutional Investors' Power to Change Corporate 
Behavior. Bingley: Emerald, 2013. 

92  De acordo com os Princípios de Governança Corporativa do G20 da OCDE, “[e]m muitas jurisdições, o 
mundo real da governança corporativa e da propriedade não é mais caracterizado por uma relação direta e 
descomprometida entre o desempenho da empresa e a renda dos beneficiários finais das participações. Na 
realidade, a cadeia de investimentos é frequentemente longa e complexa, com diversos intermediários 
entre o beneficiário final e a companhia. A presença de intermediários que atuam como tomadores de 
decisão independentes influencia os incentivos e a capacidade de se engajar na governança corporativa” 
(tradução livre) (no original: “[i]n many jurisdictions, the real world of corporate governance and 
ownership is no longer characterised by a straight and uncompromised relationship between the 
performance of the company and the income of the ultimate beneficiaries of shareholdings. In reality, the 
investment chain is often long and complex, with numerous intermediaries that stand between the 
ultimate beneficiary and the company. The presence of intermediaries acting as independent decision 
makers influences the incentives and the ability to engage in corporate governance”) (OCDE, G20/OECD 

Principles of Corporate Governance 29 (2015)). 
93  Como será demonstrado infra, o ativismo não é uma característica necessária dos investidores 

institucionais, havendo muitas instituições que investem de forma passiva. “Ao longo das duas últimas 
décadas, houve uma mudança substancial na indústria de gestão de ativos de estratégias de investimento 
ativas para passivas. Estratégias ativas permitem que os gestores de carteiras tenham liberdade para 
selecionar valores mobiliários específicos, geralmente com o objetivo de investimento de superar um 
índice previamente definido. Em contraste, as estratégias passivas (ou ‘indice’) usam uma forma de 
investimento regulado para rastrear um índice, normalmente detendo todos os seus ativos constituintes ou 
uma amostra representativa automaticamente selecionada desses ativos. A mudança para o investimento 



40 
 

 

investidores institucionais promoveram a “morte” do direito societário, uma vez que seu 

poder e sua sofisticação causaram a redução dos conflitos societários judiciais nas cortes 

de Delaware por meio do mercado e do ativismo.94  

E esse fenômeno não ocorreu somente nos EUA. Fundos de investimentos, 

fundos de pensão, bancos e seguradoras ultrapassaram os limites geográficos de seus 

países e investem de forma crescente em escala global e alcançando novos mercados95 com 

 
                                                             

passivo é um fenômeno global” (tradução livre) (no original: “Over the past couple of decades, there has 
been a substantial shift in the asset management industry from active to passive investment strategies. 
Active strategies give portfolio managers discretion to select individual securities, generally with the 
investment objective of outperforming a previously identified benchmark. In contrast, passive (or 
“index”) strategies use rules-based investing to track an index, typically by holding all of its constituent 
assets or an automatically selected representative sample of those assets. The shift to passive investing is 
a global phenomenon” (ANADU, Kenechukwu et al. The Shift from Active to Passive Investing: 
Potential Risks to Financial Stability? FEDS Working Paper, n. 2018-060, 2018, p. 1. Disponível em: 
<https://ssrn.com/abstract=3242660>). 

94  Segundo os autores, “a transformação de composição dos mercados acionários dos EUA levou à morte da 
legislação societária, à medida que a regulação de empresas públicas norte-americanas vem sendo 
transferida dos tribunais para os mercados. […] Cada vez mais, participantes sofisticados do mercado 
vêm escolhendo deixar, parcial ou integralmente, os tribunais de lado, confiando em atividades 
extrajudiciais e centradas nas partes envolvidas de modo a resolver conflitos corporativos. De forma 
geral, os tribunais de Delaware acomodaram o afastamento das decisões judicial. No entanto, nossa 
análise demonstra que as forças de mercado, e não os tribunais de Delaware, catalisaram esse novo 
equilíbrio do controle corporativo. Os acionistas institucionais de hoje se reconhecem como participantes 
sofisticados do mercado, capazes de alcançar objetivos de governança por meio de ativismo sem 
assistência judicial e, como resultado, preferem não incorrer em custos judiciais quando evitáveis. Os 
tribunais de Delaware estão, portanto, cada vez mais no papel de supervisores processuais, ou forçados a 
observar batalhas de governança à distância”(tradução livre) (no original: “[…] the compositional 
transformation of U.S. equity markets has led to the death of corporate law, as the regulation of U.S. 
publicly traded corporations has shifted from courts to markets. […] Instead, increasingly sophisticated 
market participants have elected to side-step the court in part or whole, relying on extra-judicial party-
centric activity to resolve corporate conflicts. The Delaware courts have generally accommodated this 
shift away from judicial resolution. However, our analysis demonstrates that market forces, not Delaware 
courts, have catalyzed this new balance of corporate control. Today’s institutional shareholders perceive 
themselves as sophisticated market participants capable of achieving governance aims via activism 
without judicial assistance and as a result, prefer not to incur adjudicatory costs when avoidable. The 
Delaware courts are therefore increasingly edged into the role of procedural supervisors, or forced to 
observe governance tussles from the sidelines” (GOSHEN, Zohar; HANNES, Sharon. The Death of 
Corporate Law. ECGI Working Paper Series in Law, n. 402/2018, 2018, p. 45. Disponível em: 
<http://ssrn.com/abstract_id=3171023>). 

95  Em 1991, BUXBAUM afirmou que “[…] o único elemento ainda não reconhecido nesses trabalhos [sobre 
Investidores Institucionais], a saber, [são] os aspectos transnacionais que acompanham a globalização dos 
mercados de valores mobiliários e o alcance global desses investidores institucionais norte-americanos – 
e, em menor escala, japoneses e britânicos – fora de seus países de origem, especialmente no continente 
europeu” (tradução livre) (no original: “[…] the one element not yet acknowledged in these writings 
[about Institutional Investors], namely, the transnational aspects attendant on the globalization of 
securities markets and the global reach of these American-and, to a lesser extent, Japanese and British-
institutional investments outside their countries of origin, especially on the European continent”) 
(BUXBAUM, Richard M. Institutional Owners and Corporate Managers: a Comparative Perspective. 
Brooklyn Law Review, n. 57, 1991, p. 3). 
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instituições e estruturas jurídicas diferentes. 96  Esse processo de internacionalização de 

investidores institucionais (em especial os fundos de investimento) alterou o panorama de 

investimento em outros países e, ainda, promoveu alterações e convergência do direito 

societário entre os países97 – o que é visto pela literatura de forma ambivalente (i.e., e com 

efeitos negativos e positivos).98  

Tradicionalmente, nos EUA, os maiores investidores eram investidores de 

varejo, enquanto no Reino Unido, as ações eram normalmente detidas por fundos de 

pensão e seguradoras e, na Alemanha, por grandes bancos comerciais.99-100 Segundo HOPT, 

em 1994 a definição de investidores institucionais era pouco clara, pois na Europa 

continental, as entidades predominantes eram bancos e seguradoras (e poucos fundos de 

investimento); já nos EUA e em países anglo-saxões, ao contrário, os fundos de pensão 

eram as entidades mais relevantes da economia.101 Consequentemente, a literatura indicava 

dois modelos de controle da perspectiva econômica: sistemas que se utilizavam do 

mercado para o controle empresarial, como nos EUA e no Reino Unido, e sistemas de 

controle nos quais os bancos funcionavam como monitores, como na Alemanha e no 

Japão.102-103  

 
                                                             
96  “[...] [A] natureza dos investidores institucionais evoluiu ao longo dos anos em um complexo sistema de 

instituições financeiras e empresas de gestão de fundos com suas próprias questões de governança 
corporativa e estruturas de incentivo. As cadeias de investimento cresceram, aumentando o número de 
instituições entre o beneficiário final e um investimento numa empresa” (tradução livre) (no original: 
“[…] [T]he nature of institutional investors has evolved over the years into a complex system of financial 
institutions and fund management companies with their own corporate governance issues and incentive 
structures. Investment chains have lengthened, increasing the number of institutions between the final 
beneficiary and an investment in an enterprise” (OCDE. THE ROLE OF INSTITUTIONAL INVESTORS IN 

PROMOTING GOOD CORPORATE GOVERNANCE 16 (2011)). 
97  ARMOUR, John et al. 10. Para além da anatomia. In: KRAAKMAN, Reinier et al. A anatomia do direito 

societário: uma abordagem comparada e funcional. Tradução Mariana Pargendler. São Paulo: Singular, 
2018. p. 502. 

98  HILL, Jennifer G. Good Activist/Bad Activist: The Rise of International Stewardship Codes. Seattle 
University Law Review, v. 41, 2018, p. 500-506. 

99  ARMOUR, John; HANSMANN, Henry; KRAAKMAN, Reinier; PARGENDLER, Mariana. 1. O que é o 
direito societário. In: KRAAKMAN, Reinier et al. A anatomia do direito societário: uma abordagem 
comparada e funcional. Tradução Mariana Pargendler. São Paulo: Singular, 2018. p. 75. 

100  ROE apresenta interessante estudo feito em 1993 sobre as diferenças de estrutura corporativa entre EUA, 
Alemanha e Japão, especialmente mostrando a importância dos bancos na Alemanha e no Japão. Vide: 
ROE, Mark J. Differences in Corporate Structure in Germany, Japan, and the United States. Yale Law 
Journal, v. 102, n. 8. P. 1827. 

101  HOPT, Klaus J. Preface. In: BAUMS, Theodor; BUXBAUM, Richard M.; HOPT, Klaus J. (ed.). 
Institutional Investors and Corporate Governance. Berlim: Walter de Gruyter, 1994.  

102  Idem, ibidem.  
103  Essa dinâmica é reiterada por Bratton, que descreve os dois sistemas: “(1) sistemas de ‘mercado’, 

encontrados principalmente em países de língua inglesa e caracterizados por participação acionária 
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Segundo ARMOUR et al. o panorama mudou nos últimos anos. Nos EUA, houve 

um crescimento dos fundos mútuos e fundos de pensão, o que os levou, inclusive, a 

investirem em mercados internacionais. No Reino Unido e na Alemanha,104 a propriedade 

acionária passou às mãos dos investidores internacionais – grande parte oriundos dos 

EUA. 105  Especificamente sobre o caso europeu, BERGLÖF afirma que os investidores 

institucionais cresceram substancialmente nas últimas décadas, muito embora haja 

diferenças nas estruturas de suas governanças e de seus investimentos. No Reino Unido 

houve um expressivo crescimento de fundos de pensão, enquanto na Alemanha a força 

motriz decorre de entidades não financeiras e investidores estrangeiros. Assim, enquanto 

os investidores institucionais no Reino Unido focam em diversificação de portfólio, na 

Alemanha o fazem no controle empresarial.106-107 Por exemplo, dados do Reino Unido 

demonstram essa mudança de cenário, especialmente do crescimento de fundos de 

investimento e de capital estrangeiro: 

 
                                                             

amplamente dispersa e mercados de negociação líquidos e espessos; e (2) sistemas de ‘acionistas em 
bloco’, encontrados com muitas variações na Europa, Ásia Oriental e a maioria das outras economias 
capitalistas e caracterizados pelo controle em coalizões internas ou famílias ricas e com baixa negociação 
[em bolsa] de parcelas acionárias fora do controle” (tradução livre) (No original: “(1) ‘Market’ systems, 
found mainly in English-speaking countries and characterized by widely-dispersed shareholding and 
thick, liquid trading markets; and (2) ‘Blockholder’ systems, found with many variations in Europe, East 
Asia, and most other capitalist economics and characterized by control in insider coalitions or wealthy 
families and thin trading of non-controlling stakes”) (BRATTON, William W. Introduction. In: 
BRATTON, William W. (ed.). Corporate Law. Aldershot: Ashgate Dartmouth, 2000. p. xix-xx). 

104  “O fato de que os fundos de investimento, assim como outros investidores institucionais, tiveram um 
início lento pode ser explicado em parte pela estrutura legislativa antiga na Alemanha e pela baixa 
importância das estruturas privadas. Outro aspecto importante é o comportamento de investimento 
doméstico na Alemanha. Foi apenas na década de 1970 e ainda mais na década de 1980 que os fundos de 
investimento ganharam importância entre os investidores alemães como forma de poupança. Isso 
contrasta fortemente com os EUA, por exemplo, onde as bases para um setor de investimento foram 
estabelecidas antecipadamente, e esse setor registrou altas taxas de crescimento de 1940 em 
diante”(tradução livre) (no original: “The fact that investment funds, like other institutional investors, 
were off to a slow start can be explained partly by the structure of old-age provision in Germany and the 
low significance of private schemes. Another important aspect is the investment behaviour of private 
households in Germany. It was only in the 1970s and even more so in the 1980s that investment funds 
gained in importance with German investors as a form of saving. This is in sharp contrast to the USA, for 
instance, where the foundations for an investment sector were laid early, and that sector registered high 
growth rates from the 1940s onward” (OCDE. Institutional Investors in the New Financial Landscape. 
Paris: OECD Publications, 1998. p. 18). 

105  ARMOUR, John; HANSMANN, Henry; KRAAKMAN, Reinier; PARGENDLER, Mariana. 1. O que é o 
direito societário. In: KRAAKMAN, Reinier et al. A anatomia do direito societário: uma abordagem 
comparada e funcional. Tradução Mariana Pargendler. São Paulo: Singular, 2018, p. 75. 

106  BERGLÖF, Erik. Reforming corporate governance: redirecting the European agenda. In: COHEN, 
Stephen S.; BOYD, Gavin. Corporate Governance and Globalization: Long Range Planning Issues. 
Cheltenham: Edward Elgar, 2000. p. 253-254). 

107  Deve-se notar que a literatura sobre investidores institucionais é abundante em relação a jurisdições 
específicas como EUA, Alemanha, Reino Unido e Japão, mas ainda incipiente em outras regiões como 
América Latina e o restante da Ásia. 
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Tabela 1: Percentual de ações ordinárias detidas por cada tipo de investidor no Reino 

Unido (1963-2010) 

Tipo de Investidor 1963 2010 
Indivíduos 54,0% 11,5% 
Seguradoras 10,0% 8,6% 
Fundos de Pensão  6,0% 5,1% 
Fundos de Investimento  
(unit trust, investment trust) 

2,3% 8,8% 

Outras instituições 
financeiras 

0,0% 16,0% 

Capital estrangeiro 7,0% 41,2% 

Fonte: Adaptação de GONG, Bo. Understanding Institutional Shareholder Activism: A comparative study of the UK 
and China. Nova Iorque: Routledge, 2014. p. 75. Nota: O autor não explica a razão da soma dos percentuais não 
ser 100%. 

 

Na China, GONG afirma que os investidores institucionais incrementaram sua 

importância a partir de 2001, passando de 5% (2001) para 50% (2009) das ações 

negociáveis em bolsa108 – muito embora o percentual seja baixo em relação ao total de 

ações na China, eis que a maior parte não é listada em bolsa.109 Essas ações eram detidas, 

principalmente, por fundos mútuos (85%) seguidos por seguradoras (6%). 110  O 

crescimento foi proporcionado pela facilitação da constituição de fundos de investimento 

pelo governo e pela transferência gradual de ações não negociáveis para negociáveis a 

partir de 2005.111 Ao comparar esse cenário com o do Reino Unido, GONG destaca a maior 

presença de fundos de investimento na China em relação ao Reino Unido, ao passo que 

outros investidores institucionais como fundos de pensão e seguradoras teriam pequena 

relevância na China e forte presença no Reino Unido.112 

Na América Latina, até o começo do século XXI, os investidores institucionais 

tiveram pouca influência na economia. De acordo com a Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Económico (“OCDE”), isso decorre, em parte, da alta concentração de 

controle acionário e baixa liquidez, deixando poucas opções para investidores 

 
                                                             
108  GONG, Bo. Understanding Institutional Shareholder Activism: A comparative study of the UK and 

China. Nova Iorque: Routledge, 2014. p. 98. 
109  Idem, ibidem. 
110  Idem, p. 99. 
111  Idem, ibidem. 
112  Idem, p. 100. 
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institucionais. 113  Além disso, a OCDE ainda indica possível influência das empresas 

estatais no desenvolvimento do setor na região.114-115 Ainda que tenha sido em um cenário 

limitado e em menor escala que nos EUA e na Europa, os investidores institucionais (em 

especial os fundos de pensão) exerceram papel importante no crescimento do mercado de 

capitais na América Latina.116 O gráfico seguinte demonstra o panorama de investidores 

institucionais em 1998 e 2009 em alguns países da América Latina:  

 
                                                             
113  “Alta concentração de propriedade e baixa liquidez deixam os IIs [i.e., Investidores Institucionais] com 

opções de investimento relativamente limitadas em termos de número de empresas no mercado e 
quantidade e classe de ações para investir. […]. Assim, os II's de longo prazo […] têm fortemente 
orientado seus portfólios em relação a títulos [de dívida] governamentais e empresariais, uma vez que os 
mercados de títulos também têm sido ‘complacentes’ em termos de desempenho”. […] “Fraquezas 
adicionais ou vulnerabilidades no funcionamento dos mercados da América Latina foram identificadas 
em relação à infraestrutura geral do mercado. Com relativamente poucas empresas listadas e baixa 
liquidez, há menor disposição do mercado para pagar por serviços de governança corporativa, como 
serviços de voto por procuração e serviços de classificação de risco que levam em conta a governança 
corporativa como parte de seus critérios para as empresas de classificação de risco” (tradução livre) (no 
original: “High ownership concentration and low liquidity leaves IIs with relatively tight investment 
options in terms of number of companies in the market and amount and class of stock to invest in. […]. 
Hence, long-term IIs […] have heavily oriented their portfolios towards government and corporate debt, 
since bond markets have also been “complacent” in terms of performance” […] “Additional weaknesses 
or vulnerabilities in the functioning of Latin American markets have been identified in relation to the 
overall market infrastructure. With relatively few listed companies and low liquidity, there is less of a 
market willingness to pay for corporate governance services, such as proxy voting services and rating 
agency services that take corporate governance into account as part of their criteria for rating companies” 
(OCDE. Strengthening Latin American Corporate Governance: The Role of Institutional Investors, 
Corporate Governance. OECD Publishing, 2011. p. 30-31. Disponível em: 
<http://dx.doi.org/10.1787/9789264116054-en>). 

114  OCDE. Strengthening Latin American Corporate Governance: The Role of Institutional Investors, 
Corporate Governance. OECD Publishing, 2011. p. 35-36. Disponível em: 
<http://dx.doi.org/10.1787/9789264116054-en>. 

115  PARGENDLER analisa a influência de empresas estatais no desenho da governança corporativa nos EUA, 
no Brasil, na China e na Europa. No caso brasileiro, como será demonstrado no Capítulo 3, o incentivo 
governamental ao crescimento do mercado de capitais levou ao maior investimento em estatais listadas 
na bolsa de valores. Vide: PARGENDLER, Mariana. State Ownership and Corporate Governance. 
Fordham Law Review, v. 80, n. 6, 2012. Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=1854452>. 

116  OCDE. Strengthening Latin American Corporate Governance: The Role of Institutional Investors, 
Corporate Governance. OECD Publishing, 2011. p. 32. Disponível em: 
<http://dx.doi.org/10.1787/9789264116054-en>. 



 

 
 

Gráfico 1: Investidores Institucionais na América Latina (1998 e 2009) 

Fonte:  Elaboração própria com base em dados OCDE

 

A análise do gráfico 

investidores institucionais (

pensão) na economia dos países da América Latina. No Reino Unido, por exemplo, em 

período semelhante, houve crescimento seme

Mexico e Peru, e inferior a países como Brasil e Chile. Entre 1998 e 2010, a participação 

 
                                                            
117  Fontes. Dados de 1998 (OCDE. Institutional Investors in Latin America: Insurance and Pensions. OECD, 

2000, p. 27. Disponí
institutionalinvestorsinlatinamerica.htm
(PIB) (OCDE. Strengthening Latin American Corporate Governance: The Role of Institutional Investors,
Corporate Governance. 
<http://dx.doi.org/10.1787/9789264116054
pelo estudo. (<https://www.imf.org/external/datamapper/NGDPD@WEO/BRA/ARG/CHL/PER/COL/ 
MEX>). 

Gráfico 1: Investidores Institucionais na América Latina (1998 e 2009) 

financeiros como percentual do PIB 

Elaboração própria com base em dados OCDE117 

A análise do gráfico supra demonstra a diferença de estruturas e influência dos 

investidores institucionais (i.e., de fundos de investimento, seguradoras e fundos de 

pensão) na economia dos países da América Latina. No Reino Unido, por exemplo, em 

período semelhante, houve crescimento semelhante a de países como Argentina, Colômbia, 

Mexico e Peru, e inferior a países como Brasil e Chile. Entre 1998 e 2010, a participação 

                     
Fontes. Dados de 1998 (OCDE. Institutional Investors in Latin America: Insurance and Pensions. OECD, 
2000, p. 27. Disponível em: <http://www.oecd.org/finance/private
institutionalinvestorsinlatinamerica.htm>). Dados de 2009 foram conjugados entre OCDE (ativos) e FMI 

Strengthening Latin American Corporate Governance: The Role of Institutional Investors,
. OECD Publishing, 2011. p. 32. Disponível em: 

<http://dx.doi.org/10.1787/9789264116054-en>). Dados de seguradoras em 2009 não foram fornecidos 
pelo estudo. (<https://www.imf.org/external/datamapper/NGDPD@WEO/BRA/ARG/CHL/PER/COL/ 
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de investidores institucionais do Reino Unido cresceu de 2,7% para 16%.118 Em 2015, 

investidores institucionais detinham 90% das ações das maiores companhias do Reino 

Unido.119 Nos EUA, o crescimento foi prévio e mais intenso. Em 1990 os investidores 

institucionais (fundos de pensão, seguradoras, fundos de investimentos e outras formas de 

investidores como fundos de endowment e fundações) detinham ativos financeiros que 

representavam 119,4% do PIB. Essa proporção quase dobrou em oito anos, passando para 

218,8% em 1998120 e se manteve estável até 2010, com 218,4.121-122  

Essas diferenças são reflexo das estruturas de governança corporativa 

predominantes em cada país, as quais sofreram fortes influências do crescimento dos 

investidores institucionais nas últimas décadas, em um processo gradual de aumento no 

número de investidores institucionais e consequente diminuição dos investidores pessoas 

físicas.123  

1.1.2 Investidores institucionais na atualidade 

A despeito do elevado crescimento dos investidores institucionais nas últimas 

décadas e certa convergência entre sistemas de diferentes países, percebe-se que, 

atualmente, as estruturas econômicas de investidores institucionais ainda são bastante 

distintas. Os gráficos a seguir demonstram que a relevância de investidores institucionais 

varia substancialmente entre e intrajurisdições. 124  Enquanto nos EUA fundos de 

investimento, seguradoras e fundos de pensão detêm ativos e passivos125 que, somados, 

 
                                                             
118  FORBES, William; HODGKINSON, Lynn. Corporate Governance in the United Kingdom: Past, Present 

and Future. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2015. p. 42. 
119  Idem, ibidem. 
120  OCDE. Institutional Investors Statistical Yearbook. 2000. p. 26. 
121  Dados somados de fundos de pensão, fundos de investimento e seguradoras (OCDE. OECD Institutional 

Investors Statistics 2014, OECD Publishing. p. 12-14. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1787/instinv-
2014-en>). 

122  Deve-se considerar mudanças na metodologia adotada pela OCDE para investidores institucionais.  
123  CASTRO, Rodrigo R. Monteiro de. Controle gerencial. São Paulo: Quartier Latin, 2010. p. 99. 
124  Os países foram selecionados sem um critério específico. Eles buscam representar uma variedade de 

localizações geográficas, culturas, modelos jurídicos e econômicos. A OCDE não apresentou dados de 
Brasil e China.  

125  Os passivos detidos por fundos de investimento são tão relevantes quanto os ativos. No entanto, 
considerando a reduzida disponibilidade de tais dados e que os dados de ativos já são, para os fins aqui 
propostos, uma proxy razoavelmente precisa para a análise dos fundos de investimento no mundo, nas 
próximas partes não serão apresentados dados dos passivos. 
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126  Somando-se os percentuais de ativos e passivos 

reportados. 
127  Fonte:  OCDE, Institutional Investors Statistics 2010

Disponível em: <https://doi.org/10.1787/instinv
128  Fonte:  OCDE, Institutional Investors Sta

Disponível em: <https://doi.org/10.1787/instinv
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se os percentuais de ativos e passivos para os três tipos de investidores institucionais 

Institutional Investors Statistics 2010-2017. Paris OECD Publishing, 2018. 
Disponível em: <https://doi.org/10.1787/instinv-2018-en>. 

Institutional Investors Statistics 2010-2017. Paris OECD Publishing, 2018. 
Disponível em: <https://doi.org/10.1787/instinv-2018-en>.  
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Da mesma forma, há diferenças substanciais na relação entre investidores 

institucionais em cada país. Na Alemanha, fundos de investimento e seguradoras detêm, 

ambos, ativos que representam aproximadamente 60% do PIB, cada, e os fundos de pensão 

apresentam menor representatividade, de cerca de 20% (sendo os dados de passivos 

financeiros muito semelhantes). No Japão, ao contrário, as seguradoras possuem um papel 

mais relevante nessa dinâmica, com ativos representando aproximadamente 90% do PIB, 

enquanto fundos de investimento e fundos de pensão representam 38% e 28% do PIB, 

respectivamente.  

A OCDE não apresenta dados consolidados de investidores institucionais para o 

Brasil e para a China, mas dados segregados de fundos de investimento da Associação 

Internacional de Fundos de Investimentos (

“IIFA”) e de fundos de pensão da OCDE demonstram que, em 2017, em ambos os países 

as entidades denominadas de fundos de investimento

representativo do que os fundos d

Gráfico 4: Investidores institucionais no Brasil e na China em 2017 

(ativos financeiros como % em relação ao PIB)

Fonte:  Elaboração própria com base em dados IIFA e OCDE.

 
                                                            
129  Os referidos dados são distintos de fontes domésticas para ambos os países. No Brasil, dados da 

ANBIMA de 2017, convertidos para USD, indicam ativ
a USD 1,92 trilhão da IIFA, incluindo fundos de fundos). Esse valor se aproxima aos da IIFA se 
excluídos os fundos de fundos (USD 1,23 trilhão). Para o caso chinês, as diferenças são mais 
substanciais. Dados da AMAC, convertidos para USD, indicam ativos somados no valor de USD 392 
bilhões (frente a USD 1,69 trilhão da IIFA, incluindo fundos de fundos). Por questões de padronização de 
fonte, optou-se pela utilização de dados IIFA. Para dados ANBIMA, vide: 
<http://www.anbima.com.br/pt_br/informar/estatisticas/fundos
historico.htm>). Para dados AMAC, vide: ASSET MANAGEMENT ASSOCIATION OF CHINA. 
China Private Securities Investment Fund Annual Industry Development Report, 2016. p. 1. 

130  Utilizou-se diversas fontes de informação. Para ativos de fundos de pensão do Brasil e da China, OCDE 
(disponível em: <https://data.oecd.org/pension/pension
fundos, incluindo fundos de fundos, da IIFA (di
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Os referidos dados são distintos de fontes domésticas para ambos os países. No Brasil, dados da 
ANBIMA de 2017, convertidos para USD, indicam ativos somados no valor de USD 1,25 trilhão (frente 
a USD 1,92 trilhão da IIFA, incluindo fundos de fundos). Esse valor se aproxima aos da IIFA se 
excluídos os fundos de fundos (USD 1,23 trilhão). Para o caso chinês, as diferenças são mais 

da AMAC, convertidos para USD, indicam ativos somados no valor de USD 392 
bilhões (frente a USD 1,69 trilhão da IIFA, incluindo fundos de fundos). Por questões de padronização de 

se pela utilização de dados IIFA. Para dados ANBIMA, vide: 
://www.anbima.com.br/pt_br/informar/estatisticas/fundos-de-investimento/fi-consolidado

Para dados AMAC, vide: ASSET MANAGEMENT ASSOCIATION OF CHINA. 
China Private Securities Investment Fund Annual Industry Development Report, 2016. p. 1. 

se diversas fontes de informação. Para ativos de fundos de pensão do Brasil e da China, OCDE 
(disponível em: <https://data.oecd.org/pension/pension-funds-assets.htm>). Dados dos ativos líquidos de 
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A partir dos dados supra-apresentados é possível contextualizar os diversos 

cenários econômicos nos quais os investidores institucionais se enquadram e a diversidade 

de modelos no mundo. Considerando que os fundos de investimento são, em uma análise 

simplificada, espécies do gênero “investidores institucionais”, essa compreensão do 

cenário macroeconômico mais amplo é fundamental para a delimitação das atividades ou 

funções dos fundos de investimento no Capítulo 2.  

1.2 Funções micro e macroeconômicas dos fundos de investimento  

Da mesma forma que investidores institucionais, 131  fundos de investimento 

também podem (e devem) ser analisados pelas perspectivas macro e microeconômica.132 

Ou seja, de uma perspectiva macroeconômica, enquanto agentes influenciadores de fatores 

como crescimento econômico e inflação; 133  da perspectiva microeconômica, enquanto 

instrumentos específicos utilizados por indivíduos e empresas para maximização de 

riqueza.134 Considerando a premissa de que fundos de investimento são essencialmente 

entidades econômicas (e não jurídicas), ambas análises são fundamentais para sua 

compreensão no contexto brasileiro e a definição de seus contornos jurídicos e 

regulatórios.  

 
                                                             

<https://www.efama.org/Pages/Submitted%20after%202018-03-12T16%2022%2007/IIFA-ANNOUN 
CES-NEW-REPORT-OF-HISTORICAL%20DATA-ON-WORLDWIDE-OPEN-END-FUNDS.aspx>). 
Para PIB, FMI (<https://www.imf.org/external/datamapper/NGDPD@WEO/BRA/ARG/ 
CHL/PER/COL/MEX>). 

131   MAURER, Raimond. Institutional Investors in Germany: Insurance Companies and Investment Funds. 
CFS Working Paper, n. 2003/14, 2003. Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=414100>. 

132  Trabalha-se no plural, pois, como a primeira parte desse trabalho demonstrará, não se pode atribuir aos 
fundos uma única função econômica, tanto da perspectiva macro como microeconômica.  

133  Segundo MANKIW, “macroeconomia [é] o estudo de fenômenos que abrangem toda a economia, 
incluindo inflação, desemprego e crescimento econômico” e segue, “por exemplo, um macroeconomista 
pode estudar o efeito de um corte de imposto de renda federal sobre a produção global de bens e serviços. 
Mas, para analisar essa questão, ele deve considerar como o corte de impostos afeta as decisões das 
famílias sobre quanto gastar em bens e serviços” (tradução livre) (no original: “macroeconomics [is]the 
study of economy-wide phenomena, including inflation, unemployment, and economic growth”, “[f]or 
example, a macroeconomist might study the effect of a federal income tax cut on the overall production 
of goods and services. But to analyze this issue, he must consider how the tax cut affects house- holds’ 
decisions about how much to spend on goods and services” (MANKIW, N. Gregory. Principles of 
Economics. 8. ed. Boston: Cengage Learning, 2018. p. 27). 

134  Pela função microeconômica entende-se a dinâmica decisória entre os agentes específicos na escolha de 
um ou outro instrumento econômico e os contornos destes. Essas funções microeconômicas resultam no 
papel dos fundos de investimento na perspectiva macroeconômica. Segundo MANKIW, “[m]icroeconomia 
[é] o estudo de como as famílias e as empresas tomam decisões e como elas interagem nos mercados” 
(tradução livre) (no original “microeconomics [is] the study of how households and firms make decisions 
and how they interact in markets” (MANKIW, N. Gregory. Ibidem). 
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A perspectiva macroeconômica é aquela que justifica políticas econômicas 

voltadas ao inventivo à poupança popular e ao mercado de valores mobiliários, por meio, 

por exemplo, da concessão de benefícios tributários. Já a perspectiva microeconômica 

relaciona-se aos diversos usos específicos e às regras particulares aplicáveis aos fundos. E 

ambas perspectivas estão estritamente relacionadas. Para cumprir a função 

macroeconômica – para a qual políticas de incentivo são criadas – fundos de investimento 

não podem deixar de observar as funções microeconômicas. Isso quer dizer que considerar 

fundos de investimento entidades que cumprem funções microeconômicas distintas 

daquelas inicialmente definidas pode levar a desvios em relação aos objetivos estipulados 

em políticas macroeconômicas. Isso é especialmente perigoso no Brasil, onde fundos de 

investimento são, atualmente, institutos jurídicos e são utilizados para diversas finalidades, 

como apontado por YAZBEK.135  

Nesse cenário, compreender o impacto macroeconômico dos fundos de 

investimento é pressuposto para a compreensão dos modelos jurídico-regulatórios dos 

fundos em cada país. Isso por duas razões. Primeiro para fins metodológicos, uma vez que 

a mera comparação de institutos jurídicos (Capítulo 3) seria vazia sem a compreensão da 

relevância econômica dos fundos em cada jurisdição. Segundo, para fins conceituais. A 

medida da relevância macroeconômica dos fundos de investimento em cada localidade se 

reflete na importância de regulá-los e garantir o cumprimento de suas funções. No caso 

brasileiro, como demonstrado no Capítulo 3, o impacto macroeconômico de fundos de 

investimento teve papel relevante no histórico do desenho regulatório. 

Como será demonstrado no Capítulo 2, há uma ampla gama de tipos e 

classificações de fundos de investimento, que envolvem diversas perspectivas e aspectos 

jurídicos e regulatórios. No entanto, de uma forma geral, dados macroeconômicos de 

fundos de investimento não apresentam clara separação do tipo de fundos que estão sendo 

considerados. Disso decorre que, (i) quando a literatura ou os dados estatísticos 

mencionam fundos de investimento, não há clareza sobre quais entidades estão sendo 

consideradas, e, que, consequentemente, (ii) pode haver diferenças nas bases de cálculo 

entre os países, de forma que as comparações podem levar a conclusões imprecisas. Assim, 

esse capítulo adota a nomenclatura original das obras consultadas (e.g., fundos de 

 
                                                             
135  YAZBEK, Otavio. Prefácio. In: FREITAS, Bernardo Vianna; VERSIANI, Fernanda Valle (coord.). 

Fundos de investimento: aspectos jurídicos, regulamentares e tributários. São Paulo: Quartier Latin, 
2015. p. 9. 
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investimento, fundos mútuos, fundos regulados) sem, no entanto, adentrar nas 

características específicas. Isso será feito nos Capítulos 2 e 3. 

1.2.1 Perspectiva macroeconômica: crescimento recente 

Antes de se analisar aspectos formais de classificação, tipos, formas legais e 

regulação, deve-se compreender a relevância dos fundos de investimento nas dinâmicas 

macroeconômicas dos países. Fundos de investimento são, atualmente, um dos principais 

instrumentos de poupança em diversos países. Nos EUA, BIRDTHISTLE e MORLEY 

afirmaram que os fundos mútuos administram uma quantidade tão grande dinheiro, que são 

elementos críticos para a economia norte-americana.136 Da mesma forma, segundo dados 

da União Europeia, “[e]m média, 10% das famílias europeias investem diretamente em 

fundos: Alemanha (16%), Itália (11%), Áustria (11%), França (10%), Espanha (7%), Reino 

Unido (6%)”. 137  Os dados a seguir apresentados demonstram que, sob a perspectiva 

macroeconômica, fundos de investimento cresceram em termos absolutos e em relação ao 

poder que podem exercer nas economias domésticas. 

De acordo com MANKIW, os “[m]acroeconomistas observam que as economias 

diferem entre os países e que elas mudam com o tempo”.138 Isso é especialmente válido 

para os fundos de investimento: em aproximadamente 30 anos, os fundos de investimento 

cresceram mais de 50 vezes no mundo inteiro e, atualmente, cumprem distintos papéis em 

cada uma das 147 jurisdições (vide Apêndice I). Como demonstra o gráfico a seguir, os 

ativos de fundos de investimento abertos tiveram um crescimento significativo nos últimos 

30 anos, passando de menos de 2% do PIB mundial em 1985 para mais de 40% em 

 
                                                             
136  BIRDTHISTLE, William A.; MORLEY, John. Introduction. In: BIRDTHISTLE, William A.; MORLEY, 

John (ed.). Research Handbook on the Regulation of Mutual Funds. Cheltenham: Edward Elgar, 2018. p. 
2. 

137  COMISSÃO EUROPEIA. SWD(2012) 186 final. Documento de trabalho dos serviços da comissão, 
síntese da avaliação de impacto que acompanha a Proposta de Diretiva do Parlamento Europeu e do 
Conselho que altera a Diretiva 2009/65/CE do Conselho que coordena as disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas respeitantes a alguns organismos de investimento coletivo em valores 
mobiliários (OICVM) no que se refere às funções do depositário, às políticas de remuneração e às 
sanções. Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX: 
52012SC0186&from=EN>. 

138  No original: “Macroeconomists observe that economies differ across countries and that they change over 
time” (MANKIW, N. Gregory. Macroeconomics. 9. ed. Nova Iorque: Worth Publishers, 2016. p. 2). 
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2015.139 Só na última década, o volume de ativos detidos por fundos regulados mais que 

duplicou, passando de USD 21,7 trilhões para USD 49,3 trilhões

Gráfico 5: Ativos globais dos fundos de investimento (1985

Fonte:  Elaboração própria.140 

 

Esse crescimento tem importância distinta em cada região do mundo e, como o 

gráfico seguinte demonstra, foi impulsionado especialmente nos EUA (de USD 10 par

trilhões) e na Europa (de USD 8 para 17 trilhões), muito embora o crescimento relativo 

tenha sido maior na Ásia (180%) e nas Américas (176%) (frente a 127% nos EUA e 116% 

na Europa).141  

 

 
                                                            
139  SUGITA, Kohji. Global Investment Funds: Changes in the Last 30 Years and Future Challenges

Securities Research Institute. 2016. Disponível em: <http://www.jsri.or.jp/publish/topics/ 
pdf/1611_01.pdf>. 

140  O gráfico utiliza fontes distintas para os períodos de 1985 a 2007 e 2008 a 2017. 
dos dados utilizados como o relatório da IIFA; contudo, tais dados não foram encontrados publicamente 
disponíveis para o período. 1985
30 Years and Future Challenges. Japan Securities Research Institute. 2016. Disponível em: 
<http://www.jsri.or.jp/publish/topics/pdf/1611_01.pdf
End Fund Assets and Flows
<https://www.iifa.ca/files/1530106358_IIFA%20
End%20Fund%20Report%20-

141  Análise própria com base em dados da IIFA (Fonte: 
Assets and Flows. First Quarter 2018. Disponível em: <https://www.iifa.ca/files/1530106358_IIFA%20
%20Worldwide%20Open-End%20Fund%20Report%20
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: Changes in the Last 
30 Years and Future Challenges. Japan Securities Research Institute. 2016. Disponível em: 
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segundo a IIFA143), representa

2010.144 Em contraste, no mesmo período a indústria dos fundos de investimento no Japão 

representava somente 38% do PIB do país em 2017,

 
                                                            
142  Fonte:  IIFA. Worldwide Regulated Open

Disponível em: <https://www
End%20Fund%20 Report%20

143  IIFA. Ibidem. 
144  OCDE. Institutional Investors Statistics 2010

<https://doi.org/10.1787/instinv
145  Segundo FRANK, um dos problemas no desenvolvimento dos fundos de investimento no Japão é a 

dificuldade de oferecerem retorno financeiro adequado: “Assim, um problema básico com o sistema 
financeiro japonês é que ele não oferece aos investidores uma tax
crucial para o futuro bem-estar do país. Mudar [do sistema financeiro] para o mercado acionário japonês 
também não teria facilmente resolvido o problema para os investidores japoneses. Cai et al. (1997) 
mostraram que os gestores japoneses de fundos mútuos apresentam desempenho notavelmente baixo” 
(tradução livre) (no original: “Thus a basic problem with the Japanese financial system is that it has not 
been offering investors as good a rate of return as possible. 
the country. Turning to Japanese equities would not easily have solved the problem for Japan
investors either. Cai et al. (1997) have shown that Japanese mutual fund managers perform remarkably 
poorly”) (FRANK, Murray. Comments on Chapter 12. In: NAKAMURA, Masao (ed.). 
Business and Economic System
2001. p. 361). 
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Worldwide Regulated Open-End Fund Assets and Flows. 

Disponível em: <https://www.iifa.ca/files/1530106358_IIFA%20-%20Worldwide%20Open
End%20Fund%20 Report%20-%20Q1%202018.pdf>. 

Institutional Investors Statistics 2010-2017. Paris OECD Publishing, 2018. Disponível em: 
<https://doi.org/10.1787/instinv-2018-en>.  

, um dos problemas no desenvolvimento dos fundos de investimento no Japão é a 
dificuldade de oferecerem retorno financeiro adequado: “Assim, um problema básico com o sistema 
financeiro japonês é que ele não oferece aos investidores uma taxa de retorno tão boa. Esta é uma questão

estar do país. Mudar [do sistema financeiro] para o mercado acionário japonês 
também não teria facilmente resolvido o problema para os investidores japoneses. Cai et al. (1997) 

e os gestores japoneses de fundos mútuos apresentam desempenho notavelmente baixo” 
(tradução livre) (no original: “Thus a basic problem with the Japanese financial system is that it has not 
been offering investors as good a rate of return as possible. This is a crucial issue for the future welfare of 
the country. Turning to Japanese equities would not easily have solved the problem for Japan
investors either. Cai et al. (1997) have shown that Japanese mutual fund managers perform remarkably 

RANK, Murray. Comments on Chapter 12. In: NAKAMURA, Masao (ed.). 
Business and Economic System: History and Prospects for the 21st Century. Nova Iorque: Palgrave, 
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Ienes (aproximadamente USD 1,8 bilhã

2010 e 2017.  

Em uma análise desagregada, os fundos de investimento vêm desempenhando 

papel crescente nas economias domésticas. O gráfico seguinte demonstra a evolução entre 

2009 e 2017 da importância econômica do

os ativos e a relação com o PIB.

Gráfico 7: Ativos de fundos de investimento no mundo (2009

Fonte:  Elaboração própria com base nos dados OCDE.

 

 
                                                            
146  Considerando a cotação de 31.12.2017 de USD 1 = 112,66 JPY.
147  Dados 2009: OCDE. Institutional Investors Statistics 2017

em: <http://dx.doi.org/10.1787/instinv
Dados 2010-2017: OCDE. OECD
2018. Disponível em: <https://doi.org/10.1787/instinv
Para alguns países, há pequenas variações entre os relatórios de 2017 e 2018 entre os dados dos anos 
anteriores. Assim, considerou-
relatório de 2017. 
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Elaboração própria com base nos dados OCDE.147  

                     
Considerando a cotação de 31.12.2017 de USD 1 = 112,66 JPY. 

Institutional Investors Statistics 2017. Paris: OECD Publishing, p. 12. Disponível 
em: <http://dx.doi.org/10.1787/instinv-2017-en>. 

OECD Institutional Investors Statistics 2010-2017. Paris OECD Publishing, 
ponível em: <https://doi.org/10.1787/instinv-2018-en>.  
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Da lista de 21 países a seguir,148 há uma grande variação do tamanho dos fundos 

de investimento em relação ao PIB. Apesar de claramente estarem dispostos em um 

espectro contínuo, pode-se, em um esforço metodológico, separá-los em três grandes 

grupos. Há, primeiro, um grupo de países nos quais os fundos detêm ativos que 

representam mais de 70% do PIB (e.g., EUA, Canadá, Suécia e França).149 No mesmo 

período, os ativos financeiros detidos por fundos de investimento em Luxemburgo 

representavam 8.193% do PIB do país.150 Depois, um grupo intermediário, no qual os 

fundos representam entre 10% e 70% (e.g., Alemanha, Finlândia, Áustria, Bélgica, Japão, 

Coreia do Sul, Islândia, Espanha, Itália, Israel e Hungria). Por fim, um grupo no qual os 

ativos dos fundos são pouco representativos, abaixo de 10% do PIB (e.g., República 

Tcheca, Eslovênia, Estônia, Grécia, Rússia e Lituânia). Note-se que, para a Grécia, Rússia 

e Lituânia, os ativos somam menos de 3% do PIB.151 

As diferenças de sistemas também podem ser demonstradas pelas alterações nas 

dinâmicas de mercado e no crescimento dos fundos de investimentos nos últimos anos. 

Entre 2009 e 2016, alguns países observaram elevado crescimento dos fundos de 

investimento (e.g., Suécia, 76%; Japão, 77%; Canadá, 79%; Islândia, 124%; e Lituânia, 

160%), alguns apresentaram crescimentos moderados (e.g., EUA, 24%; Itália, 28%; e 

Israel, 7%), e outros ainda apresentaram decréscimo (e.g., Grécia, -38%;152 França, -4%; e 

Áustria, -2%).153  

A OCDE não apresenta dados de fundos para o Brasil e para a China, mas dados 

da IIFA demonstram que, em 2017, os ativos detidos por fundos de investimento abertos 

regulados (incluindo fundos de fundos)154 correspondiam a 94% no Brasil e 14% na China:  

 
                                                             
148  Foram selecionados os países nos quais o relatório da OCDE apresenta dados para fundos, excluindo 

alguns sem continuidade ou fora da escala, como Luxemburgo. 
149  Deve-se mencionar que, em 2016, os ativos dos fundos de investimento em Luxemburgo somaram 

7568,7% do PIB do país. 
150  Luxemburgo foi excluída do gráfico em decorrência dos altos percentuais (OCDE. OECD Institutional 

Investors Statistics 2010-2017. Paris OECD Publishing, 2018. Disponível em: 
<https://doi.org/10.1787/instinv-2018-en>).  

151  Fonte dos dados brutos: OCDE. OECD Institutional Investors Statistics 2017. Paris: OECD Publishing, 
p. 12. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1787/instinv-2017-en>. 

152  A queda na Grécia pode ter relações com a crise econômica de 2009.  
153  Fonte dos dados brutos: OCDE. OECD Institutional Investors Statistics 2017. Paris: OECD Publishing, 

p. 12. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1787/instinv-2017-en>. 
154  De acordo com a IIFA, os dados são de fundos abertos regulados. Não há, no entanto, uma metodologia 

clara sobre quais fundos no Brasil e na China foram considerados para tal estudo. Igualmente, 



56 
 

 

Gráfico 8: Ativos de fundos de investimento no Brasil e na China (2009

Fonte:  Elaboração própria com base nos dados IIFA e FMI.
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expressividade, de aproximadamente 20% do total de ativos dos fundos (

Islândia, Turquia, Coreia do Su

(e.g., Alemanha, Suécia, Itália).

 
                                                            

considerando as possíveis diferentes bases utilizadas por OCDE e IIFA, não é possível uma comparação 
precisa entre os dados. Por essa razão os gráficos

155  Dados dos ativos líquidos de fundos, incluindo fundos de fundos, da IIFA (disponível em: 
<https://www.efama.org/Pages/Submitted%20after%202018
ANNOUNCES-NEW-REPORT
FUNDS.aspx>). Dados do PIB, do FMI (disponível em: <https://www.imf. 
org/external/datamapper/NGDPD@WEO/BRA/ARG/CHL/PER/COL/MEX>).

156  Sobre fundos do mercado monetário, vide item 2.2.2., 
157  Não serão abordados nessa parte dados sobre tipos de ativos inve

cada jurisdição. Ainda que seja uma análise relevante (e realizada no 
158  França 19,7%, Islândia 19,6%, Turquia 24,7%, Coreia do Sul 18,1%. Elaboração própria dos dados com 

base nos dados brutos de valores de ativos em cada país. Fonte: 
Statistics 2010-2017. Paris OECD Publishing, 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.1787/instinv
2018-en>.  

159  Alemanha 0,1%, Suécia 0,4%, Itália 1,5%. Elaboração pró
valores de ativos em cada país. Fonte: 
Paris OECD Publishing, 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.1787/instinv
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indicam também haver diferenças entre jurisdições sobre a importância dos fundos do 

mercado monetário: há países nos quais os fundos do mercado monetário possuem maior 
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, Alemanha, Suécia, Itália).159  

                     
considerando as possíveis diferentes bases utilizadas por OCDE e IIFA, não é possível uma comparação 
precisa entre os dados. Por essa razão os gráficos foram separados. 
Dados dos ativos líquidos de fundos, incluindo fundos de fundos, da IIFA (disponível em: 
<https://www.efama.org/Pages/Submitted%20after%202018-03-12T16%2022%2007/IIFA

REPORT-OF-HISTORICAL%20DATA-ON-WORLDWIDE
). Dados do PIB, do FMI (disponível em: <https://www.imf. 

org/external/datamapper/NGDPD@WEO/BRA/ARG/CHL/PER/COL/MEX>). 
Sobre fundos do mercado monetário, vide item 2.2.2., infra. 
Não serão abordados nessa parte dados sobre tipos de ativos investidos por fundos de investimento em 
cada jurisdição. Ainda que seja uma análise relevante (e realizada no Capítulo 2 em relação ao Brasil). 
França 19,7%, Islândia 19,6%, Turquia 24,7%, Coreia do Sul 18,1%. Elaboração própria dos dados com 

os brutos de valores de ativos em cada país. Fonte:  OCDE. OECD Institutional Investors 
Paris OECD Publishing, 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.1787/instinv

Alemanha 0,1%, Suécia 0,4%, Itália 1,5%. Elaboração própria dos dados com base nos dados brutos de 
valores de ativos em cada país. Fonte:  OCDE. OECD Institutional Investors Statistics 2010
Paris OECD Publishing, 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.1787/instinv-2018
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Outra perspectiva de análise que pode ser relevante é o número de fundos em 

cada país.160 De acordo com dados da IIFA, o número total de fundos regulados

excluindo fundos alternativos como 

aproximadamente 38% entre 2008 e 2017, em comparação com os 134% de crescimento 

dos ativos por eles detidos,162

indústria foi no volume de ativos por fundos de investimento. O gráfico seguinte apresenta 

o crescimento no número de fundos em alguns países: 

Gráfico 9: Número 

Fonte:  Elaboração própria com base nos dados IIFA.

 

Para EUA, Alemanha e Reino Unido, a conclusão do aumento da proporção de 

ativos por fundo é válida (i.e.

 
                                                            
160  Naturalmente, o número em si de fundos de investimento não reflete, necessariamente a relevância 

econômica do mercado. No entanto, pode ser utilizada, inclusive para verificar concentração ou dispersão 
das entidades, ou até mesmo, como será demonstrado no 

161  De acordo com o relatório, os fundos abertos regulados incluem fundos mútuos, ETFs e institucionais. 
162  Dados dos ativos líquidos de fundos, incluindo fundos de fundos, da IIFA (disponível em: 

<https://www.efama.org/Pages/Submitted%20af
CES-NEW-REPORT-OF-HISTORICAL%20DATA

163  Dados de número de fundos, incluindo fundos de fundos, da IIFA (disponível em: 
<https://www.efama.org/Pages/Submitted%20after%202018
CES-NEW-REPORT-OF-HISTORICAL%20DATA

Outra perspectiva de análise que pode ser relevante é o número de fundos em 

De acordo com dados da IIFA, o número total de fundos regulados
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162 o que leva a conclusão de, na média que o crescimento da 

lume de ativos por fundos de investimento. O gráfico seguinte apresenta 

o crescimento no número de fundos em alguns países:  

Gráfico 9: Número de fundos de investimento (2008-2017) IIFA 

Elaboração própria com base nos dados IIFA.163  

emanha e Reino Unido, a conclusão do aumento da proporção de 

i.e., cada fundo passou a ter, em média, mais ativos). No entanto, 

                     
m si de fundos de investimento não reflete, necessariamente a relevância 

econômica do mercado. No entanto, pode ser utilizada, inclusive para verificar concentração ou dispersão 
das entidades, ou até mesmo, como será demonstrado no Capítulo 2, eventual desvio de funções.
De acordo com o relatório, os fundos abertos regulados incluem fundos mútuos, ETFs e institucionais. 
Dados dos ativos líquidos de fundos, incluindo fundos de fundos, da IIFA (disponível em: 
<https://www.efama.org/Pages/Submitted%20after%202018-03-12T16%2022%2007/IIFA

HISTORICAL%20DATA-ON-WORLDWIDE-OPEN-END
Dados de número de fundos, incluindo fundos de fundos, da IIFA (disponível em: 
<https://www.efama.org/Pages/Submitted%20after%202018-03-12T16%2022%2007/IIFA

HISTORICAL%20DATA-ON-WORLDWIDE-OPEN-END
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END-FUNDS.aspx>). 



58 
 

 

alguns países apresentaram incremento expressivo no número de fundos nos últimos anos, 

como Japão (96%), Brasil (98%) e Chile (80%)%), de forma que o crescimento dos 

investimentos foi acompanhado com o crescimento no número de fundos – ou até tendo 

um crescimento de fundos superior ao do patrimônio, como parece ser o caso do Brasil. Na 

China, o crescimento foi de quase 10 vezes, passando de 434 para 4.361 fundos.164 Em 

outros países, houve decréscimo, como Grécia e Rússia (ambos -36%).165  

De acordo com os dados IIFA, o Brasil é o país com o maior número de fundos 

(16 mil), chamando atenção a diferença em relação a outros países: é substancialmente 

superior, por exemplo, aos EUA (43% a mais) e ao Japão (37%). No caso norte-americano, 

isso contrasta ainda mais com a diferença no volume total de ativos detidos por fundos, que 

é mais de 10 vezes superior ao Brasil.  

Partindo dos dados supra-apresentados, percebe-se que, em cada país, fundos de 

investimento enquanto um conjunto de entidades assim denominadas possuem distintas 

funções macroeconômicas e estão em distintos estágios de evolução. Na China, como 

GONG afirmou, o crescimento foi decorrente de incentivos governamentais.166 No Brasil, 

como será demonstrado no Capítulo 3, o crescimento também foi influenciado por 

questões políticas e econômicas.  

Por fim, cabe aqui um comentário sobre o crescimento constante dos fundos de 

investimento. Tendo em vista que eles são formas alternativas ao investimento direto – que 

sempre foi considerado custoso (especialmente em termos informacionais) e arriscado (em 

termos de concentração de investimentos), JUDGE afirma que poderia se esperar que, com a 

evolução tecnológica das últimas décadas, o volume de investimento direto aumentasse e 

de fundos, proporcionalmente, diminuísse. 167  Ou seja, em se reduzindo os custos de 

transação, os investidores fariam essa transição do mercado indireto para o direto. No 

entanto, segundo a autora, há, nos fundos de investimento, um elemento de “influência de 

intermediário” (intermediary influence), como os corretores de valores, que incentivam o 

 
                                                             
164  Disponível em: <https://www.efama.org/Pages/Submitted%20after%202018-03-12T16%2022%2007/ 

IIFA-ANNOUNCES-NEW-REPORT-OF-HISTORICAL%20DATA-ON-WORLDWIDE-OPEN-END-
FUNDS.aspx>). 

165  Idem. 
166  GONG, Bo. Understanding Institutional Shareholder Activism: A comparative study of the UK and 

China. Nova Iorque: Routledge, 2014. p. 99. 
167  JUDGE, Kathryn. Intermediary Influence. The University of Chicago Law Review, v. 82, n. 2, 2015. 
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uso de fundos, a despeito das elevadas taxas e, assim, fazem com que os fundos 

permaneçam como preferência dos investidores.168 

Portanto, os dados mencionados confirmam que, embora estejam presentes 

em um grande número de países – confirmando a característica universal aqui 

defendida – os fundos de investimento desempenham papéis diferentes nas economias 

domésticas, havendo um grande espectro da importância macroeconômica dos fundos 

de investimento. A essa variabilidade deve-se somar o comportamento dos fundos e os 

efeitos nas economias que o poder de suas atividades pode exercer.  

1.2.2 Perspectiva macroeconômica: poder dos fundos, ativismo e concentração nos 
administradores 

Os dados apresentados anteriormente, embora úteis para a compreensão da 

dinâmica macroeconômica não captam, no entanto, elementos importantes para o desenho 

de políticas: o ativismo (e o passivismo) dos fundos e a importância dos tomadores de 

decisão, i.e., administradores ou gestores)169  de fundos nesse processo. E ambos estão 

diretamente relacionados.  

Primeiro, no que se refere ao ativismo, que se mostrou um caminho para 

aumentar o retorno de determinadas companhias, a medida do apetite por ingerência 

nas investidas (considerando, naturalmente, a parcela de fundos que investem em 

sociedades) pode influenciar as dinâmicas macroeconômicas. Segundo HILL, além do 

crescimento dos investidores institucionais e da possibilidade de engajamento de 
 
                                                             
168  Segundo a autora, fundos mútuos nos EUA detinham 10% das ações de companhias listadas nos EUA na 

década de 1970, sendo que em 2006 esse percentual havia passado para 60% e, em 2007, para 76%. E 
segue afirmando que uma explicaçãp plausível para esse crescimento poderia ser o valor agregado por 
fundos que, apesar desses custos de transação decrescentes, seriam ainda justificáveis. No entanto, 
pesquisas demonstram que poucos fundos geram retornos altos o suficiente para cobrir suas elevadas 
taxas (muitas vezes, difíceis de serem justificadas). Assim, conclui que o fator mais relevante para a 
manutenção da indústria são os intermediários de fundos, em especial os corretores que recomendam a 
seus clientes o uso de fundos para investimentos (JUDGE, Kathryn. Intermediary Influence. The 
University of Chicago Law Review, v. 82, n. 2, 2015, p. 602-603). 

169  Para fins deste capítulo, gestão e administração serão considerados sinônimos para caracterizar, em 
português, a entidade independente que, por exemplo, cria, oferta, opera, determina o portfólio de fundos 
de investimentos. É a figura denominada manager em diversas jurisdições (MORLEY, John. The 
Separation of Funds and Managers: A Theory of Investment Fund Structure and Regulation. Yale Law 
Journal, v. 123, 2014, p. 1238). No Brasil, no entanto, como será demonstrado nos capítulos 
subsequentes, tem-se duas figuras distintas para fins de regulamentação: administrador e gestor, podendo 
o administrador cumprir a função de gestor, mas não o contrário.  
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investidores na governança corporativa ao final da década de 1990, deve-se considerar 

também o crescimento recente dos fundos hedge170 e novas técnicas e estratégias de 

ativismo.171 Para KAHAN e ROCK, esse movimento ativista recente dos fundos hedge é 

uma espécie de déjà vu das estratégias atribuídas há algumas décadas aos investidores 

institucionais.172 E esse ativismo possui características positivas e negativas. Do lado 

negativo, fala-se dos objetivos buscados pelos investidores serem divergentes e 

negativos para a saúde econômica de longo prazo das companhias investidas.173 Do 

lado positivo, fala-se da pressão por melhores práticas de governança, incluindo a 

criação de códigos de conduta para investidores (stewardship codes).174   

Por outro lado, ANADU et al. descrevem um processo de transformação 

econômica pelo qual a indústria de fundos de investimento está passando nas últimas 

décadas (especialmente verificado nos EUA). Segundo os autores, há, atualmente, um 

processo de transição de um modelo mais ativista para um modelo passivo (ou 

passivista),175 especialmente focado em fundos que seguem índices, e.g., ETFs (vide item 

 
                                                             
170  Para uma definição de fundos hedge, assim como private equity, vide item 2.4.2, infra. 
171  HILL, Jennifer G. Good Activist/Bad Activist: The Rise of International Stewardship Codes. Seattle 

University Law Review, v. 41, 2018, p. 498. 
172  “O lado positivo da história dos fundos hedge – de serem investidores grandes e sofisticados que 

confrontam a administração [de investidas] em benefício dos acionistas em geral – tem um elemento de 
déjà vu. Há vinte anos, histórias semelhantes foram contadas sobre outro conjunto de grandes e 
sofisticados investidores: fundos mútuos, fundos de pensões e companhias de seguros – ou ‘investidores 
institucionais’, como ficaram conhecidos” (tradução livre) (No original: “[...] [T]he bright side story of 
hedge funds – of large and sophisticated investors standing up to management for the benefit of 
shareholders at large – has an element of déjà vu. Twenty years ago, similar stories were told about 
another set of large and sophisticated investors: mutual funds, pension funds, and insurance companies – 
or ‘institutional investors’ as they became known”) (KAHAN, Marcel; ROCK, Edward B. Hedge Funds 
in Corporate Governance and Corporate Control. University of Pennsylvania Law Review, v. 155, 2007, 
p. 1029; Disponível em: https://ssrn.com/abstract=919881). 

173  “Isso sugere que o envolvimento do investidor na governança corporativa e no ativismo é perigoso, tanto 
para a companhia quanto para a sociedade como um todo. Ele muda o tradicional objetivo de proteger os 
acionistas de Berle-Means, sugerindo que o objetivo moderno da lei societária deveria ser o de proteger a 
companhia de certos investidores” (tradução livre) (no original: “It suggests that investor engagement in 
corporate governance and activism is dangerous, both to the corporation and to society as a whole. It flips 
the traditional Berle–Means goal of protecting shareholders on its head by suggesting that the modern 
goal of corporate law should be to protect the corporation from certain investors” (HILL, Jennifer G. 
Good Activist/Bad Activist: The Rise of International Stewardship Codes. Seattle University Law 
Review, v. 41, 2018, p. 501). 

174  HILL, Jennifer G. Good Activist/Bad Activist: The Rise of International Stewardship Codes. Seattle 
University Law Review, v. 41, 2018, p. 497.  

175  STRAMPELLI questiona se fundos de índice são, de fato, passivos, em especial no que tange a relação 
entre fundos hedge (ativistas) e de índice (passivos) (STRAMPELLI, Giovanni. Are Passive Index Funds 
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2.3.2, infra).176 Tais fundos se beneficiam por terem custos reduzidos de administração, eis 

que simplesmente aderem a índices criados por terceiros, e, consequentemente, são uma 

forma mais barata de investimento aos pequenos poupadores.177 COATES demonstra que 

entre 1990 e 2013, os fundos passivos passaram de menos de 1% da capitalização do 

mercado norte-americano para 5%, e de USD 344 bilhões de ativos em 2000 para USD 1,2 

trilhões em 2013.178 Da perspectiva macroeconômica, COATES defende que os fundos de 

índice podem gerar riscos à estabilidade financeira: 179  tanto a maior volatilidade no 

mercado, quanto a concentração de poder em poucos administradores de fundos pode ser 

vista como riscos potenciais, com possibilidade de crescimento no futuro.180 Assim, tanto 

fundos ativos quanto fundos passivos podem influenciar a economia de formas distintas.  

O passivismo poderia ser interpretado simplesmente como a ausência de 

ingerência, e, portanto, poderia não representar preocupações – eis que retornaria ao 

cenário de dispersão acionária verificado nos EUA no momento prévio ao crescimento dos 

investidores institucionais. No entanto, ele também poderia, em algumas hipóteses, 

apresentar-se como a outorga de um poder aos administradores, na medida em que, mesmo 

sendo obrigados a investirem em determinada carteira (i.e., seguindo o respectivo índice), 

os administradores dos fundos possuem poder agregado e financeiro que pode influenciar 

as atividades das empresas investidas de forma diferente do investidor individual. 

Segundo, no que se refere aos administradores, há de se considerar que a 

administração de fundos de investimento nas mãos de poucas entidades as garante 

consideráveis poderes de ingerência na economia. De acordo com POSNER, SCOTT 

MORTON e WEYL, entidades que administram fundos como BlackRock, Vanguard e State 

Street não só são grandes conglomerados, mas também, muitas vezes, os maiores 

 
                                                             

Active Owners? Corporate Governance Consequences of Passive Investing. San Diego Law Review, 
2018. Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=3187159>). 

176  ANADU, Kenechukwu et al. The Shift from Active to Passive Investing: Potential Risks to Financial 
Stability? FEDS Working Paper, n. 2018-060, 2018. p. 1. Disponível em: 
<https://ssrn.com/abstract=3242660>. 

177  Atualmente, há fundos de índice inclusive sem taxas de administração, ou seja, sem remuneração aos 
administradores.  

178  COATES, John C. The Future of Corporate Governance Part I: The Problem of Twelve. Minuta de 
setembro de 2018. p. 1. Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=3247337>. 

179  ANADU, Kenechukwu et al. The Shift from Active to Passive Investing: Potential Risks to Financial 
Stability? FEDS Working Paper, n. 2018-060, 2018. p. 1. Disponível em: <https://ssrn.com/ 
abstract=3242660>. 

180  Idem, ibidem. 
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acionistas das maiores companhias norte-americanas.181 Esse crescimento é decorrente do 

processo de “indexação”, ou seja, investimento em fundos de índice (passivos)182 nas mãos 

de poucos administradores. COATES definiu como o “problema dos doze” (the problem of 

twelve),183 já FICHTNER, HEEMSKERK e GARCIA-BERNARDO,184 e BEBCHUK e HIST como os 

“três grandes” (big three). 185 Muito embora os fundos de índice, além de passivos, não 

possam escolher pela saída (i.e., desinvestimento), eles podem ter “poderes escondidos”, 

especialmente em decorrência do poder macroeconômico deles.186 

Além das questões financeiras e de governança corporativa, o poder dos 

administradores de fundos pode gerar preocupações de ordem concorrencial. Considerando 

que administram diversos fundos, com portfólios distintos, podem deter participações 

relevantes em empresas concorrentes, quando somadas. A principal preocupação é a de que 

eles podem utilizar informação e poder de voto para maximizar seus rendimentos em 

detrimento da concorrência entre as investidas. Essa preocupação – também chamada de 

 
                                                             
181  POSNER, Eric A.; SCOTT MORTON, Fiona M; WEYL, E. Glen. A Proposal to Limit the Anti-

Competitive Power of Institutional Investors. Antitrust Law Journal, v. 81, n. 3, 2018. 
182  COATES, John C. The Future of Corporate Governance Part I: The Problem of Twelve. Minuta de 

setembro de 2018. p. 10. Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=3247337>. 
183  Segundo o COATES, o “controle da maioria das companhias abertas – ou seja, as organizações mais ricas 

do mundo, com mais receita do que a maioria dos estados – logo estará concentrado nas mãos de uma 
dúzia ou menos de pessoas” (tradução livre) (no original: “control of most public companies – that is, the 
wealthiest organizations in the world, with more revenue than most states – will soon be concentrated in 
the hands of a dozen or fewer people”) (COATES, John C. The Future of Corporate Governance Part I: 
The Problem of Twelve. Minuta de setembro de 2018. p. 1. Disponível em: 
<https://ssrn.com/abstract=3247337>). 

184  FICHTNER, Jan; HEEMSKERK, Eelke M.; GARCIA-BERNARDO, Javier. Hidden Power of the Big 
Three? Passive Index Funds, Re-Concentration of Corporate Ownership, and New Financial Risk. 
Business and Politics, v. 19, n. 2, 2017, p. 298-326. Disponível em: <10.1017/bap.2017.6>. 

185  “O setor é dominado por três gestores de fundos de índices – BlackRock, State Street Global Advisors 
(SSGA) e a Vanguard, muitas vezes referidos como os ‘Três Grandes’. Os Três Grandes gerenciam mais 
de US$ 5 trilhões de ações dos EUA, votam coletivamente em cerca de 20% das ações de todas as 
empresas S&P 500, e, cada uma detém, individualmente, 5% ou mais das ações em um grande número de 
empresas. A proporção de ativos em fundos de índice aumentou muito nas últimas duas décadas, 
atingindo mais de 20% em 2017, e espera-se que continue crescendo substancialmente na próxima 
década” (tradução livre) (no original: “The sector is dominated by three index fund managers – 
BlackRock, State Street Global Advisors (SSGA), and Vanguard, often referred to as the ‘Big Three’. 
The Big Three manage over $5 trillion of U.S. corporate equities, collectively vote about 20% of the 
shares in all S&P 500 companies, and each holds a position of 5% or more in a vast number of 
companies. The proportion of assets in index funds has risen dramatically over the past two decades, 
reaching more than 20% in 2017, and is expected to continue growing substantially over the next 
decade”) (BEBCHUK, Lucian A.; HIRST, Scott. Index Funds and the Future of Corporate Governance: 
Theory, Evidence, and Policy. 2018. Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=3282794>). 

186  FICHTNER, Jan; HEEMSKERK, Eelke M.; GARCIA-BERNARDO, Javier. Hidden Power of the Big 
Three? Passive Index Funds, Re-Concentration of Corporate Ownership, and New Financial Risk. 
Business and Politics, v. 19, n. 2, 2017, p. 298-326. Disponível em: <10.1017/bap.2017.6>. 
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participação cruzada (cross-ownership),187 participação comum (common ownership),188 

ou participação horizontal (horizontal shareholding)189 – permitiria a redução dos níveis de 

concorrência por meio de efeitos unilaterais 190  ou coordenados 191  (i.e., estratégias 

financeiras conjuntas, campanhas comerciais menos agressivas).192 

De acordo com ELHAUGE, isso estaria acontecendo em diversos mercados. No 

setor aéreo, por exemplo, investidores institucionais193 deteriam, conjuntamente, 60% na 

United Airlines, 27,5% na Delta Airlines, 27,3% na JetBlue Airlines e 23,3% na Southwest 

Airlines. 194  Segundo o autor, o mesmo acontece no setor financeiro 195  e de grandes 

 
                                                             
187  HE, Jie; HUANG, Jiekun. Product Market Competition in a World of Cross-Ownership: Evidence from 

Institutional Blockholdings. Review of Financial Studies, n. 30, p. 30-33. 
188  AZAR, José; SCHMALZ, Martin C.; TECU, Isabel. Anti-Competitive Effects of Common Ownership. 

Journal of Finance, v. 73, n. 4, 2018. Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=2427345>. 
189  ELHAUGE, Einer. Horizontal Shareholding. Harvard Law Review, v. 129, 2016, p. 1317. 
190  Dentre as práticas unilaterais, os autores oferecem quatro exemplos: (i) “aconselhar um CEO sobre 

estratégia e explicar que os lucros aumentarão se a empresa elevar os preços”, (ii) “determinar que usar 
aumentos de capacidade para roubar ações dos concorrentes reduzirá os lucros”, (iii) “projetar ou 
promover pacotes de incentivos para CEOs para reduzir seu incentivo de competir com rivais”, e (iv) 
“bloquear ofertas [por ações e/ou controle] por investidores ativistas interessados em concorrência 
agressiva” (tradução livre) (no original: (i) “advise a CEO on strategy, and explain that profits will 
increase if the firm raises prices”, (ii) “determine that using capacity increases to steal share from rivals 
will reduce profits”, (iii) “design or promote incentive packages for CEOs to reduce their incentive to 
compete against rivals”, e (iv) “block bids by activist investors interested in aggressive competition”) 
(POSNER, Eric A.; SCOTT MORTON, Fiona M; WEYL, E. Glen. A Proposal to Limit the Anti-
Competitive Power of Institutional Investors. Antitrust Law Journal, v. 81, n. 3, 2018). 

191  POSNER, Eric A.; SCOTT MORTON, Fiona M; WEYL, E. Glen. A Proposal to Limit the Anti-
Competitive Power of Institutional Investors. Antitrust Law Journal, v. 81, n. 3, 2018. 

192  HE, Jie; HUANG, Jiekun. Product Market Competition in a World of Cross-Ownership: Evidence from 
Institutional Blockholdings. Review of Financial Studies, n. 30, 2017, p. 30-33. 

193  Muito embora a maioria dos autores aborde o tema da perspectiva ampla de investidores institucionais, 
não há clareza sobre quais entidades seriam consideradas dentro desse grupo e as menções são a 
administradores de fundos de investimento. “Existem todos os motivos para pensar que o problema da 
participação horizontal é negativo e generalizado em toda nossa economia, porque investidores 
institucionais como a BlackRock, a Vanguard, a Fidelity e a State Street detêm agora cerca de 80% de 
todas as ações das empresas S&P 500. Esses investidores institucionais também oferecem fundos de 
índice que cobrem todas as indústrias e fundos setoriais em cada setor específico, portanto, a maioria das 
indústrias provavelmente possui participações acionárias horizontais significativas” (tradução livre) (no 
original: “There is every reason to think that the problem of horizontal shareholding is pervasive across 
our economy because institutional investors like BlackRock, Vanguard, Fidelity, and State Street now 
own around 80% of all stock in S&P 5oo corporations. These institutional investors also offer index 
funds that cover all industries and sector funds in each specific industry, so most industries likely have 
significant horizontal shareholdings” (ELHAUGE, Einer. Horizontal Shareholding. Harvard Law 
Review, v. 129, 2016, p. 1268). 

194  ELHAUGE, Einer. Horizontal Shareholding. Harvard Law Review, v. 129, 2016, p. 1267. 
195  Quatro investidores institucionais seriam os principais acionistas do JPMorgan, do Bank of America, e do 

Citigroup (ELHAUGE, Einer. Horizontal Shareholding. Harvard Law Review, v. 129, 2016, p. 1268). 
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empresas de tecnologia 196  e vem crescendo nas últimas décadas.197  A literatura não é 

unânime sobre o problema: POSNER, SCOTT MORTON e WEYL defendem alterações 

estruturais na legislação norte-americana para limitar a participação de investidores 

institucionais198 em oligopólios;199 ELHAUGE, defende que a legislação norte-americana já 

está adequada ao problema, mas precisa focar as investigações nesses casos;200 e PATEL 

defende não haver problemas concorrenciais decorrentes das participações cruzadas, uma 

vez que há diversos outros fatores que levam a efeitos anticompetitivos.201  No Brasil, 

ATHAYDE e FUJIMOTO discutem a adequação da legislação brasileira ao tema, mas não 

apresentam dados concretos sobre o problema no país.202 

Essas questões decorrentes do poder dos fundos de investimento são 

consequência, principalmente, das atividades dos administradores e da separação entre 

 
                                                             
196  Investidores institucionais são os maiores acionistas da Apple e da Microsoft ao mesmo tempo 

(ELHAUGE, Einer. Horizontal Shareholding. Harvard Law Review, v. 129, 2016, p. 1268). 
197  Passando de 10% em 1980 para 60% em 2014 (HE, Jie; HUANG, Jiekun. Product Market Competition in 

a World of Cross-Ownership: Evidence from Institutional Blockholdings. Review of Financial Studies, n. 
30, 2017, p. 2674). 

198  Os autores definem investidores institucionais basicamente como administradores de fundos de 
investimento: “[…] incluem companhias que gerenciam fundos mútuos e fundos de índice, gestores de 
ativos e outras empresas que compram e detêm ações em nome de seus clientes. Nomes conhecidos 
incluem Vanguard, BlackRock, State Street e Fidelity. Um fundo mútuo se caracteriza como um portfólio 
de ações que pode ter foco em um setor (e.g., energia) ou uma estratégia (e.g., crescimento). Um fundo 
de índice (que é um tipo de fundo mútuo) possui um portfólio de ações projetadas para mimetizar 
exatamente o índice desejado (e.g., S&P 500). As operações de fundos do índice são relativamente 
mecânicas, portanto seus custos são baixos; hoje eles detêm provavelmente menos de 20% do mercado 
de ações dos EUA. Outros fundos mútuos detêm cerca de 30% do mercado, enquanto todos os 
investidores institucionais detêm cerca de 70-80%. A BlackRock, a Vanguard e a State Street não são 
apenas grandes, mas muitas vezes são as maiores acionistas de grandes corporações americanas. Existem 
milhares de pequenos fundos mútuos, fundos de índices e outros gestores de ativos que representam cerca 
de metade das participações no mercado de ações” (tradução livre) (no original: “[…] include companies 
that manage mutual funds and index funds, asset managers, and other firms that buy and hold equities on 
behalf of their customers. Familiar names include Vanguard, BlackRock, State Street, and Fidelity. A 
mutual fund is a portfolio of stocks that may have an industry focus (e.g., energy) or a strategy (e.g., 
growth). An index fund (which is a type of mutual fund) holds a portfolio of stocks designed to exactly 
mimic the index of interest (e.g., S&P 500). Index fund operations are relatively mechanical, so their 
costs are low; today they hold probably less than 20% of the US stock market. Other mutual funds hold 
about 30% of the market while all institutional investors together hold about 70-80%. BlackRock, 
Vanguard, and State Street are not just large, but are often the largest shareholder of major US 
corporations. There are thousands of small mutual funds, index funds, and other asset managers that 
comprise about half of stock market holdings”) (POSNER, Eric A.; SCOTT MORTON, Fiona M; 
WEYL, E. Glen. A Proposal to Limit the Anti-Competitive Power of Institutional Investors. Antitrust 
Law Journal, v. 81, n. 3, 2018). 

199  POSNER, Eric A.; SCOTT MORTON, Fiona M; WEYL, E. Glen. Ibidem. 
200  ELHAUGE, Einer. Horizontal Shareholding. Harvard Law Review, v. 129, 2016, p. 1303. 
201  PATEL, Menesh S. Common Ownership, Institutional Investors, and Antitrust. Antitrust Law Journal, v. 

82, n. 1. Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=2941031>. 
202  ATHAYDE, Amanda; FUJIMOTO, Mônica. Brazil: Common ownership by institutional investors and 

its impact on competition. Revue des droits de la concurrence, n. 1-2019. p. 218-224.  



 

 
 

patrimônio e administração evidenciado por 

visto, os efeitos dos fundos passivos e das atividades dos grandes grupos de 

administradores é foco de debate atual nos EUA e na Europa. Os capítulos subsequentes 

apresentarão o cenário brasileiro sobre esses aspectos e a medida da aplicabilidade das 

preocupações próprias do país.

1.2.3 Perspectiva microeconômica: diversidade de tipos

Se, da perspectiva macroeconômica, fala

investimento; da perspectiva microeconômica um bom resumo é diversidade. O gráfico 

seguinte apresenta a média de ativos detidos por fundo em cada um dos países, ou seja, a 

razão dos ativos detidos por todos os fundos de investimento pelo número total de fundos 

de investimento. Ainda que seja um cálculo simples, sem considerar as peculiaridades de 

cada fundo, os dados brutos demonstram que, mesmo nesse cenário, fundos se comportam, 

na média, de forma substancialmente distinta. 

Gráfico 10: Média de ativos de fundos de investimento por fundo (2017) IIFA

Fonte:  Elaboração própria com base nos dados IIFA.

 

 
                                                            
203  MORLEY, John. The Separation of Funds and Managers: A Theory of Investment Fund Structure and 

Regulation. Yale Law Journal, v. 123, 2014.
204  Dados de número de fundos, incluindo fundos de fundos, da IIFA (

<https://www.efama.org/Pages/Submitted%20after%202018
ANNOUNCES-NEW-REPORT
FUNDS.aspx>). 
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seguinte apresenta a média de ativos detidos por fundo em cada um dos países, ou seja, a 

etidos por todos os fundos de investimento pelo número total de fundos 

de investimento. Ainda que seja um cálculo simples, sem considerar as peculiaridades de 

cada fundo, os dados brutos demonstram que, mesmo nesse cenário, fundos se comportam, 

Gráfico 10: Média de ativos de fundos de investimento por fundo (2017) IIFA 

 

The Separation of Funds and Managers: A Theory of Investment Fund Structure and 

Dados de número de fundos, incluindo fundos de fundos, da IIFA (disponível em: 
12T16%2022%2007/IIFA-

WORLDWIDE-OPEN-END-
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Com base nos dados macroeconômicos supra, pode-se inferir que, em cada país, 

fundos de investimento também exercem funções microeconômicas distintas. Nos EUA, 

cada fundo detém, em média, investimentos superiores aos demais países: são mais de 

cinco vezes maiores do que os fundos na Alemanha, dezoito vezes maiores do que no 

Brasil, e mais de cem vezes maiores do que os fundos chilenos. Essas diferenças decorrem 

de diversos fatores, como o estágio de desenvolvimento da indústria, dos incentivos 

regulatórios gerados para o investimento e, inclusive, da formatação jurídica, além, 

naturalmente, da magnitude de cada economia.  

Especialmente nos casos brasileiro e japonês, o baixo volume de investimentos 

por fundos (em média) pode decorrer do elevado número de fundos. Como visto, no Brasil 

há mais de 16 mil fundos de investimento, frente a, por exemplo, os 11 mil fundos nos 

EUA e 6 mil fundos na Alemanha.205 Em junho de 2017, a RECEITA FEDERAL reportou 

haver no Brasil 1.481 sociedades anônimas abertas, 41.369 sociedades anônimas fechadas 

23.313 fundos e clubes de investimento,206 e 372 sociedades simples limitadas.207 

Uma das hipóteses desse trabalho é a de que fundos de investimento no Brasil 

(enquanto entidades jurídicas típicas, independentemente de seu propósito econômico) vêm 

sendo utilizados para finalidades distintas àquelas para as quais foram criados (ou aquelas 

que justificam sua adoção, em outros lugares do globo) – e o elevado número de fundos 

registrados é um primeiro indício de que a hipótese é procedente. No entanto, para que se 

defina quais as finalidades possíveis para fundos de investimento, há de se compreender as 

finalidades existentes. Esse exercício de definição de finalidades – aqui também chamadas 

funções microeconômicas – é complexo na medida em que, como visto anteriormente, as 

próprias funções macroeconômicas dos fundos em cada país são distintas.  

Assim, se, por um lado, para fins macroeconômicos faz sentido agregar todas as 

entidades dentro de uma categoria ampla denominada “fundos de investimento”, não se 

 
                                                             
205  Em janeiro de 2013, PARGENDLER identificou, em janeiro de 2013, 1,57 milhão de sociedades limitadas, 

15.445 sociedades anônimas e 5.885 cooperativas no Brasil (PARGENDLER, Mariana. Direito 
Societário em Ação: Análise Empírica e Proposições de Reforma, Revista de Direito Bancário e do 
Mercado de Capitais, ano 16, v. 59, 2013, p. 227-228). 

206  Em dezembro de 2017, a Anbima reportou haver no Brasil 15.942 fundos de investimento no Brasil. 
Atualmente, de acordo com a pesquisa empírica conduzida para este trabalho, há 16.976 fundos em 
funcionamento e registrados na CVM. 

207  Dados fornecidos pela Receita Federal na Nota/COCAD nº 147, de 27 de junho de 2017 a Rafael Helou 
Bresciani, a quem agradeço aqui pelo compartilhamento.  
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pode desconsiderar as diversas funções microeconômicas, ou seja, no âmbito das relações 

com investidor e, por outro lado, com as investidas e os diversos usos específicos.  

No âmbito microeconômico, por exemplo, há fundos que servem como 

instrumento de poupança para pequenos investidores e há fundos disponíveis somente a 

indivíduos ou instituições com grandes volumes de capital. Há fundos que investem em 

ativos com baixo risco (e.g., fundos do mercado monetário) e outros que investem em 

ativos de alto risco (e.g., fundos abutres). Há fundos que buscam maior ingerência nas 

atividades das suas investidas (e.g., private equity e hedge) e fundos que somente seguem 

índices e, portanto, passivos (e.g., ETFs).  

Essa diversidade de funções microeconômicas é traduzida no espectro de tipos e 

classificações de fundos de investimentos encontrados no mundo.   
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2 TIPOS E CLASSIFICAÇÕES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO: 

ESPECTRO DE FUNÇÕES MICROECONÔMICAS 

Tanto as literaturas econômica e jurídica, quanto organismos internacionais e 

regulações locais classificam fundos de investimento sob diversas perspectivas. Fala-se de 

tipos, ou espécies 208  de fundos com diversas subclassificações que servem múltiplas 

funções: do lado do investidor, para identificar riscos, liquidez do investimento, 

estratégias; do lado regulatório, para identificar aquelas entidades que necessitam maior 

atenção no que se refere à proteção dos investidores, à tributação. Não há, todavia, uma 

uniformidade de classificação por parte dos reguladores, da literatura econômica ou 

jurídica. Isso porque as razões para classificação divergem em sua finalidade. Algumas são 

criadas por reguladores, com o objetivo de delimitar o enquadramento de determinadas 

entidades em certas normas aplicáveis a cada espécie. Outras são criadas pela prática 

econômica, como forma de proporcionar aos investidores melhor clareza sobre objetivos e 

risco dos investimentos, formas de investimento e desinvestimento, rentabilidade. 

De fato, o cenário é complexo e multifacetado. Em decorrência das diversas 

funções microeconômicas, os fundos apresentam contornos que envolvem variações em 

diversas perspectivas que se misturam. Por exemplo, MORLEY indica tipos de fundos de 

investimento sem fundamentar o critperio de elemento comparativo adotado. O autor 

apresenta um panorama de fundos de investimento em quatro grupos – misturando critérios 

de estratégia de investimento com liquidez: fundos mútuos (ou abertos – open-ended, 

dentro dos quais estariam enquadrados os fundos ETF, fundos fechados (closed-ended), 

fundos hedge, e fundos private equity (dentro dos quais estariam subcategorias como 

venture capital, buyout etc.).209.210 Além disso, grande parte da literatura inicia de uma 

análise individualizada de fundos específicos (i.e., analisando somente fundos mútuos ou 

 
                                                             
208  FREITAS, Ricardo de Santos. Natureza jurídica dos fundos de investimento. São Paulo: Quartier Latin, 

2005. p. 102. 
209  MORLEY, John. The Separation of Funds and Managers: A Theory of Investment Fund Structure and 

Regulation. Yale Law Journal, v. 123, 2014, p. 1234-1236. 
210  Ao longo do trabalho, serão utilizadas nomenclaturas, especialmente em idioma inglês que, em 

decorrência do seu uso estabelecido no mercado, são de difícil tradução. Assim, embora haja tentativas 
de tradução dos termos fundos hedge e fundos private equity, como “fundos de retorno absoluto” e 
“fundos de capitais de investimento”, respectivamente, opta-se aqui pela utilização do jargão em língua 
estrangeira como forma de facilitar a compreensão e a relação com a doutrina internacional (vide a 
Diretiva 2011/61/UE relativa aos gestores de fundos de investimento alternativos, disponível em: 
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0061&from=EN>). 
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de private equity, por exemplo) 211  sem uma visão geral da chamada “indústria de 

fundos”.212 

Na verdade, a própria terminologia “fundo de investimento” para identificar tais 

instituições varia. Como dito supra, o foco desta análise são aquelas entidades 

denominadas fundos de investimento, ainda que não detenham as características que, de 

fato, definam o instituto economicamente. Há de se considerar, no entanto, algumas 

variações terminológicas de forma a compreender o fenômeno. Por exemplo, o Anuário 

Estatístico da OCDE sobre Investidores Institucionais de 2003 (“Anuário OCDE 2003”),213 

apresentou dados sobre um grande grupo “companhias de investimento”, dentro das quais 

denomina fundos só os mútuos, sendo que as demais “companhias” são entidades 

tradicionalmente consideradas fundos (i.e., denominam companhias abertas e fechadas os 

fundos abertos e fechados – e não companhias de capital aberto no sentido societário).214 

Essa classificação mudou e, atualmente, a OCDE utiliza o Sistema de Contabilidades 

Nacionais (System of National Accounts, “SNA”) das Nações Unidas 215  de 2008, 216 

adotando a denominação de fundos de investimento. De forma semelhante, a União 

 
                                                             
211  Vide, por exemplo, estudos sobre fundos hedge e de private equity em uma coletânea organizada por 

Bratton e McCahery (BRATTON, William W.; McCahery, Joseph A. Institutional Investor Activism: 
Hedge Funds and Private Equity, Economics and Regulation. Oxford: Oxford University Press, 2015). 
Da mesma forma, fundos mútuos vêm sendo amplamente estudados e, mais recentemente, os fundos 
índice vêm recebendo atenção do mercado (e.g., CARLSON, Ben. The Gradual Explosion of Index 
Funds. 3 ago. 2018. Disponível em: <https://awealthofcommonsense.com/2018/08/the-gradual-
explosion-of-index-funds/>). 

212  Por exemplo, uma pesquisa no portal SSRN (Social Science Research Network) evidencia essa 
afirmação. Uma pesquisa em títulos de artigos demonstra a discrepância de estudos. Pesquisando 
somente expressões nos títulos de artigos publicados, tem-se resultado de 34 trabalhos com “investment 
fund”, 672 com “hedge fund”, 885 com “private equity”, e 1.159 com “mutual fund” (vide: 
<https://www.ssrn.com/en/>. Pesquisa em 11 de novembro de 2018). 

213  OCDE. OECD Institutional Investors Statistical Yearbook 2003,.Paris OECD Publishing, 2004. p. 285. 
Disponível em: <https://doi.org/10.1787/9789264020009-en-fr>. 

214  OCDE. OECD Institutional Investors Statistical Yearbook 2003. Paris OECD Publishing, 2004. p. 285. 
Disponível em: <https://doi.org/10.1787/9789264020009-en-fr>. 

215  O SNA é um standard internacionalmente aceito que compreende um conjunto de recomendações de 
como compilar informações sobre atividade econômica dos países, incluindo conceitos, definições, 
classificações e regras contábeis (vide: <https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/sna.asp>).  

216  Importante notar que, a primeira versão do SNA foi editada em 1993. Nela, fundos de investimento não 
aparecem como instituições financeiras (na verdade, a expressão “fundo de investimento” sequer existe 
no documento). A versão de 1993 considerava cinco subcategorias de instituições financeiras, enquanto a 
de 2008 considerou nove. O objetivo foi permitir maior flexibilidade e consistência com outros sistemas 
estatísticos, como o Fundo Monetário Internacional e o Banco Central Europeu (EUROPEAN 
COMMISSION, INTERNATIONAL MONETARY FUND, ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-
OPERATION AND DEVELOPMENT, UNITED NATIONS, WORLD BANK. System of National 
Accounts 2008. Nova Iorque, 2009. p. 583. Disponível em: 
<http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/docs/SNA2008.pdf>).  
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Europeia denomina fundos de investimento organismo de investimento coletivo (collective 

investment undertaking, “OIC”), sendo regulados os organismos de investimento coletivo 

em valores mobiliários (“OICVM”)217 e outros tipos de fundos,218 embora não haja uma 

clara definição sobre o conceito.219  

No Brasil, além da categoria fundos de investimento, há também os clubes de 

investimentos, regulados pela Instrução CVM nº 494/2011 (“ICVM 494”). 220  Tais 

entidades são muito próximas aos fundos, havendo duas principais diferenças: (i) a 

necessidade de affectio entre os cotistas, e (ii) à diversificação da carteira, sendo que os 

clubes só podem investir em títulos e valores mobiliários. 221  Como consequência da 

primeira característica (i.e., necessidade de affectio), os clubes são restritos a pessoas 

físicas e possuem um número máximo de 50 cotistas.222-223 

Ainda sobre a variabilidade de classificações e denominações, o Anuário OCDE 

2003 apresenta a metodologia de definição de cada país, em que ficam evidentes as 

diferenças de classificação e de estruturação de fundos. Assim, por exemplo, Austrália, 

Japão, Coreia do Sul, Portugal e Suíça reportaram não possuírem, naquela época, 

 
                                                             
217  Ou “undertakings for the collective investment in transferable securities” (“UCITS”). Sobre fundos 

tradicionais na União Europeia, vide item 2.4.1, infra. 
218  Além dos OICVM, a União Europeia também regula os seguintes fundos: “European venture capital 

funds”, “European social entrepreneurship funds”, “European long-term investment funds” e “Money 
market funds”. Vide: <https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/growth-and-
investment/investment-funds_en#what-are-investment-funds>. 

219  Segundo Zetzsche, “organismo de investimento coletivo (‘UCI’) é um conceito central para direito 
europeu de fundos de investimento. O conceito vem sendo utilizado desde a década de 1970 para 
descrever diversas exceções para as diretivas de direito societário e do direito europeu sobre serviços 
financeiros para fundos de investimento. Consequentemente, determinadas diretivas para o direito de 
companhias e do mercado de capitais não se aplicam a (certos tipos de) UCI. Apesar dessa importância, 
não há uma definição clara para UCIs europeus”. No original: “The ‘undertaking for collective 
investment’ (UCI) or ‘collective investment undertaking’ is a central concept of European investment 
fund law. The term has been used since the 1970s to describe a range of exceptions from the company 
law directives and the European law on financial services for investment funds.134 As a result, certain 
company135 and capital market law directives136 do not apply to (certain types of) UCI. Despite its 
importance there is no clear definition for the European UCI” (ZETZSCHE, Dirk A. The Anatomy of 
European Investment Fund Law. p. 47. Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=2951681>). 

220  Disponível em: <http://www.cvm.gov.br/legislacao/instrucoes/inst494.html>. 
221  EIZIRIK, Nelson et. al. Mercado de Capitais: Regime Jurídico. 3ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2011, p. 

112. 
222  Idem, ibidem. 
223  De acordo com o art. 1º da Instrução CVM nº 494, “[o] Clube de Investimento é um condomínio aberto 

constituído por no mínimo 3 (três) e no máximo 50 (cinquenta) pessoas naturais, para aplicação de 
recursos em títulos e valores mobiliários”.  
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diferenciação entre fundos fechados e abertos.224 No mesmo sentido, Áustria, Finlândia e 

México reportaram não possuírem fundos fechados.225-226  

Tendo como referencial organismos internacionais (especialmente OCDE, 

União Europeia e IIFA) e jurisdições com grande relevância econômica e, nas quais fundos 

de investimento têm atuação de destaque (especialmente Alemanha, China, Estados 

Unidos, Japão e União Europeia), esse Capítulo 2 será dedicado a demonstrar, a partir de 

ambos, a fragmentação e a uniformidade dos tipos e funções dos fundos de investimento 

no mundo e, como consequência, também demonstrar o descompasso da realidade 

brasileira em relação ao cenário internacional.  

2.1 Paradoxo de fragmentação e de uniformidade no cenário internacional 

De uma forma superficial, poder-se-ia definir fundos227 de investimento228 como 

instrumentos de poupança coletiva com diversificação de portfólio e administração 

profissional independente. 229  Essas entidades surgiram modernamente na década de 

 
                                                             
224  OCDE. OECD Institutional Investors Statistical Yearbook 2003. Paris OECD Publishing, 2004. p. 131, 

165, 167, 181, 196, respectivamente. Disponível em: <https://doi.org/10.1787/9789264020009-en-fr>. 
225  Idem, p. 134, 145, 170, respectivamente. 
226  Não foi encontrado estudo comparado mais recente que possa verificar alterações na dinâmica e na 

classificação dos fundos desses países. 
227  FREITAS apresenta de forma bastante detalhada a etimologia da expressão fundo de investimento. 

Segundo o autor, a referência mais antiga da utilização do termo fundo como “concentração de recursos” 
é datada de 1874 com a Lei Romana n. 1.402 que criou “Fundo para o Culto” (FREITAS, Ricardo de 
Santos. Natureza jurídica dos fundos de investimento. São Paulo: Quartier Latin, 2005. p. 60).  

228  Na literatura de finanças, o termo investimento é sempre relacionado com capital ou ativos. “[U]ma 
alocação de capital por um investidor em ativos reais ou financeiros na expectativa de um retorno justo” 
(tradução livre) (no original: “[A]n allocation of capital by an investor in real or financial assets in 
expectation of a fair return”) (BANKS, Erik. The Palgrave Macmillan Dictionary of Finance, Investment 
and Banking. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2010. p. 282). Também: “Investimento: (a) alocação de 
dinheiro para que ele aumente de valor e produza uma renda (seja em um ativo, como um prédio, ou pela 
aquisição de ações, depositando dinheiro etc.) [...]” (tradução livre) (no original: “Investment: (a) placing 
of money so that it will increase in value and produce an income (either in an asset, such as building, or 
by purchasing shares, placing money on deposit etc.) [...]”) (COLLIN, P. H. Dictionary of Banking and 
Finance. Teddington: Peter Colling Publishing, 1996. p. 127) e “Aplicação de recursos (dinheiro ou 
títulos) em empreendimentos que renderão juros ou lucros, em geral a longo prazo. Num sentido amplo, 
o termo aplica-se tanto à compra de máquinas, equipamentos, e imóveis para a instalação de unidades 
produtivas como à compra de títulos financeiros (letras de câmbio, ações etc.). Nesses termos, 
investimento é toda aplicação de dinheiro com expectativa de lucro. [...]” (SANDRONI, Paulo. 
Dicionário de economia do século XXI. 2. ed. Rio de Janeiro: Editora Record, 2006. p. 436). 

229  Essa definição aparece de forma recorrente na grande maioria da bibliografia jurídica e econômica sobre 
o tema. Veja, por exemplo: “fundos de investimento são espécies de mecanismos de investimento 
coletivo, que, mediante a diversificação da carteira de investimentos e a administração especializada, 
objetivam diminuir o risco e propiciar aos investidores um retorno superior comparado aos investimentos 
individualmente realizados” (CARVALHO, Mario Tavernard Martins de. Fundos de investimento: 
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1920230 (embora formas iniciais datem do século anterior

últimos 100 anos. Atualmente, estima

denominadas fundos de investimento. No entanto, ainda que se possa atribuir a eles um 

conceito informal e não técnico, os fundos de investimento possuem variações substa

em suas estruturas e finalidades 

Independentemente dessa variabilidade, no entanto, pode

metodológicos, uma estrutura básica aos fundos de investimento:

Figura 1: Estrutura básic

Fonte:  Elaboração própria. 

 

Dentro dessa estrutura básica verifica

de entidades. São tipos e classificações de entidades que demonstram a ausência de um 

 
                                                            

aspectos polêmicos. In: FREITAS, Bernardo Vianna; VERSIANI, Fernanda Valle (coord.). 
investimento: aspectos jurídicos
Além disso, para Ricardo Freitas, os elementos essenciais
“contribuição com bens, finalidade econômica, partilha de resultados, administração profissional e 
distribuição pública de cotas” (FREITAS, Ricardo de Santos. 
investimento. São Paulo: Quartier Latin, 2005. p. 208).

230  “O Massachusetts Investors Trust tornou
a emissão e o resgate contínuos de cotas pela companhia de investimento a um preço proporcional ao 
valor do portfólio de investimentos. A capitalização aberta tornou
organização de fundos mútuos, o que sugere que esta tem sido uma importante inovação que contribui 
para seu sucesso moderno. Não se pode deixar de se surpreender, no entanto, com quanta
características dos fundos de investimentos do século XVIII sobreviveram até hoje
original: “[T]he Massachusetts Investors Trust became the first U.S. mutual fund with an open
capitalization, allowing for the continuous iss
a price that is proportional to the value of the underlying investment portfolio. Open
has become the dominant model for mutual fund organization, suggesting that it has been an im
innovation contributing to its modern success. One cannot fail to be surprised, however, by how many of 
the features of eighteenth-century investment funds have survived until today
Geert. The Origins of Mutual Funds
<https://ssrn.com/abstract=636146>).

231  Segundo REAMER e DOWNING

holandesa, Hope and Company
coletarem rendimentos desse crédito diretamente na empresa. A segunda foi uma empresa criada por 
Abraham van Ketwich em Amsterdam, em 1774, cuja atividade foi emitir ações de um 
investimento que tinha como objetivo 
(REAMER, Norton; DOWNING, Jesse. 
2016. p. 140). 

(embora formas iniciais datem do século anterior231) e cresceram rapidamente nos 

ltimos 100 anos. Atualmente, estima-se que, pelo menos, 147 países tenham instituições 

denominadas fundos de investimento. No entanto, ainda que se possa atribuir a eles um 

conceito informal e não técnico, os fundos de investimento possuem variações substa

em suas estruturas e finalidades – as funções microeconômicas supramencionadas. 

Independentemente dessa variabilidade, no entanto, pode-se desenhar, para fins 

metodológicos, uma estrutura básica aos fundos de investimento: 

Figura 1: Estrutura básica de um fundo de investimento

 

Dentro dessa estrutura básica verifica-se um espectro amplo e multidimensional 

de entidades. São tipos e classificações de entidades que demonstram a ausência de um 

                     
. In: FREITAS, Bernardo Vianna; VERSIANI, Fernanda Valle (coord.). 

aspectos jurídicos, regulamentares e tributários. São Paulo: Quartier Latin, 2015. p. 18). 
Além disso, para Ricardo Freitas, os elementos essenciais para fundos de investimento seriam: 
“contribuição com bens, finalidade econômica, partilha de resultados, administração profissional e 
distribuição pública de cotas” (FREITAS, Ricardo de Santos. Natureza jurídica dos fundos de 

rtier Latin, 2005. p. 208). 
O Massachusetts Investors Trust tornou-se o primeiro fundo mútuo norte-americano aberto, permitindo 

a emissão e o resgate contínuos de cotas pela companhia de investimento a um preço proporcional ao 
estimentos. A capitalização aberta tornou-se o modelo dominante para a 

organização de fundos mútuos, o que sugere que esta tem sido uma importante inovação que contribui 
para seu sucesso moderno. Não se pode deixar de se surpreender, no entanto, com quanta
características dos fundos de investimentos do século XVIII sobreviveram até hoje”. 

[T]he Massachusetts Investors Trust became the first U.S. mutual fund with an open
capitalization, allowing for the continuous issue and redemption of shares by the investment company at 
a price that is proportional to the value of the underlying investment portfolio. Open
has become the dominant model for mutual fund organization, suggesting that it has been an im
innovation contributing to its modern success. One cannot fail to be surprised, however, by how many of 

century investment funds have survived until today” (ROUWENHORST, K. 
The Origins of Mutual Funds. Yale ICF Working Paper n. 04-48, dez. 2004, p. 17. 

<https://ssrn.com/abstract=636146>). 
OWNING, houve dois precursores de fundos mútuos privados. Primeiro, uma firma 

Hope and Company, cuja atividade era emitir títulos a investidores, que permitia a eles 
coletarem rendimentos desse crédito diretamente na empresa. A segunda foi uma empresa criada por 

em Amsterdam, em 1774, cuja atividade foi emitir ações de um 
investimento que tinha como objetivo aplicar o capital em títulos do governo, bancos e agrários 
(REAMER, Norton; DOWNING, Jesse. Investment: a history. Chichester: Columbia University Press, 

) e cresceram rapidamente nos 

se que, pelo menos, 147 países tenham instituições 

denominadas fundos de investimento. No entanto, ainda que se possa atribuir a eles um 

conceito informal e não técnico, os fundos de investimento possuem variações substanciais 

as funções microeconômicas supramencionadas.  

se desenhar, para fins 

a de um fundo de investimento 

 

se um espectro amplo e multidimensional 

de entidades. São tipos e classificações de entidades que demonstram a ausência de um 

. In: FREITAS, Bernardo Vianna; VERSIANI, Fernanda Valle (coord.). Fundos de 
: Quartier Latin, 2015. p. 18). 

para fundos de investimento seriam: 
“contribuição com bens, finalidade econômica, partilha de resultados, administração profissional e 

jurídica dos fundos de 

americano aberto, permitindo 
a emissão e o resgate contínuos de cotas pela companhia de investimento a um preço proporcional ao 

se o modelo dominante para a 
organização de fundos mútuos, o que sugere que esta tem sido uma importante inovação que contribui 
para seu sucesso moderno. Não se pode deixar de se surpreender, no entanto, com quantas das 

”. (tradução livre) (No 
[T]he Massachusetts Investors Trust became the first U.S. mutual fund with an open-end 

ue and redemption of shares by the investment company at 
a price that is proportional to the value of the underlying investment portfolio. Open-end capitalization 
has become the dominant model for mutual fund organization, suggesting that it has been an important 
innovation contributing to its modern success. One cannot fail to be surprised, however, by how many of 

” (ROUWENHORST, K. 
48, dez. 2004, p. 17. Disponível em: 

, houve dois precursores de fundos mútuos privados. Primeiro, uma firma 
nvestidores, que permitia a eles 

coletarem rendimentos desse crédito diretamente na empresa. A segunda foi uma empresa criada por 
em Amsterdam, em 1774, cuja atividade foi emitir ações de um pool de 

aplicar o capital em títulos do governo, bancos e agrários 
a history. Chichester: Columbia University Press, 
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conceito unitário. Ao contrário, trata-se de uma fragmentação do conceito em uma 

multiplicidade de formas com diferenças substanciais em termos de estrutura, objetivos e 

comportamentos,232 o que – a despeito da definição informal supra-apresentada – implica a 

ausência de um conceito econômico e jurídico técnico e uniforme. Como bem identificado 

por FREITAS, essa variabilidade de fundos de investimento no mundo gera uma dificuldade, 

por parte da doutrina, em “capturar os elementos essenciais”.233 

Tomando como ponto de partida a estrutura básica de fundos de investimento 

(i.e., investidores, administração e investimento), a seguir são propostas classificações de 

fundos de acordo com três critérios (ou perspectivas) que se entende relevantes para a 

compreensão dos fundos: (i) perspectiva do investimento (i.e., ativos e risco), (ii) 

perspectiva do investidor (i.e., liquidez e autonomia), e (iii) perspectiva da administração 

(i.e., estratégias de investimento). Deve-se notar, nesse aspecto, que as classificações 

apresentadas não são mutuamente excludentes; ao contrário, elas se complementam nesse 

cenário complexo e multifacetado, de forma que cada perspectiva é uma forma de analisá-

los. Além disso, os tipos de classificações a seguir apresentados se baseim na prática 

internacional, de forma que as razões de fundo para elas são tanto econômicas, quando 

jurídicas e regulatórias.234 

Como resultado, a avaliação individual e específica das estruturas de fundos de 

investimento no mundo permite a análise holística do agregado e, consequentemente, a 

identificação das funções microeconômicas exercidas pelos fundos de investimento. 

A análise que segue demonstrará que, apesar de os fundos de investimento terem 

ampla variabilidade entre jurisdições (à qual denominamos fragmentação), uma análise 

holística das entidades assim denominadas permite a identificação de funções 

microeconômicas relativamente claras – ainda que dispostas em um espectro de 

possibilidades – em que os elementos da fragmentação apresentam certa coesão. Isso fica 

 
                                                             
232  FREITAS, Ricardo de Santos. Natureza jurídica dos fundos de investimento. São Paulo: Quartier Latin, 

2005. p. 228. 
233  “Como o fundo de investimento apresenta hoje, universalmente, uma variedade significativa de espécies, 

há relativa dificuldade da doutrina em capturar seus elementos essenciais, resultado de divergências 
sensíveis na significação de sua representação global de país para país. A multiplicidade de combinações 
de relações internas e externas permite que cada estrutura organizacional possa diferir da outra em maior 
ou menor grau” (FREITAS, Ricardo de Santos. Ibidem). 

234  Nesse sentido, deve-se notar que determinadas características têm como fundamento questões 
econômicas (como a assimetria de informação entre os investidores e os fundos), que resultam em regras 
jurídicas (como a definição de investidores qualificados).  
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especialmente claro, por exemplo, na divisão entre fundos tradicionais e fundos 

alternativos. Fundos tradicionais, cuja função microeconômica se identifica como 

instrumento de poupança coletiva de pequenos investidores, tendem a agregar 

características voltadas à maior liquidez, ativos com menor risco, maior regulação e 

instrumentos jurídicos menos dinâmicos. 235  Já fundos alternativos, cuja função 

microeconômica se aproxima a veículos de maximização de riqueza de grandes 

investidores, tendem a ser voltados a investidores sofisticados, com grande capital e apetite 

de risco ( com investimentos em ativos menos seguros e mais voláteis), menor liquidez e, 

igualmente menor regulação, e institutos jurídicos mais dinâmicos.  

Portanto, ao mesmo tempo em que se atribui aos fundos uma fragmentação 

jurídica, também se pode identificar um certo padrão no espectro multidimensional de 

funções microeconômicas. As perspectivas a seguir apresentadas buscam identificar 

elementos comuns dentro das jurisdições analisadas, com vistas a construir tal padrão – e 

identificar diferenças.  

2.2 Perspectiva do investimento 

A perspectiva do investimento, de forma genérica, não é a forma mais usual de 

classificação primária de fundos no cenário internacional; no entanto, inicia-se por ela por 

ser aquela adotada pelos reguladores brasileiros.236 Como classificação primária entende-se 

a separação principal realizada. 237  De fato, a prática internacional demonstra que as 

perspectivas aqui apresentadas se sobrepõem e, em alguma medida, acabam classificando 

fundos também por ativos.  

No Brasil, a CVM classifica e regula os fundos de investimento de acordo com 

seus portfólios de investimento. Como será demonstrado, essa classificação vem sendo 

replicada pela doutrina jurídica nacional, em certa dessincronia com a prática econômica 

 
                                                             
235  Por dinâmicos, entende-se a possibilidade de exercerem atividades de forma mais ativa. Essa análise 

ficará clara quando da comparação entre a utilização de institutos jurídicos societários e de propriedade.  
236  As três perspectivas aqui apresentadas (investidor, investida e administração) são formas distintas e não 

excludentes de se analisar fundos de investimentos. Isso quer dizer que elas incidem de forma simultânea 
e, portanto, não há uma ordem clara em sua apresentação. Por isso, eventualmente, uma forma de análise 
pode preceder outra. Esse é o caso, por exemplo, dos ativos alternativos, nos quais se apresenta primeiro 
no texto (perspectiva do investimento), ainda que eles façam parte do grande grupo de fundos 
alternativos (perspectiva da administração). 

237  Como será demonstrado, a classificação pelos tipos de ativos é, de fato, utilizada internacionalmente, mas 
como uma subdivisão – e especialmente para fins estatísticos e não regulatórios.  
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internacional. 238  Adicionalmente à classificação ampla, a prática internacional também 

separa fundos específicos pela característica dos ativos, esse é o caso dos fundos do 

mercado monetário, fundos imobiliários, e fundos com ativos “alternativos” (e.g., venture 

capital, óleo e gás, timberland). 

Essas classificações, no entanto, não levam, necessariamente, em conta a medida 

da influência dos fundos de investimento (e dos administradores) nos investimentos, ou 

seja, não considera, no caso de participações societárias, o percentual detido na companhia 

ou direitos que garantam influência sobre elas. Esse aspecto será abordado na perspectiva 

da administração. 

2.2.1 Ativos pelo risco 

A classificação de fundos de acordo com os ativos investidos, tendo como 

referência o risco do investimento pode ser subdividida em dois grupos. 239  Primeiro, 

considerando fundos que investem majoritariamente títulos públicos, ações, imóveis, 

direitos creditórios como tipos distintos.240 Conforme a Instrução CVM nº 555/2014241 

(“ICVM 555”) tais ativos possuem riscos distintos. Segundo, e em especial por meio de 

resoluções específicas, a CVM regula fundos que investem em ativos específicos (ainda 

que parte da mesma classe de risco, como ações). Assim, por exemplo, há fundos 

especificamente regulados para investirem em empresas emergentes, empresas inovadoras, 

 
                                                             
238  INNERARITY, Daniel. Un mundo desincronizado. Disponível em: <http://www. 

danielinnerarity.es/app/download/6803836986/Un+mundo+desincronizado.pdf?t=1350647986>. p. 9. 
239  Segundo o art. 2º, XI, da Instrução CVM nº 555, “classificação (do fundo): denominação de uso 

obrigatório de que trata o art. 108, indicativa do principal fator de risco da carteira do fundo”. 
240  Não é objeto do estudo do presente trabalho a compreensão de todas as formas possíveis de 

investimentos detidos por fundos de investimento. Isso por duas principais razões. Primeiro, pela 
complexidade do tema em si no Brasil. Segundo, pela igual variabilidade da matéria no exterior. No 
Brasil, por exemplo, a CVM apresenta dados da composição de carteiras de fundos de investimento 
agrupados em oito grupos: (i) títulos públicos do SELIC, (ii) cotas de fundos de investimento, (iii) swap, 
(iv) demais ativos codificados, (v) depósitos a prazo e outros títulos de IF, (vi) títulos do agronegócio, 
(vii) investimento no exterior, e (viii) demais ativos não codificados. Cada categoria, por sua vez, possui 
diversos subitens, como, por exemplo, os “demais ativos codificados”, que possui 15 subtipos: (i) ação 
ordinária, (ii) ação preferencial, (iii) BDR nível I, (iv) bônus de subscrição, (v) certificado de depósito de 
ações, (vi) certificado de recebíveis imobiliário, (vii) contrato futuro, (viii) debêntures simples, (ix) 
debêntures conversíveis, (x) futuro de DAP – cupom de DI x IPCA, (xi) futuro de DDI – cupom cambial, 
(xii) futuro de DI1 – DI de 1 dia, (xiii) futuro de dólar comercial, (xiv) opção de venda, e (xv) opção de 
compra. Para simplificar a análise, os ativos detidos por fundos serão tratados em grandes grupos, de 
acordo com a natureza do investimento. Vide Apêndice IV. MATTOS FILHO apresenta interessante estudo 
comparado sobre valores mobiliários em diversos países. Vide: MATTOS FILHO, Ary Oswaldo. Direito 
dos Valores Mobiliários. Volume I, Tomo 1. Rio de Janeiro: FGV, 2017. p. 55-156 

241  Disponível em: <http://www.cvm.gov.br/legislacao/instrucoes/inst555.html>. 
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empreendimentos culturais e artísticos, em regiões específicas (e.g., nordeste, Amazônia), 

indústria cinematográfica nacional. De uma forma ou de outra, relevante para essa 

classificação é foco no portfólio de investimento e não em outros aspectos, como a liquidez 

do fundo para o investidor ou estratégias de investimento (e.g., tempo, volume, ativismo).  

Por exemplo, CARVALHO replica a classificação dos fundos de acordo com a 

Instrução nº 409/2004 da CVM (“ICVM 409”),242 que dividia fundos de acordo com a 

“predominância da modalidade de ativos investidos”,243 e ainda lista outros 20 tipos de 

fundos regulados no Brasil – também com foco no ativo investido. EIZIRIK et al. 

igualmente adotam a ICVM 409 como referencial para detalhar as modalidades de fundo 

de investimento (curto prazo, referenciado, renda fixa, ações, cambial, dívida externa e 

multimercado),244 indicando igualmente tipos de fundo com regulação própria (FIP, FIDC 

e FII245) e outros fundos.246 De forma semelhante, FREITAS descreve 27 tipos de fundos de 

investimento no Brasil, cuja principal diferenciação está no tipo de ativo (e.g., ações, 

imóveis, direitos creditórios etc.).247 MATTOS FILHO afirma haver duas grandes categorias 

de fundos de investimento: aqueles que possuem regramento específico e aqueles que 

surgiram após a edição da ICVM 409 e, portanto, por ela regulados. 248  Sob essa 

 
                                                             
242  Como será melhor desenvolvido nos Capítulos 2 e 4, a ICVM 409 foi revogada pela Instrução CVM nº 

555/2014. A instrução está disponível em: <http://www.cvm.gov.br/legislacao/instrucoes/inst409.html>. 
243  CARVALHO, Mário Tavernard Martins de. Regime jurídico dos fundos de investimento. São Paulo: 

Quartier Latin, 2012. p. 144.  
244  EIZIRIK, Nelson et al. Mercado de capitais: regime jurídico. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 93. 
245  Os Capítulos 2 a 4 aprofundarão os tipos, denominações e regulamentações. 
246  Idem, p. 96-105. 
247  São eles: (i) Fundos de Investimento, (ii) Fundos de investimento em cotas de fundos de investimento, 

(iii) Fundos de investimento imobiliário, (iv) Fundos mútuos de investimento em empresas emergentes, 
(v) Fundos mútuos de investimento em empresas emergentes inovadoras, (vi) Fundos mútuos de 
investimento em empresas emergentes – Capital Estrangeiro, (vii) Fundos de investimento cultural e 
artístico – Ficart, (viii) Clubes de investimento, (ix) Fundos de aposentadoria programada individual, (x) 
Fundos mútuos de privatização – FGTS, (xi) Fundos mútuos de privatização – FGTS Carteira Livre, (xii) 
Clubes de investimento – FGTS, (xiii)  Fundos de privatização – capital estrangeiro, (xiv) Fundos de 
investimento em direitos creditórios, (xv) Fundos de investimento em direitos creditórios – PIPS, (xvi) 
Fundos de aplicação em cotas de fundos de investimento em direitos creditórios, (xvii) Fundos de 
investimento em participações, (xviii) Fundos de conversão – capital estrangeiro, (xix) Fundos de 
conversão – capital estrangeiro (áreas incentivadas), (xx) Fundo de Investimentos do Nordeste, Fundo de 
Investimentos da Amazônia e Fundo de Recuperação Econômica do Estado do Espírito Santo, (xxi) 
Fundos de investimentos setoriais – Fiset, (xxii) Fundos de Financiamento da Indústria Cinematográfica 
Nacional – FUNCINE, (xxiii) Fundos Mútuos de Privatização – Certificado de Privatização, (xxiv) 
Fundos Mútuos de Ações Incentivadas, (xxv) Fundos Mútuos de Privatização – Dívida Securitizada, 
(xxvi) Fundos de Planos de Poupança e Investimento – PAIT, e (xxvii) Fundos de índice. (FREITAS, 
Ricardo de Santos. Natureza Jurídica dos Fundos de Investimento. São Paulo, Quartier Latin, 2005) 

248  MATTOS FILHO, Ary Oswaldo. Direito dos valores mobiliários. Rio de Janeiro: FGV, 2017. v. I, t. 2. 
p. 346. 
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perspectiva, o autor também se baseia na classificação de fundos de acordo com a 

classificação proposta pelo regulador.249 

Recentemente (i.e., pós-reforma da CVM de 2014), DUFLOTH, ao abordar 

aspectos da proteção do investidor em fundos de investimento, igualmente classifica os 

fundos em tipos de acordo com a ICVM 555, que separa fundos de acordo com os ativos e 

seus riscos, e outros dois grupos de fundos denominados “estruturados”, incluindo FIDC, 

FIP, FII, FINCINE e ETF, e outros, incluindo fundos off shore e fundos que aplicam seus 

recursos em cotas de fundos.250 Essa separação entre (i) fundos regulados pela ICVM 555 e 

(ii) fundos estruturados é, inclusive, aquela adotada pela CVM.251 PAVIA, ao analisar a 

estrutura jurídica de fundos de investimento, sequer separa fundos, tratando-os de forma 

unitária.252 Por fim, SOUTO também adotou a regulação da CVM como ponto de partida, 

explicando a nova regulamentação de 2014, que, embora tenha mantido a mesma 

racionalidade, reduziu o número de classes de fundos:253 

Com a ICVM 555/2014, a CVM acatou diversas propostas dos operadores 
de mercado, racionalizando e simplificando a classificação dos fundos, 
que passou a refletir a natureza dos ativos que podem por eles ser 
adquiridos e o principal fator de risco de sua carteira. Houve, assim, uma 
redução das sete classes previstas na ICVM 409/2004 – Curto Prazo, 
Referenciado, Renda Fixa, Ações, Cambial, Dívida Externa e 
Multimercado – para apenas quatro, a saber: Renda Fixa, Ações, 
Multimercado e Cambial.254 

 
                                                             
249  Idem, p. 347-378. 
250  DUFLOTH, Rodrigo. A proteção do investidor em fundos de investimento. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 

2017. p. 22-23. 
251  De acordo com o site da CVM, “Fundo de Investimento é uma modalidade de investimento coletivo. 

Existem diversos tipos de fundos e, muitos deles, são registrados na CVM e regidos pelas regras da 
Instrução CVM 555 [...], como, por exemplo, os fundos de renda fixa, de ações e multimercado. Outros 
fundos possuem regras específicas. São os chamados fundos de investimento estruturados, que devem 
cumprir as Instruções CVM 356, 398, 444, 472, 578, 579 entre outras, de acordo com o tipo de fundo. Os 
principais fundos estruturados são: (i) Fundos de Investimento Imobiliário – FII, (ii) Fundos de 
Investimento em Direitos Creditórios – FIDC e FIDC-NP, (iii) Fundos de Investimento em Participações 
– FIP, e (iv) Fundos de Financiamento da Indústria Cinematográfica Nacional – FUNCINE” (disponível 
em: <http://www.cvm.gov.br/menu/regulados/fundos/sobre.html>). 

252  PAVIA, Eduardo Cherez. Fundos de investimento: estrutura jurídica e agentes de mercado como 
proteção do investimento. São Paulo: Quartier Latin, 2016. 183p. 

253  SOUTO, Saint-Clair Diniz Martins. Fundos de investimento: um tipo societário autônomo e suas 
principais características. Dissertação de Mestrado. UNB. 2016. p. 77. Disponível em: 
<http://repositorio.unb.br/handle/10482/20807>. 

254  Idem, ibidem. 
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Merece destaque que nenhuma das obras jurídicas sobre o tema adota outras 

classificações descritas nesse capítulo.255 Muito embora haja diferenças regulatórias entre 

fundos abertos e fechados,256 de investidores qualificados e estratégias de investimento,257 

a literatura pouco aprofundou esses aspectos, diferentemente da prática internacional. 

Reconhecendo que as classificações internacionais focam mais nas estratégias de 

investimento e na liquidez dos fundos,258 em 2015 a Associação Brasileira das Entidades 

dos Mercados Financeiro e de Capitais (“ANBIMA”), entidade autorregulatória no Brasil 

(vide Capítulo 3) propôs uma nova classificação com o objetivo de facilitar o processo de 

decisão de investimento, aumentar transparência e permitir a comparação entre fundos.259 

No entanto, ainda que a classificação proposta tenha a intenção de harmonizar a indústria 

de fundos com as práticas internacionais, ela não abriu mão da classificação regulatória dos 

fundos de investimento com base nos ativos (i.e., riscos de investimento). Assim, a 

classificação proposta tem três níveis, sendo o primeiro vinculado à regulação da CVM, e 

os demais estando mais adequados à prática internacional: (1º) classes de ativos, (2º) 

riscos, e (3º) estratégias de investimento.260 O primeiro nível (e.g., classe de ativo) possui 

quatro categorias (renda fixa, ações, multimercado e cambial).  

No que se refere ao cenário internacional, deve-se destacar que a classificação 

de fundos de acordo com os ativos é, de fato, utilizada alhures, mas como uma forma 

secundária e mais voltada para fins estatísticos do que jurídico-regulatórios. Por exemplo, a 

IFFA, após separar fundos regulados entre fundos de longo prazo e do mercado monetário 

(vide item 2.2.2, infra), e apresentar dados para fundos ETFs (vide item 2.3.2, infra) – e já 

excluindo do escopo da sua análise fundos alternativos como private equity e hedge por 

serem considerados não regulados (vide Capítulo 3) –, subdivide os fundos de longo prazo 

 
                                                             
255  Deve-se mencionar, no entanto, exceções a trechos específicos (mas que não consideram classificações), 

como, por exemplo, em: CARVALHO, Mári Tavernard Martins de. Fundos de investimento: aspectos 
polêmicos. In: FREITAS, Bernardo Vianna; VERSIANI, Fernanda Valle (coord.). Fundos de 
investimento: aspectos jurídicos, regulamentares e tributários. São Paulo: Quartier Latin, 2015. p. 19. 

256  Sendo que a distribuição de cotas de fundos abertos independe de registro prévio (ICVM 555, art. 18) e 
de fundo fechado dependem de registro prévio (ICVM 555, art. 20). Além disso, fundos imobiliários 
(FII) e em participação (FIP) são obrigatoriamente fechados (Lei nº 8.668/93, art. 2º e ICVM 578 
(disponível em: <http://www.cvm.gov.br/legislacao/instrucoes/inst578.html>), art. 5º, respectivamente). 

257  Exceção deve ser feita aos Fundos de Investimento em Participação. No entanto, como será demonstrado 
no Capítulo 4, grande parte de tais fundos não desempenha atividades típicas de fundos.  

258  ANBIMA. Nova classificação de fundos. out. 2015. p. 5. Disponível em: 
<http://www.anbima.com.br/data/files/87/C2/AA/DD/742085106351AF7569A80AC2/NovaClassificaca
oDeFundosANBIMA_apresentacao_1_.pdf>. 

259  Idem, ibidem. 
260  Idem.  
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pelos tipos de ativos (e.g., ações, títulos, mistos, imobiliários etc.).261 Essa mesma divisão 

para fins estatísticos é utilizada pela OCDE.262 Embora adote classificação entre fundos 

abertos e fechados (vide item 2.3.1, infra), o Banco Central Europeu também apresenta 

dados de fundos classificados por tipos de ativos. Assim, divide263 fundos de acordo com a 

política de investimento:264 fundos de títulos (bonds),265 fundos de ações (equity), fundos 

mistos, 266  fundos imobiliários, hedge funds e outros fundos. 267  Nesse caso, deve-se 

destacar que, além de separar fundos hedge, a União Europeia também possui regulação 

específica para fundos do mercado monetário e fundos alternativos.  

Portanto, diferentemente do cenário brasileiro onde a classificação primária de 

fundos é pelos ativos, em outras localidades essa divisão é feita de forma secundária, como 

subdivisão de fundos tradicionais (vide item 2.4.1, infra). 

Além dessa classificação detalhada pelo tipo de ativo feita no Brasil, a prática 

internacional também divide fundos de acordo com risco e liquidez dos ativos investidos, 

havendo duas macrodivisões relevantes: (i) fundos do mercado monetário, e (ii) fundos 

imobiliários. 

 
                                                             
261  IIFA. Worldwide Regulated Open-End Fund Assets and Flows. First Quarter 2018. Disponível em: 

<https://www.iifa.ca/files/1530106358_IIFA%20-%20Worldwide%20Open-End%20Fund%20Report% 
20-%20Q1%202018.pdf>. 

262  OCDE. OCDE Institutional Investors Statistics 2010-2017. Paris OECD Publishing, 2018. Disponível 
em: <https://doi.org/10.1787/instinv-2018-en>. 

263  De acordo com o Banco Central Europeu, os critérios para classificação de fundos derivam de 
prospectos, regras de fundos, seus instrumentos de constituição, documentos de divulgação dos fundos ou 
quaisquer formas de declaração com o mesmo efeito de divulgação (BANCO CENTRAL EUROPEU. 
Manual on investment fund statistics. maio 2009. p. 6. Disponível em: 
<https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/manualinvestmentfundstatistics200905en.pdf>). 

264  Cada categoria é considerada de acordo com a política principal de cada fundo. Nesse sentido, há 
políticas que definem limites mínimos e máximos de investimento. Para fins da regulação do Banco 
Central Europeu, em políticas com limites mínimos, principal significa, pelo menos, 50% dos ativos em 
determinada categoria. Já nos limites máximos, pode haver maior variação de acordo com o percentual 
do limite máximo definido (BANCO CENTRAL EUROPEU. Manual on investment fund statistics. maio 
2009. p. 6. Disponível em: <https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/manualinvestmentfundstatistics 
200905en.pdf>). 

265  Definidos como valores mobiliários outros que ações (BANCO CENTRAL EUROPEU. Manual on 
investment fund statistics. maio 2009. p. 6. Disponível em: <https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ 
manualinvestmentfundstatistics200905en.pdf>). 

266  Definidos como fundos que investem em ações (equity) e outros valores mobiliários (bonds) e que não 
possuem uma política que favoreça algum dos grupos (BANCO CENTRAL EUROPEU. Ibidem). 

267  BANCO CENTRAL EUROPEU. Statistical Data Warehouse. Última atualização: 18 set. 2018. 
Disponível em: <http://sdw.ecb.europa.eu/reports.do?node=1000004034>. 
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2.2.2 Fundos do mercado monetário 

Sobre fundos do mercado monetário, a prática internacional (Nações Unidas, 

pela OCDE, pela União Europeia) possui uma classificação binária, dividindo entidades 

entre fundos de mercado monetário (money market) e fora do mercado monetário (non-

money market). O mercado monetário268 é considerado aquele que envolve títulos que se 

aproximam à moeda, no sentido de terem segurança e elevada liquidez. São títulos que, 

pelas suas características, são considerados parte do agregado monetário, embora com 

menor liquidez que o papel-moeda. 269  No Brasil, tem-se a classificação do mercado 

monetário em quatro níveis (M1, M2, M3 e M4), sendo que, segundo o Banco Central do 

Brasil (“Bacen”), os fundos de renda fixa fazem parte do M3.270 

 
                                                             
268  Segundo FONSECA, “[n]a medida em que as autoridades monetárias como, por exemplo, o Banco Central, 

não consegue interferir diretamente no cotidiano dos agentes econômicos (famílias e empresas) para 
aumentar ou reduzir o consumo – as autoridades interferem de forma indireta através de políticas 
monetárias – surge o mercado monetário que induz agentes econômicos a alterarem seu perfil de 
consumo, estruturado de forma a controlar a liquidez monetária da economia. Os papéis que são 
negociados nesse mercado são de curtíssimo e de curto prazo de resgate e de alta liquidez” (FONSECA, 
José Wladimir Freitsas da. Mercado de capitais. Curitiba: IESDE, 2009. p. 93). BIDERMAN define o 
mercado monetário como “1. Conjunto formado por bancos comerciais e empresas financeiras de crédito 
que também participam do mercado de capitais, mas operando no curto ou curtíssimo prazo. 2. Compra e 
venda de moeda feita pelo BC a fim de exercer um controle mais ágil e rápido sobre o volume de 
recursos em reservas bancárias, o que vem a ser a compra e venda de títulos pelo prazo de um ou até três 
dias. Essa operação de compra e venda de moeda é importante para frear as oscilações bruscas do juro 
primário desejado pelo BC; de fato circunstâncias como o aumento do déficit público pressionam o 
mercado monetário induzindo a autoridade monetária a elevar a taxa de juros” (BIDERMAN, Maria 
Tereza Camargo. Dicionário de termos financeiros e bancários. São Paulo: Disal, 2013). 

269  De acordo com o Manual de Redação do Senado, agregados monetários “[s]ão ativos financeiros que se 
classificam de acordo com a sua liquidez. Eles podem possuir liquidez total, como é o caso da moeda, e 
também gradações menores de liquidez, como no caso das chamadas ‘quase-moedas’ – que rendem juros. 
No caso brasileiro, os agregados utilizados são:  
M1 = Papel-moeda em poder do público + depósitos a vista (de maior liquidez) 
M2 = M1 + títulos públicos em poder do setor privado 
M3 = M2 + depósitos de poupança 
M4 = M3 + depósitos a prazo e outros títulos privados” (BRASIL. Congresso. Senado Federal. Secretaria 
de Comunicação Social. Manual de redação: Agência Senado, Jornal do Senado. Brasília: Senado 
Federal, 2001. p. 87-88. Disponível em: <http://www2.senado.leg.br/ 
bdsf/bitstream/handle/id/101978/manual_redacao_agencia.pdf?sequence=1>). 

270  De acordo com a nova metodologia do Bacen sobre meios de pagamento e agregados monetários, os 
fundos de renda fixa fazem parte do M3: “Os novos conceitos de meios de pagamento ampliados 
representam mudança de critério de ordenamento de seus componentes, que deixaram de seguir o grau de 
liquidez, passando a definir os agregados por seus sistemas emissores. Nesse sentido, o M1 é gerado 
pelas instituições emissoras de haveres estritamente monetários, o M2 corresponde ao M1 e às demais 
emissões de alta liquidez realizadas primariamente no mercado interno por instituições depositárias – as 
que realizam multiplicação de crédito. O M3, por sua vez, é composto pelo M2 e captações internas por 
intermédio dos fundos de renda fixa e das carteiras de títulos registrados no Sistema Especial de 
Liquidação e Custódia (Selic). O M4 engloba o M3 e os títulos públicos de alta liquidez” (disponível em: 
<https://www.bcb.gov.br/ftp/infecon/NM-MeiosPagAmplp.pdf>). 
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Esses fundos ficaram famosos durante a crise financeira de 2008, quando um 

fundo – o Reserve Primary Fund – falhou e gerou a corrida aos bancos.271 No entanto, 

especialmente no Brasil, não há clareza do que eles representam.  

Assim, segundo o SNA, “devido à natureza dos instrumentos [i.e., títulos] 

investidos por tais estruturas, suas ações ou unidades podem ser consideradas como 

substitutos próximos a depósitos” (tradução livre).272 A análise dessa classificação deixa 

claro, no entanto, que as razões para a divisão não são fundamentadas no mero tipo dos 

ativos, mas na segurança e liquidez por eles garantidas. Segundo FABOZZI, MANN e 

CHOUDHRY:  

O mercado monetário é tradicionalmente definido como o mercado de 
ativos financeiros que possuem prazo de validade original de um ano ou 
menos. Na essência, é o mercado de instrumentos de dívida de curto 
prazo. Ativos financeiros comercializados nesse mercado incluem 
instrumentos como títulos do tesouro norte-americano, papéis comerciais, 
títulos de médio prazo, aceites bancários, notas promissórias de 
autoridades federais, a maioria dos certificados de depósitos, operações 
compromissadas, acordos de taxa flutuante e fundos federais. O escopo 
do mercado monetário expandiu nos últimos anos e inclui produtos 
securitizados como títulos garantidos por hipotecas e ativos com prazo 
médio curto. (tradução livre)273 

Especificamente no que se refere a fundos de investimento, essa liquidez do 

mercado monetário é traduzida na facilidade de resgate do investimento. Segundo 

MANKIW, da mesma forma que valores investidos em cadernetas de poupança podem ser 

transferidos para contas-correntes ou, até mesmo, utilizadas diretamente por meio de 

cartões de débito, os fundos do mercado monetário (em especial nos EUA), igualmente 

 
                                                             
271  BIRDTHISTLE, William A.; MORLEY, John. Introduction. In: BIRDTHISTLE, William A.; MORLEY, 

John (ed.). Research Handbook on the Regulation of Mutual Funds. Cheltenham: Edward Elgar, 2018. p. 
3. 

272  No original: “Because of the nature of the instruments the schemes invest in, their shares or units may be 
regarded as close substitutes for deposits” (EUROPEAN COMMISSION, INTERNATIONAL 
MONETARY FUND, ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND 
DEVELOPMENT, UNITED NATIONS, WORLD BANK. System of National Accounts 2008. Nova 
Iorque, 2009. p. 76. Disponível em: <http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/docs/SNA2008.pdf>). 

273  No original: “The Money Market is traditionally defined as the market for financial assets that have 
original maturities of one year or less. In essence, it is the market for short-term debt instruments. 
Financial assets traded in this market include such instruments as U.S. Treasury bills, commercial paper, 
some medium-term notes, bankers acceptances, federal agency discount paper, most certificates of 
deposit, repurchase agreements, floating-rate agreements, and federal funds. The scope of the money 
market has expanded in recent years and include securitized product such as mortgage-baked and asset-
backed securities with short average lives” (FABOZZI, Frank J.; MANN, Steven V.; CHOUDHRY, 
Moorad. The Global Money Markets. Hoboken: John Wiley & Sons, 2002. p. 1). 
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permitem, considerados alguns limites, aos investidores a emitirem cheques utilizando o 

valor investido nos fundos; por causa dessa facilidade do uso dos fundos é que eles são 

incluídos no montante de dinheiro considerado na economia.274  

Portanto, o SNA, das Nações Unidas, classifica fundos de investimento em dois 

grandes grupos: fundos de mercado monetário (money market)275 e fundos fora do mercado 

monetário (non-money market).276 Essa classificação é aquela adotada pela OCDE para 

apresentar dados estatísticos de fundos de investimento no mundo. O relatório de 

estatísticas de investidores institucionais da OCDE de 2018 com dados de 2010-2017 

 
                                                             
274  “Quando admitimos a lógica de incluir depósitos à vista no estoque monetário mensurado, muitos outros 

ativos se tornam candidatos à inclusão. Recursos em contas de poupança, por exemplo, podem ser 
facilmente transferidos para contas correntes ou acessados por cartões de débito; esses ativos são quase 
tão convenientes para operações [financeiras]. Os fundos mútuos do mercado monetário permitem que os 
investidores escrevam cheques sacando direto em suas contas, embora às vezes se apliquem restrições 
quanto ao valor do cheque ou ao número de cheques emitidos. Como esses ativos podem ser facilmente 
usados para operações, eles deveriam, analogamente, ser incluídos na quantidade de dinheiro” (tradução 
livre) (no original, “Once we admit the logic of including demand deposits in the measured money stock, 
many other assets become candidates for inclusion. Funds in savings accounts, for example, can be easily 
transferred into checking accounts or accessed by debit cards; these assets are almost as convenient for 
transactions. Money market mutual funds allow investors to write checks against their accounts, although 
restrictions sometimes apply with regard to the size of the check or the number of checks written. 
Because these assets can be easily used for transactions, they should arguably be included in the quantity 
of money”) (MANKIW, N. Gregory. Macroeconomics. 9. ed. Nova Iorque: Worth Publishers, 2016. p. 
87). 

275  Assim definidos: “Os fundos do mercado monetário (FMMs) são esquemas de investimento coletivo que 
captam recursos através da emissão de ações ou unidades [cotas] para o público. As receitas são 
investidas principalmente em instrumentos do mercado monetário, ações ou unidades de participação de 
FMM, instrumentos de dívida transferíveis com prazo não superior a um ano, depósitos bancários e 
instrumentos que buscam uma taxa de retorno que se aproxime das taxas de juros dos instrumentos do 
mercado monetário. As ações dos FMM podem ser transferidas por cheque ou outros meios de 
pagamento direto de terceiros. Devido à natureza dos instrumentos em que os esquemas investem, suas 
ações ou unidades podem ser consideradas substitutos próximos dos depósitos” (tradução livre) (No 
original: “Money market funds (MMFs) are collective investment schemes that raise funds by issuing 
shares or units to the public. The proceeds are invested primarily in money market instruments, MMF 
shares or units, transferable debt instruments with a residual maturity of not more than one year, bank 
deposits and instruments that pursue a rate of return that approaches the interest rates of money market 
instruments. MMF shares can be transferred by cheque or other means of direct third-party payment. 
Because of the nature of the instruments the schemes invest in, their shares or units may be regarded as 
close substitutes for deposits”) (EUROPEAN COMMISSION, INTERNATIONAL MONETARY 
FUND, ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT, UNITED 
NATIONS, WORLD BANK. System of National Accounts 2008. Nova Iorque, 2009. p. 76. Disponível 
em: <http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/docs/SNA2008.pdf>). 

276  Assim definidos: “Os fundos de investimento não FMM são esquemas de investimento coletivo que 
captam recursos através da emissão de ações ou unidades ao público. Os recursos são investidos 
predominantemente em ativos financeiros, exceto ativos de curto prazo, e em ativos não financeiros 
(geralmente imóveis). Ações ou unidades de participação em fundos de investimento geralmente não são 
substitutos próximos dos depósitos. Eles não são transferíveis por meio de cheque ou pagamentos diretos 
de terceiros” (tradução livre) (no original: “Non-MMF [Money Market Funds] investment funds are 
collective investment schemes that raise funds by issuing shares or units to the public. The proceeds are 
invested predominantly in financial assets, other than short-term assets, and in non-financial assets 
(usually real estate). Investment fund shares or units are generally not close substitutes for deposits. They 
are not transferable by means of cheque or direct third-party payments” (Idem, ibidem). 
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(“Relatório OCDE 2018”),277 divide fundos de investimentos em dois grandes grupos (i.e., 

mercado monetário e mercado não monetário) e subdivide o grupo de fundos de mercado 

não monetário em dois subgrupos (i.e., fundos abertos e fundos fechados). 

Essa mesma divisão é feita na União Europeia, que, inclusive, desconsidera 

fundos do mercado monetário como fundos de investimento para fins estatísticos. O Banco 

Central Europeu define fundo de investimento como “um empreendimento de investimento 

coletivo que investe em ativos financeiros e não financeiros [...] na medida em que seu 

objetivo é investir capital captado publicamente”,278  sendo que, para ser “coletivo”, o 

documento que define sua constituição deve permitir investimento de mais de um 

investidor.279 Todavia, fundos de mercado monetário são considerados como instituições 

financeiras monetárias – grupo distinto das instituições financeiras. Uma das 

consequências dessa divisão é que, para fins estatísticos, os fundos de mercado monetário 

sequer são considerados fundos de investimento propriamente ditos.280 ambos os EUA e a 

União Europeia regularam os fundos do mercado monetário. Nos EUA, a SEC adotou 

novas regras em 2010 com o objetivo de reduriz riscos de juros, crédito e liquidez de seus 

portfólios e, em 2014, foram adotadas novas regras, que entraram em vigor em outubro de 

2016.281 

Na Europa, por meio do Regulamento 1.131/2017, definindo-os como:  

[...] instrumentos transacionáveis, normalmente negociados no mercado 
monetário e que incluem títulos do tesouro e de autoridades locais, 
certificados de depósito, papéis comerciais, aceites bancários e títulos de 
médio ou de curto prazo. Os instrumentos do mercado monetário deverão 
ser elegíveis para investimento por FMM apenas na medida em que 

 
                                                             
277  OCDE. OECD Institutional Investors Statistics 2010-2017. Paris OECD Publishing, 2018. Disponível 

em: <https://doi.org/10.1787/instinv-2018-en>. 
278  BANCO CENTRAL EUROPEU. Manual on investment fund statistics. maio 2009. p. 5. Disponível em: 

<https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/manualinvestmentfundstatistics200905en.pdf>.  
279  Isso se aplica, inclusive, se o fundo permite e teve mais de um investidor, mas passa a ter só um 

posteriormente (BANCO CENTRAL EUROPEU. Manual on investment fund statistics. maio 2009. p. 5. 
Disponível em: <https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/manualinvestmentfundstatistics200905en. 
pdf>). 

280  “Money market funds within the meaning of Annex I to Regulation (EC) No 2423/2001 of the European 
Central Bank of 22 November 2001 concerning the consolidated balance sheet of the monetary financial 
institutions sector (ECB/2001/13) are not included in the definition of an IF” (BANCO CENTRAL 
EUROPEU. Manual on investment fund statistics. maio 2009. p. 5. Disponível em: 
<https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/manualinvestmentfundstatistics200905en.pdf>). 

281  Vide: https://www.sec.gov/spotlight/money-market.shtml 
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cumpram os limites definidos em termos de maturidade e sejam 
considerados de elevada qualidade de crédito por um FMM.282  

As referidas reformas são um meio de resposta ao debate atual sobre shadow 

banking e incluiu requisitos adicionais relacionados a diversas áreas, como gerenciamento 

de risco e obtenção de informações de consumidores.283-284 

2.2.3 Fundos do mercado imobiliário 

Por fim, considerando a natureza do ativo, deve-se considerar a separação entre 

fundos imobiliários e demais fundos. No Brasil, fundos imobiliários são um dos únicos 

únicos tipos de fundos regulados por lei (Lei nº 8.668/93).285 Segundo SZTAJN, os fundos 

imobiliários são uma forma de securitização da propriedade imobiliária, eis que permitem 

o fracionamento de propriedades em frações negociáveis (valores mobiliários).286-287 Nesse 

sentido, fundos serviriam mais para o resultado proporcionado pela estrutura (i.e., a 

negociação das cotas), do que para a finalidade supostamente indicada (i.e., investimento 

coletivo). O Capítulo 4 apresentará dados empíricos sobre a realidade dos fundos 

imobiliários no Brasil. 

Internacionalmente, algumas jurisdições igualmente separam esses fundos dos 

demais. Por exemplo, os EUA possuem regulamentação específica para fundos 

imobiliários, os chamados Real Estate Investment Trusts (“REIT”), entidades criadas em 

1960 por uma lei específica (REITs Act).288 No Reino Unido, em 2006 a Financial Conduct 

Authority (“FCA”) criou uma forma específica de fundos, o Property Authorised 

 
                                                             
282  UNIÃO EUROPEIA. Regulamento (UE) 2017/1131 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo aos 

fundos do mercado monetário. jun. 2017. p. 10. Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1131&from=PT>. 

283  SEKHAR, G. V. Satya. The management of Mutual Funds. Palgrave Macmillan, 2017. p. 113. 
284  Sobre o tema, vide: GORTON, Gary B.; METRICK, Andrew. Regulating the Shadow Banking System. 

Outubro de 2010. Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=1676947>. 
285  Como indicado na Introdução, a Lei nº 11.478/2007 criou os FIP-IE e FIP-PD&I, regulados ICVM 578. 
286  SZTAJN, Rachel. Quotas de fundos imobiliários – novo valor mobiliário. Revista de Direito Mercantil, 

Industrial, Econômico e Financeiro, n. 93, jan.-mar. 1994, p. 104. 
287  Sobre o tema no Brasil, vide também: DIAS, Luciana P; TRONCOSO, Maria Clara. Panorama dos 

Fundos de Investimento Imobiliário no Brasil. In: Felipe Hanszmann. (Org.). Atualidades em Direito 
Societário e Mercado de Capitais. 1 ed. Rio de janeiro: Lumen Juris, 2016, v. 1, p. 237-272. 

288  “[A]s companhias que investem 75% (setenta e cinco por cento) de seus ativos no setor imobiliário 
(propriedade ou dívida), e que distribuam aos seus investidores nos títulos de sua emissão pelo menos 
95% (noventa e cinco por cento) dos resultados, poderão ser classificados como REIT’s” (MAIA, Luis 
Fellipe; ISSAKA, Leandro; MELLO, Caio Watanabe Rocha de. Fundos de investimento imobiliário 
(FII). In: FREITAS, Bernardo Vianna; VERSIANI, Fernanda Valle (coord.). Fundos de investimento: 
aspectos jurídicos, regulamentares e tributários. São Paulo: Quartier Latin, 2015. p. 258-259). 
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Investment Fund (“PAIF”), um tipo de fundo aberto concebido como alternativa aos REITs 

do país.289 Os PAIF recebem isenção tributária e, para tal, devem ser constituídos na forma 

de OEIC (vide no item 2.4.1, infra) e cumprir as regras de diversificação genuína de 

propriedade (Genuine Diversity Ownership).290  

No Japão, os J-REITs (Japan’s Real Estate Investment Trusts) estão crescendo 

em volume de investimento.291 Na Alemanha, há fundos imobiliários abertos e fechados, 

sendo que, em 2017, havia 21 administradoras de patrimônio que constituíram fundos 

abertos de varejo e 37 administradoras que constituíram fundos fechados, somado 92 

bilhões de Euros de ativos.292 Igualmente, na Suíça, SPILLMANN reporta haver três tipos de 

fundos: de valores mobiliários (Effektenfonds), outros tipos de investimento alternativo 

(Übrige Fonds) e fundos imobiliários (Immobilienfonds).293 De forma semelhante, a União 

Europeia considera fundos imobiliários como tipos distintos daqueles tradicionais.294  

2.2.4 Ativos alternativos (e.g., venture capital)  

Fundos de investimento investem em uma ampla gama de ativos. 

Tradicionalmente, tais ativos são ações, títulos, imóveis e títulos equivalentes a dinheiro 

 
                                                             
289  ERNST YEUNG. UK Property Authorised Investment Funds: Time for another look? p. 2. Disponível 

em: <https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/UK_Property_Authorised_Investment_Funds_-
_Time_for_another_look/$FILE/EY-UK-Property-Authorised-Investment-Funds.pdf>. 

290  Idem, p. 3. 
291  TANAKA, Akira; MIYAMOTO, Koichi. Retail investment funds in Japan: regulatory. Thompson 

Reuters Collection of Practical Law, 2018. Disponível em: <https://uk. 
practicallaw.thomsonreuters.com/0-501-5077?navId=F8D9D0BFF49C9A3D3C5F247930E788F9&comp 
=pluk&transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true&bhcp=1>. Acesso em: 7 dez. 
2018.  

292  BUNDESANSTALT FÜR FINANZDIENSTLEISTUNGSAUFSICHT. 2017 Annual Report. p. 156. 
Disponível em: <https://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/EN/Jahresbericht/ 
dl_jb_2017_en.pdf?__blob=publicationFile&v=3>. 

293  SPILLMANN, Till. Institutionelle Investoren im Recht der (echten) Publikumsgesellschaften. Zurich: 
Schulthess, 2004. p. 135. 

294  A regulação de fundos considera fundos imobiliários como fundos alternativos, não regulados em nível 
comunitário. Fundos alternativos são, além de imobiliários, os de hedge e private equity. Nesses casos, a 
regulação é feita somente nos administradores. “A diretiva de gestores de fundos de investimento 
alternativos (AIFM) abrange os gestores de esquemas de investimento alternativos concebidos para 
investidores profissionais. Os fundos de investimento alternativos são fundos que não são regulados a 
nível da UE pela diretiva OICVM. Eles incluem fundos hedge, fundos de private equity, fundos 
imobiliários e uma ampla gama de outros tipos de fundos institucionais” (tradução livre) (no original: 
“The alternative investment fund managers (AIFM) directive covers managers of alternative investment 
schemes designed for professional investors. Alternative investment funds are funds that are not 
regulated at EU level by the UCITS directive. They include hedge funds, private equity funds, real estate 
funds and a wide range of other types of institutional funds”) (vide: <https://ec.europa.eu/info/business-
economy-euro/growth-and-investment/investment-funds_en>). 
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(i.e., mercado monetário).295 No entanto, há fundos que investem em ativos alternativos 

com maior risco e possibilidade de alto retorno, como, por exemplo, empresas em estágio 

inicial (i.e., capital de risco) ou em risco falimentar (i.e., fundos abutres). Da mesma forma, 

fundos podem investir em ativos alternativos, ou seja, aqueles não tradicionalmente 

investidos por fundos (e.g., óleo e gás, ouro, terras). 

Embora tenha como característica o investimento em ativos de maior risco, os 

fundos de investimento alternativo têm como principal característica a atitude de risco296 e, 

portanto, representam uma forma de classificação da perspectiva da administração. O item 

2.4.2, infra, abordará os fundos de investimento alternativo, em especial os fundos de 

private equity e hedge. Cabe aqui, desde logo, uma exposição dos investimentos 

alternativos da perspectiva do investimento, ou seja, dos ativos e dos respectivos riscos.  

Apesar da importância econômica e do recente crescimento de investimento 

nesses tipos de ativos, 297  não há uma lista clara de quais ativos são considerados 

“alternativos”. Isso demonstra, novamente, a ausência de uniformidade dos fundos de 

investimento no mundo. Por exemplo, BERNHARDT afirma que, em geral, ativos 

alternativos se diferenciam de fundos que investem em ações (stocks) e obrigações de 

empresas (bonds), entre os quais, venture capital, private equity, imóveis, 298  metais 

 
                                                             
295  “Na maioria dos países desenvolvidos, as quatro classes de ativos tradicionais são (1) ações ordinárias, 

(2) títulos de dívida [e.g., debêntures], (3) imóveis e (4) equivalentes em dinheiro [i.e., mercado 
monetário]” (tradução livre) (no original: “In most developed countries, the four traditional asset classes 
are (1) common stocks, (2) bonds, (3) real estate, and (4) cash equivalents”) (WILCOX, Jarrod W.; 
FABOZZI, Frank J. Appendix A: Traditional Asset Classes and Alternative Assets. In: WILCOX, Jarrod 
W.; FABOZZI, Frank J. Financial Advice and Investment Decisions: A Manifesto for Change. Hoboken: 
John Wiley & Sons, 2013. p. 275). 

296  MCVEA, Harry. 5. Alternative investments and retail investors – a bold but risky experiment. In 
ATHANASSIOU, Phoebus (ed.). Research Handbook on Hedge Funds, Private Equity and Alternative 
Investments. Cheltenham: Edward Elgar, 2012. p. 141. 

297  “Novas formas de produtos de investimento, como fundos administrados e hedge, surgiram para atender 
às necessidades de mudanças na regulamentação financeira, na tecnologia da informação e nas demandas 
dos investidores. Somando-se a isso, investimentos alternativos, como capital de risco, aquisições 
alavancadas, ações de companhias em dificuldades financeiras, private equity, programas de petróleo e 
de gás, e madeira e terras agrícolas também testemunharam um aumento dramático no investimento” 
(tradução livre) (no original: “New forms of investment products such as managed and hedge funds have 
come into existence to meet the needs of changing financial regulation, information technology, and 
investors’ demands. In addition, alternative investments, as venture capital, leveraged buyouts, distressed 
securities, private equity, oil and gas programs, and timber and farmland have also witnessed a dramatic 
increase in investment” (SCHNEEWEIS, Thomas, Inaugural Editor’s Letter. The Journal of Alternative 
Investments, v. 1, n. 1, 1998. p. 1. Disponível em: <http://jai.iijournals.com/sites/default/files/ 
IIJ%20assets/pdfs/JAI_Vol_1_Issue_1_Letter.pdf>). 

298  Note-se que a doutrina não é clara em definir se imóveis seriam ativos alternativos ou tradicionais. Essa 
definição pode ser deixada em aberto, eis que não influenciará nas conclusões deste trabalho. 
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preciosos, objetos colecionáveis e fundos hedge.299 Além disso, pode-se mencionar fundos 

que investem em setores específicos, como energia (petróleo, gás, energia eólica),300 terras 

e fazendas (timberland e farmland), 301  commodities 302  e empresas em dificuldades 

financeiras (fundos abutres, ou vulture funds). 303  Dentre esses tipos de investimento, 

merece destaque os fundos de capital de risco. 

 
                                                             
299  BERNHARDT, Thomas. The European Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD): An 

Appropriate Approach to the Global Financial Crisis? Colônia: Josef Eul Verlag, 2013. p. 1.  
300  “Energia é e continuará a ser um foco de investimento interessante para aqueles que dedicam tempo para 

entender a indústria e seu ambiente econômico. Investir em ‘Big Oil’, que também é ‘Big Gas’, não é a 
única maneira de participar desse boom. Possíveis alternativas incluem empresas jovens de exploração e 
desenvolvimento, limited partnerships e investimento direto. Esses investimentos alternativos são 
inerentemente arriscados, mas potencialmente muito lucrativos. Encontrar o melhor é, como sempre, uma 
função de saber o que procurar” (tradução livre) (no original: “Energy is now and will continue to be an 
interesting investment focus for those who take the time to understand the industry and its economic 
environment. Investing in ‘Big Oil’, which is also ‘Big Gas,’ is not the only way to participate in this 
boom. Possible alternatives include junior exploration and development companies, limited partnerships, 
and direct investment. These alternative investments are inherently risky but potentially very lucrative. 
Finding the best is, as always, a function of knowing what to look for”) (JOBMAN, Darrell (ed.). The 
Handbook of Alternative Investments. Nova Iorque: Wiley & Sons, 2002, p. 204). 

301  Sobre esses tipos de investimentos, vide: CREMERS, K. J. Martijn. The Performance of Direct 
Investments in Real Assets: Natural Resources, Infrastructure and Commercial Real Estate. maio 2013. 
Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=2337140>. 

302  “A maioria das classes de ativos alternativos são realmente estratégias alternativas de investimento 
dentro de uma classe de ativos existente. Esta declaração aplica-se a fundos hedge e private equity, por 
exemplo. No entanto, isso não se aplica a commodities. O investimento nesta classe de ativos pode ser 
alcançado através de vários produtos. Alguns investidores assumem posições passivas em commodities 
físicas e ganham o prêmio de risco associado a essa classe de ativos. Outros investidores negociam 
ativamente commodities físicas e derivativos de commodities e geram uma taxa de retorno que é tanto 
uma função do prêmio de risco embutido nesta classe de ativos quanto das habilidades de negociação do 
gestor” (tradução livre) (no original: “[M]ost alternative asset classes are really alternative investment 
strategies within an existing asset class. This statement applies to hedge funds and private equity, for 
example. However, it does not apply to commodities. Investment in this asset class can be achieved 
through various products. Some investors take passive positions in physical commodities and earn the 
risk premium that is associated with this asset class. Other investors actively trade both physical 
commodities and commodity derivatives and generate a rate of return that is both a function of the risk 
premium embedded in this asset class and the trading skills of the manager”) (WILCOX, Jarrod W.; 
FABOZZI, Frank J. Appendix A: Traditional Asset Classes and Alternative Assets. In: WILCOX, Jarrod 
W.; FABOZZI, Frank J. Financial Advice and Investment Decisions: A Manifesto for Change. Hoboken:  
John Wiley & Sons, 2013. p. 285). 

303  “O termo investidor abutre, popularizado por Hillary Rosenberg em seu livro ‘The Vulture Investors’, 
vem da noção de que o investidor preda empresas em dificuldades na esperança de obter controle sobre 
todos ou parte dos ativos de sua empresa a preço de barganha” (tradução livre) (No original: “The term 
vulture investor, popularized by Hillary Rosenberg in her book The Vulture Investors, comes from the 
notion that the investor ―preysǁ on the distressed firm in hopes of gaining control over all or a portion of 
its firm’s assets at a bargain price”) (MOYER, Steve; MARTIN, David; MARTIN, John D. A Note on 
Distressed Investing: Buying Companies by Acquiring Their Debt, 2012. p. 1 Disponível em: 
<https://ssrn.com/abstract=2149674>). Sobre esses tipos de investimentos, vide também: HOTCHKISS, 
Edith S.; MOORADIAN, Robert M. Vulture Investors and the Market for Control of Distressed Firms. 
1997. Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=1883>; e LEWIS, Ryan. Corporate Debt Markets and 
Recovery Rates with Vulture Investors, 2016. Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=2539585>. 
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Fundos de capital de risco (venture capital) fazem parte de um amplo grupo de 

fundos de private equity.304 GILSON e BLACK definem venture capital como aquele feito 

por organizações especializadas (fundos de venture capital) em empresas de alto risco, 

elevado crescimento e, muitas vezes, focadas em tecnologia, que necessitam de 

financiamento para desenvolvimento ou crescimento. 305  Tais empresas buscam 

investimento na forma de venda de participações societárias (equity) em vez de 

financiamento (debt) em decorrência da natureza de seus negócios. Segundo os autores, 

para que haja crescimento dos fundos de venture capital necessita-se de um mercado de 

capitais ativo, uma vez que parte significativa das saídas são (ou deveriam ser) feitas por 

ofertas públicas (IPOs).306 Os fundos de capital de risco se assemelham a outras formas de 

fundos de private equity, como fundos de buyout,307 definidos como aqueles que permitem 

administradores de empresas maduras de adquirirem o controle dos seus controladores, 

muito embora na Europa a prática também chame esse tipo de investimento de venture 

capital .308 Assim, fundos de venture capital seriam aqueles cujas investidas são empresas 

jovens e com maior risco,309  enquanto os fundos de buyout teriam como estratégia a 

aquisição de participações relevantes (e de controle) em um pequeno número de 

companhias já maduras.310 Em ambos os tipos de fundos, a característica principal é a 

 
                                                             
304  METRICK, Andrew; YASUDA, Ayako. Venture Capital and other Private Equity: a Survey. NBER 

Working Paper, 16652, 2010. p. 2. Disponível em: <http://www.nber.org/papers/w16652>. 
305  GILSON, Ronald J.; BLACK, Bernard S. Venture Capital and the Structure of Capital Markets: Banks 

Versus Stock Markets. Journal of Financial Economics, v. 47, 1998, p. 3. Disponível em: 
<https://ssrn.com/abstract=46909>. 

306  Comparando os mercados norte-americano e alemão, demonstram que nos EUA, os fundos de venture 
capital promoveram entre 1991 e 1996, 1059 IPOs, em uma média de 175 por ano enquanto que, na 
Alemanha, em 1995 houve somente 12 IPOs decorrentes de saídas de venture capital, sendo a maioria 
das saídas por meio de venda para grandes grupos (GILSON, Ronald J.; BLACK, Bernard S. Venture 
Capital and the Structure of Capital Markets: Banks Versus Stock Markets. Journal of Financial 
Economics, v. 47, p. 7-13, 1998. Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=46909>). 

307  Da mesma forma que ocorre com fundos de private equity e hedge, a tradução para o português de 
buyout não reflete com clareza a política dos fundos. Isso porque buyout significa a simples aquisição de 
controle, mas a prática indica que eles ocorrem com recurso a endividamento (leveraged buyout). 

308  GILSON, Ronald J.; BLACK, Bernard S. Venture Capital and the Structure of Capital Markets: Banks 
Versus Stock Markets. Journal of Financial Economics, v. 47, 1998, p. 243-277. Disponível em: 
<https://ssrn.com/abstract=46909>. 

309  MORLEY, John. The Separation of Funds and Managers: A Theory of Investment Fund Structure and 
Regulation. Yale Law Journal, v. 123, 2014, p. 1236. 

310  Segundo Morley, há ainda outros tipos de fundos de private equity que investem em outros tipos de 
ativos que não participação societária, como imóveis, dívida (distressed debt) etc. (MORLEY, John. The 
Separation of Funds and Managers: A Theory of Investment Fund Structure and Regulation. Yale Law 
Journal, v. 123, 2014, p. 1236). 
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baixa liquidez dos ativos investidos e a assimetria de informação dentro e fora das 

empresas investidas.311  

Na União Europeia, os fundos de investimento alternativo são, em geral, 

desregulados, sendo seus administradores (os “gestores de fundos de investimento 

alternativos” ou “GFIAs”) objeto de regulação por meio da Diretiva 2011/61 relativa aos 

gestores de fundos de investimento alternativos (“Diretiva 61”)312 (vide item 2.4.2, infra). 

No entanto, em 2013 foi editado regulamento específico para os fundos de capital de risco, 

o Regulamento UE nº 345/2013 (“Regulamento 345”),313  que “visa [a] impulsionar o 

crescimento e a inovação das empresas da União Europeia (UE), incluindo as pequenas e 

médias empresas (PME)”.314 Assim, o Regulamento 345 cria um tipo especial de fundos 

(“EuVECA”), com medidas de uniformização e que garantam maior previsibilidade aos 

investidores.315   

Em contraste, nos EUA, os fundos de venture capital, enquanto subgrupo de 

private equity, são relativamente isentos de regulação, uma vez que limitam o investimento 

a investidores em pequeno número e muito capitalizados.316  

No Brasil, os Fundos Mútuos de Investimento em Empresas Emergentes 

(“FMIEE”) foram criados para serem o veículo dos fundos de venture capital.317 Eles são 

 
                                                             
311  METRICK, Andrew; YASUDA, Ayako. Venture Capital and other Private Equity: a Survey. NBER 

Working Paper, 16652, 2010, p. 3. Disponível em: <http://www.nber.org/papers/w16652>. 
312  Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0061& 

from=EN>. 
313  Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0345& 

from=EN>. 
314  UNIÃO EUROPEIA. Fundos europeus de capital de risco. Síntese de: Regulamento (UE) nº 345/2013 

relativo aos fundos europeus de capital de risco. Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PT/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:24040404_1&from=EN>. 

315  Idem, ibidem. 
316  KLEIN, April; ZUR, Emanuel. Entrepreneurial Shareholder Activism: Hedge Funds and other private 

investors. In: BRATTON, William W.; McCahery, Joseph A. Institutional Investor Activism: Hedge 
Funds and Private Equity, Economics and Regulation. Oxford: Oxford University Press, 2015. p. 307-
308. 

317  “Também conhecido como Fundo de “Venture Capital”, deve ser constituído sob a forma de condomínio 
fechado, cujos recursos sejam destinados à aplicação em carteira diversificada de valores mobiliários de 
emissão de empresas emergentes – companhia que apresente faturamento líquido anual, ou faturamento 
líquido anual consolidado, inferiores a R$ 150.000.000, apurados no balanço de encerramento do 
exercício anterior à aquisição dos valores mobiliários de sua emissão.” (COMISSÃO DE VALORES 
MOBILIÁRIOS. O mercado de valores mobiliários brasileiro. 3. ed. Rio de Janeiro: Comissão de 
Valores Mobiliários, 2014. p. 104-105. Disponível em: <http://www.investidor.gov.br/ 
portaldoinvestidor/export/sites/portaldoinvestidor/publicacao/Livro/LivroTOP-CVM.pdf>). 
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regulados pela Instrução CVM nº 209/1994 (“ICVM 209”),318 reformada em 2009 pela 

Instrução CVM nº 477/2009 (“ICVM 477”).319 Em 2016 a ICVM 209 foi revogada pela 

Instrução CVM nº 578/2016 (“ICVM 578”), que substituiu os FMIEE por Fundos de 

Investimento em Participações – Empresas Emergentes (“FIP-EE”). Dados sobre ambos os 

fundos serão apresentados no Capítulo 4. Para FREIRE e BURR, a regulamentação dos FIPs 

engloba a possibilidade de investimento em capital de risco, sendo sua regulação uma 

evolução em relação aos FMIEEs.320 Segundo os autores, uma vantagem dos FIPs seria a 

possibilidade de participação no processo decisório da companhia investida,321 não prevista 

na ICVM 209. Com a reforma de 2016, essas questões parecem ter sido superadas, sendo 

os FIP-EE um subtipo de FIP. 

Especificamente sobre o investimento de capital de risco em empresas 

inovadoras, a Lei nº 10.973/2004 sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e 

tecnológica prevê, no art. 23, a criação de fundos de investimentos que invistam em 

empresas inovadoras. 322  Esses fundos foram incorporados à ICVM 209 por meio da 

Instrução CVM nº 415/2005 (“ICVM 415”) 323 .e, posteriormente, também incorporados à 

 
                                                             
318  Disponível em: <http://www.cvm.gov.br/legislacao/instrucoes/inst209.html>. 
319  A ICVM 477 substitui a Instrução CVM 209/1994 (“ICVM 209”), que originalmente criou os Fundos 

Mútuos de Investimento em Empresas Emergentes. A ICVM 477 está disponível em: 
<http://www.cvm.gov.br/legislacao/instrucoes/inst477.html>. 

320  FREIRE, José Luis de Salles; BURR, Luciana Maria Agoston. Diferenças entre FMIEE e FIP. Capital 
Aberto, ed. 83, julho de 2010. Disponível em: <https://capitalaberto.com.br/boletins/diferencas-entre-
fmiee-e-fip/#.XA1Bt3pKgWp>. 

321  FREIRE, José Luis de Salles; BURR, Luciana Maria Agoston. Diferenças entre FMIEE e FIP. Capital 
Aberto, ed. 83, julho de 2010. Disponível em: https://capitalaberto.com.br/boletins/diferencas-entre-
fmiee-e-fip/#.XA1Bt3pKgWp 

322  Art. 23. “Fica autorizada a instituição de fundos mútuos de investimento em empresas cuja atividade 
principal seja a inovação, caracterizados pela comunhão de recursos captados por meio do sistema de 
distribuição de valores mobiliários, na forma da Lei no 6.385, de 7 de dezembro de 1976, destinados à 
aplicação em carteira diversificada de valores mobiliários de emissão dessas empresas”. 

323  Art. 43-A. “A constituição, o funcionamento e a administração dos fundos de investimento de que trata o 
art. 23 da Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004, reger-se-ão pelo disposto nesta Instrução. 
§ 1º Os fundos de investimento de que trata o caput conterão, em sua denominação, a expressão "Fundo 
de Investimento em Empresas Emergentes Inovadoras", e serão destinados à aplicação em carteira 
diversificada de valores mobiliários de emissão de empresas emergentes inovadoras. 
§ 2º Para efeito do disposto no § 1º, consideram-se empresas emergentes inovadoras as empresas, 
constituídas sob a forma de sociedade anônima, cuja atividade principal seja voltada para a introdução de 
novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo ou social que resulte em novos produtos, processos 
ou serviços, nos termos do inciso IV do art. 2º da Lei no 10.973, de 2004.”. Disponível integralmente em: 
<http://www.cvm.gov.br/legislacao/instrucoes/inst415.html>. 
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ICVM 578,324 com a criação dos Fundos de Investimento em Participações – Produção 

Econômica Intensiva em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (“FIP-PD&I”) 

2.3 Perspectiva do investidor 

Uma segunda forma possível de classificação de fundos de investimento é de 

acordo com as características relacionadas aos investidores, tanto da perspectiva da 

liquidez do investimento, quanto da sofisticação do investidor. Ou seja, como o investidor 

pode resgatar o capital investido diretamente no fundo (em quanto tempo, em quais 

condições) e se o volume investido influencia na sua interação com o fundo (e sua proteção 

dele). A classificação tradicional de liquidez de fundos é basicamente binária – há fundos 

abertos (open-end) e fechados (closed-end) – mas vem sofrendo alterações por formas mais 

modernas, como fundos ETF e hedge. Da mesma forma, a prática internacional divide 

investidores pelo grau de sofisticação (e.g., profissionais e qualificados).   

2.3.1 Fundos abertos e fechados 

Da perspectiva econômica, a classificação pela liquidez responde ao problema 

de variabilidade de cotações ao longo do tempo. Da perspectiva jurídica, ela dialoga com 

as formas de proteção de investidores tendo em vista problemas de agência.325  

Em fundos de investimento, direitos de ingerência (voice) e fiduciários (loyalty) 

são limitados – eis que a administração é (ou deveria ser) independente326 – e, portanto, 

direitos de saída (exit) tornam-se fundamentais.327 Dentre os direitos de saída, ARMOUR, 

HANSMANN e KRAAKMAN defendem haver duas formas principais: direito de retirada (right 
 
                                                             
324  Art. 14, Parágrafo único. “Os fundos destinados à aplicação em empresas cuja atividade principal seja a 

inovação, nos termos do disposto na Lei nº 10.973, de 2004, devem conter, em sua denominação, a 
expressão ‘Inovação’”. 

325  Em recente obra, TANNOUS faz uma análise interdisciplinar do tema da liquidez no mercado de capitais 
brasileiro. Segundo o autor, haveria na literatura econômica, três variáveis determinantes para a liquidez: 
(i) o comportamento dos investidores, (ii) a microestrutura dos mercados, e (iii) o arcabouço regulatório 
às companhias emissoras. Aqui, considerando que os fundos de investimentos também são emissores de 
valores mobiliários, entende-se que dever-se-ia inclui-los no arcabouço regulatório (TANNOUS, Thiago 
Saddi. Proteção à Liquidez no Mercado de Capitais Brasileiro. São Paulo: Quartier Latin, 2018, p. 65). 

326  MORLEY, John. The Separation of Funds and Managers: A Theory of Investment Fund Structure and 
Regulation. Yale Law Journal, v. 123, 2014. 

327  A regulação de fundos, especialmente sob essa perspectiva de saída, será abordada no Capítulo 3 infra 
(na perspectiva internacional) e no Capítulo 6 (com foco na realidade brasileira). Sobre o tema, vide: 
HIRSCHMAN, Albert O. Exit, Voice, and Loyalty: Responses do Decline in Firms, Organizations, and 
States. Cambridge: Harvard University Press, 1970. 
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to withdraw) e direito de transferência (right to transfer).328 Os autores afirmam que, nos 

EUA, o direito de retirada mais notável no direito societário329 ocorre nos fundos abertos. 

Já o direito de transferência é exercido em companhias e, no caso de fundos de 

investimento, nos fundos fechados e, mais recentemente, nos ETFs. Assim, considerando 

limitados os direitos de fiduciários e de ingerência de investidores nos fundos de 

investimento, os direitos de saída merecem destaque, a ponto de se tornarem uma forma de 

classificação e eventual regulação.  

Há de se considerar, nesse ponto, a sensibilidade dos investidores (e do mercado 

financeiro como um todo) ao fator temporal. Ainda que da perspectiva da técnica jurídica, 

as alternativas de saída possam ser semelhantes, permitir a um investidor a tomada de 

decisões em grandezas de dias, horas ou minutos pode ser relevante para sua escolha. 

Trata-se de um balanceamento entre a liquidez e a rentabilidade dos fundos. Fundos com 

maior liquidez tendem a garantir menor rentabilidade aos investidores, pois seus 

investimentos demandam flexibilidade na hipótese de resgate. Da mesma forma, fundos 

com menor liquidez são aqueles que oferecem maiores retornos ao imobilizarem o capital e 

permitirem investimentos de longo prazo. Assim, o espectro dos fundos de investimento 

varia desde a saída instantânea até a impossibilidade de saída antes de determinado prazo. 

Fundos abertos, também chamados de fundos mútuos em algumas jurisdições, 

são aqueles que vendem e compram, diretamente, parcelas do seu patrimônio aos 

investidores.330 São chamados abertos, pois seu patrimônio varia na medida em que entram 

e saem investidores, pois eles “devolvem” (ou resgatam) suas cotas diretamente ao fundo 

em troca de um valor correspondente, sendo que o valor é calculado na proporção do 

patrimônio líquido dos fundos.331 Segundo BIRDTHISTLE, uma limitação dos fundos abertos 

aos investidores é o fato de que o cálculo do preço das cotas é feito após o fechamento das 

 
                                                             
328  ARMOUR, John; HANSMANN, Henry; KRAAKMAN, Reinier. 2. Problemas de agência e estratégias 

jurídicas. In: ARMOUR, John; HANSMANN, Henry; KRAAKMAN, Reinier; PARGENDLER, 
Mariana. 1. O que é o direito societário. In: KRAAKMAN, Reinier et al. A anatomia do direito 
societário: uma abordagem comparada e funcional. Tradução Mariana Pargendler. São Paulo: Singular, 
2018. p. 87-88. 

329  Considerando que, nos EUA, fundos mútuos são, normalmente, constituídos na forma de companhias. 
330  MORLEY, John. The Separation of Funds and Managers: A Theory of Investment Fund Structure and 

Regulation. Yale Law Journal, v. 123, 2014, p. 1235. 
331  Idem, ibidem. 



93 
 

 
 

bolsas, o que os tornaria menos atrativos.332  Nota-se, portanto, a importância do fator 

temporal. 

Em oposição aos fundos abertos, os fundos fechados são estruturas que não 

permitem o resgate diretamente ao fundo. A liquidação do investimento é feita por meio da 

comercialização do título (ação ou cota) do fundo no mercado de capitais,333 uma vez que 

não há resgate direto. Tais fundos, no entanto, possuem pouca representatividade 

correspondendo a aproximadamente 1,5% do total de ativos dos fundos nos EUA.334  

No Brasil a dinâmica é semelhante, sendo que as diversas regulamentações 

diferenciam fundos abertos e fechados. 335  Segundo CARVALHO, enquanto nos fundos 

abertos o resgate ocorre a qualquer tempo e, portanto, a liquidez é imediata, nos fundos 

fechados a saída ocorre por cessão voluntária das cotas, de forma que a liquidez delas 

depende do mercado secundário.336  Como se verá nos Capítulos 4 e 5, no entanto, a 

existência de direitos de voto por cotistas de fundos no Brasil acaba por relativizar a 

relevância dos direitos de saída. 

Como afirmado, a classificação entre fundos abertos é amplamente adotada em 

diversas legislações e organismos internacionais. Diferentemente dos EUA, segundo 

 
                                                             
332  BIRDTHISTLE, William A. The Fortunes and Foibles of Exchange-Traded Funds: A Positive Market 

Response to the Problems of Mutual Funds. Delaware Journal of Corporate Law, v. 33, p. 78. 
Disponível em: <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1267466>. 

333  “Em vez de resgatar, os acionistas de fundos fechados alienam suas ações vendendo-as em bolsas de 
valores, assim como poderiam fazer com as ações das companhias operacionais” (tradução livre) (no 
original: “Rather than redeeming, closed-end fund shareholders dispose of their shares by selling them on 
stock exchanges, just as they might do with the shares of operating companies”) (MORLEY, John. The 
Separation of Funds and Managers: A Theory of Investment Fund Structure and Regulation. Yale Law 
Journal, v. 123, 2014, p. 1235). 

334  MORLEY, John. The Separation of Funds and Managers: A Theory of Investment Fund Structure and 
Regulation. Yale Law Journal, v. 123, 2014, p. 1269. 

335  Sendo que a distribuição de cotas de fundos abertos independe de registro prévio (ICVM 555, art. 18) e 
de fundo fechado dependem de registro prévio (ICVM 555, art. 20). Além disso, fundos imobiliários 
(FII) e em participação (FIP) são obrigatoriamente fechados (Lei nº 8.668/93, art. 2º e IVM 578, art. 5º, 
respectivamente.) 

336  “Enquanto nos fundos abertos os cotistas podem requerer o resgate de suas cotas a qualquer tempo, nos 
fundos fechados as cotas somente poderão ser resgatadas ao final do prazo de duração. Por outro lado, as 
cotas dos fundos fechados podem, diferentemente das cotas dos fundos abertos, ser objeto de cessão 
voluntária, por intermédio de termo de cessão e transferência, ou por intermédio de negociação em bolsa 
de valores ou entidade de balcão organizado em que as cotas do fundo sejam negociadas. Depreende-se, 
nesse sentido, que as cotas dos fundos abertos terão, regra geral, liquidez imediata. Já os investidores de 
fundos fechados, para alienarem as respectivas cotas, dependerão de terceiros interessados, ou seja, da 
liquidez do mercado secundário” (CARVALHO, Mário Tavernard Martins de. Fundos de investimento: 
aspectos polêmicos. In: FREITAS, Bernardo Vianna; VERSIANI, Fernanda Valle (coord.). Fundos de 
investimento: aspectos jurídicos, regulamentares e tributários. São Paulo: Quartier Latin, 2015. p. 19). 
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GONG, no Reino Unido fundos mútuos podem ser tanto abertos quanto fechados, sendo que 

os fundos abertos (seja na forma de trust ou de companhias) cresceram rapidamente entre 

os anos de 2002-2007.337  Nesse aspecto, deve-se notar que os principais clientes dos 

fundos abertos são outros investidores institucionais, como seguradoras e fundos de 

pensão 338  – ou seja, são uma forma de veículo utilizado por outras entidades para 

investirem (vide Capítulo 4). 

Na Alemanha, de acordo com a autoridade reguladora (Bundesanstalt für 

Finanzdienstleistungsaufsicht, ou “BaFin”) há fundos abertos e fechados, sendo que os 

fundos abertos normalmente investem em instrumentos financeiros (exceto imobiliários), 

enquanto os fundos fechados investem em ativos físicos.339 No Japão, ambas as estruturas 

de fundos abertas e fechadas estão igualmente presentes,340 sendo os abertos constituídos 

na forma de trusts (Toshi Shintaku341) e os fechados na forma contratual (Toshi Hojin).342 

Na China, onde a indústria de fundos de investimento é bastante recente,343 os 

primeiros fundos de investimento foram estruturados na forma fechada, mas, após a sua 

 
                                                             
337  GONG, Bo. Understanding Institutional Shareholder Activism: A comparative study of the UK and 

China. Nova Iorque: Routledge, 2014, p. 82. 
338  Idem, ibidem. 
339  BAFIN. Disponível em: <https://www.bafin.de/EN/Aufsicht/KVGenInvestmentfonds/Investmentfonds/ 

investmentfonds_node_en.html>. 
340  TANAKA, Akira; MIYAMOTO, Koichi. Retail investment funds in Japan: regulatory. Thompson 

Reuters Collection of Practical Law, 2018. Disponível em: <https://uk. 
practicallaw.thomsonreuters.com/0-501-5077?navId=F8D9D0BFF49C9A3D3C5F247930E788F9&comp 
=pluk&transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true&bhcp=1>. Acesso em: 7 dez. 
2018.  

341  “São denominados ‘Shintaku Gaisha’, expressão que corresponde muito bem à palavra inglêsa ‘Trustee’. 
Estas companhias, que são sociedades anônimas formadas geralmente por poderosos grupos financeiros, 
como Mitsui, Mitsubishi, Yasuda, Sumitomo, etc. servem, na realidade, de intermediárias às que, não 
tendo meios suficientes para empreender seus negócios, confiam-lhes seus fundos em gestão. Os dois 
caracteres chineses, que compõem a palavra, significam ‘Shin’ (crer) e ‘Taku’ (confiar em al-guém).” 
(PAJISTE, Bernard. Investimentos. Rio de Janeiro: Edições Financeiras S.a., 1958. p. 177) 

342  TANAKA, Akira; MIYAMOTO, Koichi. Retail investment funds in Japan: regulatory. Thompson 
Reuters Collection of Practical Law, 2018. Disponível em: <https://uk. 
practicallaw.thomsonreuters.com/0-501-5077?navId=F8D9D0BFF49C9A3D3C5F247930E788F9&comp 
=pluk&transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true&bhcp=1>. Acesso em: 7 dez. 
2018.  

343  “Os dois primeiros fundos de investimento em valores mobiliários na China, o Shenzhen Nanshan Risk 
Investment Fund e o Wuhan Securities Investment Fund, foram fundados em outubro de 1991, marcando 
o início da indústria de fundos. Desde então, os fundos de investimento aumentaram substancialmente. 
Esses fundos estabelecidos antes de 1997 operavam na ausência de regulamentação e, portanto, eram 
chamados de ‘fundos antigos’, em oposição ao ‘fundo de investimento padrão’ estabelecido após a 
promulgação da lei” (tradução livre) (no original: “The first two security investment funds in China, the 
Shenzhen Nanshan Risk Investment Fund and the Wuhan Securities Investment Fund, were found in 
October 1991, marking the beginning of the fund industry. Since then, investment funds surged. Those 
funds established before 1997 operated in an absence of regulation and thus were referred to as ‘old 
funds’ as opposed to the ‘standards investment fund’ established after the law was promulgated”) 
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regulamentação em 1997 (vide Capítulo 3), passaram a ser, em sua grande maioria, 

abertos. GONG reporta que, ao fim de 2009, menos de 5% dos fundos eram fechados.344 

Atualmente, a legislação permite ambos os modelos de fundos abertos e fechados.345 

A classificação de fundos de acordo com a liquidez é também adotada por 

organismos internacionais. A União Europeia, quando regulamentou fundos de 

investimento em 1985346 – criando os já mencionados OICVM, definiu que as entidades 

reguladas seriam somente fundos abertos, deixando os fundos fechados não regulados em 

nível comunitário.347 De acordo com ZETZSCHE, o fato de a maioria dos fundos europeus 

não garantir direito de voto, faz com que o direito ao resgate garanta a saída em casos de 

necessidade financeira ou insatisfação com a administração do fundo.348 Como alternativa 

aos direitos de retirada, administradores de fundos OICVM podem listar as cotas de fundos 

em bolsas de valores.349 

Para além da função reguladora, a separação entre fundos abertos e fechados 

também é utilizada para fins estatísticos. A OCDE, por exemplo, ao apresentar dados de 

fundos de investimento dos países-membros, após dividir fundos de mercado monetário 

descrito anteriormente, subdivide os fundos fora do mercado monetário entre abertos e 

fechados.350 Essa classificação vem sendo feita há mais de 15 anos; em 2003 o Anuário 

OCDE 2003 já classificava, de forma geral, fundos entre abertos e fechados,351 muito 

 
                                                             

(GONG, Bo. Understanding Institutional Shareholder Activism: A comparative study of the UK and 
China. Nova Iorque: Routledge, 2014, p. 101). 

344  Idem, p. 102. 
345  Article 46. A fund may be operated in a closed-end, open-end or any other mode. A fund operated in a 

closed-end mode (hereinafter referred to as a “closed-end fund”) means a fund of which the fund shares 
remain unchanged in the total amount and may not be redeemed by the fund share holders upon request 
during the term of the fund contract. A fund operated in an open-end mode (hereinafter referred to as an 
“open-end fund”) means a fund of which the fund shares are unfixed in the total amount and may be 
subscribed for or redeemed at the time and place as agreed upon in the fund contract. The measures for 
the fund share offering, trading, subscription and redemption of the funds operated in other modes shall 
be separately developed by the securities regulatory authority of the State Council. 

346  A Diretiva UCITS I (Diretiva 85/611/EEC), que entrou em vigor dia 1 de outubro de 1989, é a base do 
direito de investimento europeu (ZETZSCHE, Dirk A. The Anatomy of European Investment Fund Law. 
2017. p. 8. Disponível em: <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2951681>). 

347  ZETZSCHE, Dirk A. The Anatomy of European Investment Fund Law. 2017. p. 11. Disponível em: 
<https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2951681>. 

348  Idem, p. 52. 
349  Idem,  p. 52-53.  
350  OCDE. OECD Institutional Investors Statistics 2010-2017. Paris: OECD Publishing, 2018. Disponível 

em: <https://doi.org/10.1787/instinv-2018-en>. 
351  OCDE. OECD Institutional Investors Statistical Yearbook 2003. Paris OECD Publishing, 2004. p. 283. 

Disponível em: <https://doi.org/10.1787/9789264020009-en-fr>. 
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embora deixasse evidente a variação entre as jurisdições. De acordo com as metodologias 

individuais do documento de 2003,352 diversos países não possuíam a diferenciação entre 

fundos abertos e fechados (Austrália, Japão, Coreia do Sul, Portugal, Suíça353) e outros não 

possuíam formas de fundos fechados (Áustria, Finlândia, México354).  

2.3.2 Outros fundos (e.g., ETFs, private equity e hedge) 

Essa separação tradicional entre fundos abertos e fechados – especialmente 

destacada pela literatura norte-americana – vem sendo alterada por novas formas de 

entidades de investimento coletivo. Destaca-se, em especial os fundos ETFs, e fundos 

alternativos, como hedge e de private equity. Esses tipos de fundos apresentam dinâmicas 

de direito de saída dos investidores distintas das tradicionais formas aberta e fechada, seja 

para apresentar maior liquidez, seja para menor liquidez e maiores retornos financeiros. 

Ainda que pertençam à mesma classificação dual de fundos abertos e fechados, esses 

novos tipos de fundos potencializam as características desses tipos. 

Exemplo de instrumentos com maior liquidez que vêm ganhando relevância na 

economia e na literatura econômica são os Exchange-Traded Funds (“ETFs”). Esses 

fundos surgiram na década de 1990355 nos EUA e são vistos como uma evolução dos 

fundos mútuos tradicionais, pois emitem valores mobiliários que são continuamente 

 
                                                             
352  O último relatório que apresentou uma metodologia individual para cada país sobre investidores 

institucionais. Posteriormente, a metodologia individual foi substituída pelo SNA das Nações Unidas.  
353  OCDE. OECD Institutional Investors Statistical Yearbook 2003, Paris OECD Publishing, 2004. p. 131, 

165, 167, 181, 196, respectivamente. Disponível em: <https://doi.org/10.1787/9789264020009-en-fr>. 
354  Idem, p. 134, 145, 170, respectivamente. Disponível em: <https://doi.org/10.1787/9789264020009-en-

fr>. 
355  “O primeiro ETF, criado em 1993, foi projetado para operar de maneira muito parecida com um fundo 

mútuo, com uma diferença importante. Enquanto os fundos mútuos e os ETFs fornecem aos investidores 
acesso a uma série de valores mobiliários por meio de um único investimento, os fundos mútuos podem 
ser comprados e vendidos a um preço calculado apenas uma vez por dia, após o fechamento dos 
negócios. ETFs, por outro lado, e como o próprio nome sugere, podem ser negociados em bolsas de 
valores constantemente enquanto seus preços são atualizados a cada poucos segundos durante o dia útil. 
A este respeito, o ETF é uma evolução sofisticada do fundo mútuo” (tradução livre) (no original: “The 
first ETF, created in 1993, was designed to operate very much like a mutual fund, with one critical 
difference. Whereas both mutual funds and ETFs provide investors with access to an array of underlying 
securities through a single investment, mutual funds may be bought and sold at a price calculated just 
once a day, after the close of business. ETFs, on the other hand, and as their name suggests, can be traded 
on securities exchanges constantly while their prices are updated every few seconds throughout the 
business day. In this respect, the ETF is a sophisticated evolution of the mutual fund”) (BIRDTHISTLE, 
William A. The Fortunes and Foibles of Exchange-Traded Funds: A Positive Market Response to the 
Problems of Mutual Funds. Delaware Journal of Corporate Law, v. 33, 2008, p. 72. Disponível em: 
<https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1267466>). 
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comercializados em bolsas de ações.356 Eles são fundos abertos, mas diferenciam-se dos 

fundos mútuos na medida em que o resgate não é feito pelo fundo, mas pela 

comercialização das cotas pelos investidores no mercado de capitais. No entanto, possuem 

características de ambos os fundos, abertos e fechados. Por um lado, como já afirmado, 

eles permitem a criação e o resgate de ações como fundos abertos; por outro, suas cotas (ou 

ações)357 são comercializadas em bolsas de valores.358 

Uma característica especial dos ETFs é que a grande maioria objetiva seguir um 

índice.359 De acordo com BEN-DAVID, FRANZONI e MOUSSAWI, há dois grandes tipos de 

ETFs em termos de replicação dos índices que seguem: ETFs físicos, que seguem os 

índices ao investir em todos ou em uma amostra representativa das ações parte do índice 

que representam); e ETFs sintéticos, que o fazem por meio de contratos derivativos, de 

forma que os rendimentos são semelhantes ao índice de referência.360 De acordo com os 

autores, os ETFs sintéticos são mais populares na Europa do que nos EUA.361  

Esses fundos são encontrados atualmente em diversas jurisdições (incluindo 

Alemanha, 362  China, Japão, 363  Reino Unido, União Europeia 364 ), uma vez que 

proporcionam diversificação de portfólio a baixo custo. No Brasil, os ETFs são regulados 

de forma separada pela Instrução CVM nº 359/2002 (“ICVM 359”),365 segundo a qual tais 

 
                                                             
356  BEN-DAVID, Itzhak; FRANZONI, Francesco A.; MOUSSAWI, Rabih, Exchange Traded Funds (ETFs). 

Annual Review of Financial Economics. v. 9, 2017, p. 4. Disponível em: <https://ssrn. 
com/abstract=2865734>. 

357  Utiliza-se aqui o termo cota de fundos de ações para fins de uniformização da nomenclatura com a 
realidade brasileira. Como demonstrado no item 3.1, fundos são constituídos em diversas formas 
jurídicas, de forma com que a fração detida pelo investidor pode ser cota, ação ou outra forma de título. 

358  BEN-DAVID, Itzhak; FRANZONI, Francesco A.; MOUSSAWI, Rabih, Exchange Traded Funds (ETFs). 
Annual Review of Financial Economics. v. 9, 2017, p. 4. Disponível em: <https://ssrn. 
com/abstract=2865734>. 

359  BEN-DAVID, Itzhak; FRANZONI, Francesco A.; MOUSSAWI, Rabih, Exchange Traded Funds (ETFs). 
Annual Review of Financial Economics. v. 9, 2017, p. 4. Disponível em: <https://ssrn. 
com/abstract=2865734>. 

360  Idem, ibidem. 
361  Idem. 
362  Vide: <https://www.bafin.de/DE/Verbraucher/Finanzwissen/WA/ETF/ETF_node.html>. 
363  TANAKA, Akira; MIYAMOTO, Koichi. Retail investment funds in Japan: regulatory. Thompson 

Reuters Collection of Practical Law, 2018. Disponível em: <https://uk.practicallaw. 
thomsonreuters.com/0-501-5077?navId=F8D9D0BFF49C9A3D3C5F247930E788F9&comp=pluk&trans 
itionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true&bhcp=1>. Acesso em: 7 dez. 2018.  

364  Vide as Guidelines sobre ETFs emitida pela European Securities and Markets Authority (“ESMA”), 
disponível em: <https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/esma-2014-0011-01-
00_en_0.pdf>. 
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fundos são abertos e, necessariamente, atrelados a índices de mercado.366 -367 Além disso, a 

ICVM 359 igualmente veda a criação de ETFs sintéticos.368 Em dezembro de 2018, havia 

três fundos ETFs listados na B3: (i) BB ETF S&P Dividendos Brasil fundo de índice, (ii) 

Caixa ETF Ibovespa Fundo de Indice, e (iii) ISHARES S&P 500 Fundo de investimento 

em cotas de fundo de índice – investimento no exterior.369-370 

Ainda, fundos hedge e de private equity, embora tenham suas características 

focadas na estratégia de investimento (vide 2.4.2, infra), possuem peculiaridades que os 

distanciam das formas tradicionais de fundos fechados. 

Segundo MORLEY, fundos de hedge são semelhantes aos fundos mútuos, 

diferenciando-se em dois aspectos. Primeiro, em relação ao capital investido, demandando 

maiores volumes – ou sofisticação, como a seguir descrito. Segundo, sobre o resgate, que 

ocorre uma vez ao mês (ou a cada três meses) e não de forma diária. 371  De forma 

semelhante, os fundos de private equity também demandam investidores sofisticados, mas 

possuem semelhanças com os fundos fechados, pois igualmente não têm direito de retirada. 

No entanto, em vez de terem suas cotas comercializadas, têm prazos determinados (entre 

cinco e dez anos) e distribuem os rendimentos após a venda dos ativos.372  

2.3.3 Investidores qualificados 

A segunda forma de classificação de fundo da perspectiva do investidor (i.e., 

quanto à sofisticação do investidor) possui igualmente relevância regulatória (vide item 

 
                                                             
365  Aqui parece haver certa confusão terminológica da CVM entre fundos de índice e ETFs. ETFs são, como 

o próprio nome diz, fundos negociados em bolsa, tal como fundos fechados podem ser. Por outro lado, há 
fundos de investimento não negociados em bolsa que podem seguir fundos. Assim, não haveria a 
necessidade de fundos de índice serem, necessariamente ETFs, e vice-versa.  

366  Disponível em: <http://www.cvm.gov.br/legislacao/instrucoes/inst359.html>. 
367  Note-se que, nem todos os fundos de índice são ETFs. De acordo com pesquisa no sistema da CVM, há 

46 fundos que seguem índice (somente dois dos quais identificados como ETFs). (Consulta por “índice” 
em 31.12.2018. Disponível em: http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg) 

368  ICVM 359, art. 2, §5º: “É vedada a constituição de fundos de índice: [...] III – sintéticos, que visem 
refletir o desempenho do índice de referência por meio de contratos derivativos, exceto por meio de 
posições em mercados futuros previstas nesta Instrução”. 

369  Informações disponíveis em: http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-
derivativos/renda-variavel/etf/renda-variavel/etfs-listados/ 

370  ICVM 359, art. 2º, § 5º: “É vedada a constituição de fundos de índice: [...] III – sintéticos, que visem 
refletir o desempenho do índice de referência por meio de contratos derivativos, exceto por meio de 
posições em mercados futuros previstas nesta Instrução”. 

371  MORLEY, John. The Separation of Funds and Managers: A Theory of Investment Fund Structure and 
Regulation. Yale Law Journal, v. 123, 2014, p. 1235. 

372  Idem, p. 1235-1236. 
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3.2, infra), eis que permite diferenciar entidades que merecem maior ou menor proteção 

regulatória. De forma análoga à separação, no direito civil, de contratos comerciais e 

consumeristas, o direito dos investimentos (ou do mercado de capitais) também reconhece 

certa assimetria informacional373 entre distintos tipos de investidores de acordo com sua 

experiência, capital investido, acesso a informações.374 Segundo WALD, o menor nível de 

proteção estatal para investidores qualificados se justifica “em razão da sua experiência 

técnica, volume do patrimônio ou composição de sua carteira”, de forma que ele “é capaz 

de avaliar adequadamente os riscos envolvidos em cada espécie de investimento e de 

decidir pela sua conveniência ou não”.375 Com efeito, no que se refere aos fundos de 

investimento, a prática internacional comumente classifica os investidores – e os fundos 

nos quais investem – de forma distinta de acordo com o grau de sofisticação (ou volume de 

capital, ou nível de informação). Por vezes, as legislações e regulamentações criam fundos 

específicos para tais investidores (e.g., Alemanha, Reino Unido, EUA); por outras, criam 

níveis distintos de proteção (e.g., China, Brasil). 

Nos EUA, a legislação reconhece o menor nível de proteção de investidores 

sofisticados. Assim, os fundos de investimento privado de investidores qualificados 

(Qualified Purchaser Privarte Investment Funds) são isentos de registro na Securities and 

Exchange Commission (“SEC”).376 São considerados fundos de investidores qualificados 

 
                                                             
373  Vide AKERLOF, George A. The Market for "Lemons": Quality Uncertainty and the Market Mechanism. 

The Quarterly Journal of Economics, v. 84, n. 3, 1970. p. 488-500. Disponível em: 
<http://links.jstor.org/sici?sici=0033-
5533%28197008%2984%3A3%3C488%3ATMF%22QU%3E2.0.CO%3B2-6>. 

374  Deve-se notar, no entanto, que mesmo os investidores mais sofisticados também possuem falhas na 
tomada de decisão. PITTA, ao analisar o regime de informação no mercado de capitais, em especial sob a 
perspectiva da economia comportamental, reconhece o maior grau de expertise, capacidade de 
processamento de informações pelos investidores sofisticados, muito embora eles também possam sofrer 
de excesso de confiança e de informação disponível no seu processo decisório (PITTA, André Grünspun 
O regime de informação das companhias abertas. São Paulo: Quartier Latin, 2013. p. 145-147). 

375  WALD, Arnoldo. O investidor qualificado no mercado de capitais brasileiro. Revista de Direito Bancário 
e do Mercado de Capitais, São Paulo: RT, v. 32, 2006, p. 15 e ss. apud DUFLOTH, Rodrigo. A proteção 
do investidor em fundos de investimento. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017. p. 51. 

376  De acordo com a Section 3(c)(7) do Investment Company Act de 1940 (CASTRO, Leonardo Freitas de 
Moraes e. 1. Fundos de investimentos privados norte-americanos: aspectos jurídicos e regulatórios dos 
fundos de hedge e fundos de private equity nos EUA. In: WALD, Arnoldo; GONÇALVES, Fernando; 
SOARES DE CASTRO, Moema Augusta (coord.). Sociedades anônimas e mercado de capitais: 
homenagem ao Prof. Osmar Brina Corrêa-Lima. São Paulo: Quartier Latin, 2011. p. 83). A redação 
completa do Investment Company Act, está disponível em: 
<http://legcounsel.house.gov/Comps/Investment%20Company%20Act%20Of%201940.pdf>. 
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aqueles exclusivamente detidos por investidores qualificados (qualified purchaser).377 No 

Reino Unido há também um tipo de fundo específico para investidores qualificados, os 

chamados esquemas para investidores qualificados (qualified investor schemes, ou 

“QIS”).378 Esses fundos foram criados em 2004,379 objetivados possuem como público-

alvo clientes profissionais e clientes de varejo sofisticados.380  

Na União Europeia, a Diretiva 2004/39/CE, relativa aos mercados de 

instrumentos financeiros (Markets in financial instruments directive, ou “MiFID”)381 de 

2004, regulou os clientes profissionais (em oposição aos não profissionais), definidos no 

Anexo II como “um cliente que dispõe da experiência, dos conhecimentos e da 

competência necessários para tomar as suas próprias decisões de investimento e ponderar 

devidamente os riscos em que incorre”. De acordo com a MiFID, há clientes 

automaticamente considerados profissionais e outros que podem requerer às empresas de 

investimento tal enquadramento. Assim, são automaticamente profissionais (i) as entidades 

que demandam autorização para operar nos mercados financeiros (e.g., instituições de 

crédito, instituições financeiras, seguradoras, fundos de pensão e outros investidores 

institucionais), (ii) grandes empresas.382 Além disso, outras entidades – incluindo pessoas 

 
                                                             
377  Nos termos da Section 2(a)(51) do Investment Company Act de 1940 são investidores qualificados, de 

forma resumida, (i) as pessoas físicas que detenham, pelo menos USD 5 milhões em investimentos, (ii) 
pessoas jurídicas que detenham, pelo menos USD 5 milhões em investimentos, (iii) agentes que 
administrem investimentos acima de USD 25 milhões, e (iv) investidores institucionais qualificados 
(CASTRO, Leonardo Freitas de Moraes e. 1. Fundos de investimentos privados norte-americanos: 
aspectos jurídicos e regulatórios dos fundos de hedge e fundos de private equity nos EUA. In: WALD, 
Arnoldo; GONÇALVES, Fernando; SOARES DE CASTRO, Moema Augusta (coord.). Sociedades 
anônimas e mercado de capitais: homenagem ao Prof. Osmar Brina Corrêa-Lima. São Paulo: Quartier 
Latin, 2011. p. 83-84). 

378  No Reino Unido há atualmente três formas de fundos (ou esquemas) de investimento: (i) fundos OICVM 
(ou UCITS, no inglês), (ii) fundos não OICVM, e (iii) fundos de investimento para investidor 
qualificado. Segundo o FCA Handbook, “[e]squemas de investidores qualificados são fundos autorizados 
que são destinados apenas a clientes profissionais e clientes sofisticados de varejo. Por esta razão, 
esquemas de investidores qualificados estão sujeitos a uma restrição à comercialização e divulgação 
[…]” (tradução livre) (no original: “[q]ualified investor schemes are authorised funds which are intended 
only for professional clients and for retail clients who are sophisticated investors. For this reason, 
qualified investor schemes are subject to a restriction on promotion […]” (FINANCIAL CONDUCT 
AUTHORITY. FCA Handbook. Seção 8.1.4. Disponível em: 
<https://www.handbook.fca.org.uk/handbook/COLL.pdf>). 

379  ATHANASSIOU, Phoebus. Research Handbook on Hedge Funds, Private Equity and Alternative 
Investments. Cheltenham: Edward Elgar, 2012. p. 158. 

380  FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY. FCA Handbook. Seção 8.1.4. Disponível em: 
<https://www.handbook.fca.org.uk/handbook/COLL.pdf>. 

381  Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0039& 
from=EN>. 

382  As grandes empresas devem satisfazer dois dos seguintes critérios: (i) total do balanço de 20 000 000 
EUR, (ii) volume de negócios líquido de 40 000 000 EUR, e/ou (iii) fundos próprios de 2 000 000 EUR 
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físicas – podem se tornar clientes profissionais mediante pedido e desde que cumpram 

determinados critérios.383 Em janeiro de 2018, entrou em vigor a segunda diretiva relativa 

aos mercados de instrumentos financeiros (Markets in financial instruments directive, ou 

“MiFID II”), 384  que teve como objetivo modernizar o mercado financeiro, incluindo 

previsões de instrumentos de alta frequência, manteve os mesmos critérios para clientes 

profissionais.  

Na Alemanha, fundos de investimento se dividem entre fundos públicos 

(Publikumfonds) e fundos especiais (Spezialfonds). 385  Os fundos públicos podem ser 

adquiridos por qualquer indivíduo e foram concebidos para investidores privados 

“normais” e, por isso, possuem previsões de proteção aos investidores 386  já que seus 

investidores não possuem influência sobre a administração. Já os fundos especiais foram 

concebidos para terem de um a dez clientes, os quais determinam os objetivos dos 

investimentos e podem influenciar os fundos de diversas formas contratuais.387 Assim, a 

própria separação alemã entre tipos de fundos leva em conta o caráter o tipo de investidor.  

Na China, a Lei de Fundos de Investimento Mobiliários (Securities Investment 

Fund Law, ou “SIFL”) determina que fundos privados só possam captar investimento de 

investidores qualificados por ofertas não públicas.388 A referida lei cria duas categorias de 

(i) investidores institucionais qualificados389 e (ii) investidores individuais qualificados.390  

 
                                                             

(p. 43. Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX: 
32004L0039&from=EN>). 

383  Tais investidores devem cumprir pelo menos dois dos seguintes critérios: (i) ter efetuado transações com 
um volume significativo, no mercado relevante, com uma frequência média de 10 transações por 
trimestre durante os últimos quatro trimestres, (ii) a carteira de instrumentos financeiros do cliente 
exceda 500.000 EUR, e/ou (iii) o cliente trabalhe ou trabalhou no setor financeiro durante pelo menos um 
ano num cargo profissional que exige conhecimento das transações ou serviços previstos (p. 44. 
Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0039 
&from=EN>). 

384  Idem. 
385  MACKENSEN, Marcus. Institutionelle Anleger im Unternehmensrecht Deutschlands und der USA. 

Frankfurt am Main: Lang, 2000. p. 139. 
386  MACKENSEN, Marcus. Institutionelle Anleger im Unternehmensrecht Deutschlands und der USA. 

Frankfurt am Main: Lang, 2000. p. 139. 
387  Idem, p. 140. 
388  ASSET MANAGEMENT ASSOCIATION OF CHINA. China Private Securities Investment Fund 

Annual Industry Development Report 2016. p. 12. 
389  Entidades que detêm mais de 10 milhões de yuans em patrimônio líquido (ASSET MANAGEMENT 

ASSOCIATION OF CHINA. China Private Securities Investment Fund Annual Industry Development 
Report 2016. p. 12). 
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No Japão, há três classes de investidores diferenciados de acordo com sua maior 

expertise e sofisticação: os investidores institucionais qualificados (qualified institutional 

investor), os investidores profissionais (professional investor, ou tokutei toshika), e os 

investidores qualificados.391 Essas categorias vêm sendo expandidas para flexibilizar os 

requisitos regulatórios impostos a investidores. 392  Os investidores institucionais 

qualificados são a forma mais antiga e incluem bancos, seguradoras, empresas de 

securitização, e, desde setembro de 2007, administradores de investimento (investment 

management business). Pela profissionalização, tais entidades são isentas de prestarem 

determinadas informações (como prospecto em ofertas privadas) e de obter licença para 

operar fundos, caso todos os cotistas sejam da mesma categoria. Os investidores 

profissionais (também chamados de specified investors em inglês) abrangem os 

investidores institucionais qualificados e outras entidades393 e podem incluir indivíduos, 

desde que eles atestem capital e sofisticação de investimento perante o corretor.394 Desde 

dezembro de 2008, os investidores institucionais no Japão vêm sendo utilizados para 

ofertas privadas e para a criação de um mercado de valores mobiliários destinado a 

investidores sofisticados, com menos obrigações de fornecimento de informações do lado 

do emitente. 395  Por fim, os investidores qualificados são a categoria mais ampla de 

investidores sofisticados e incluem determinados fundos de pensão, empresas e indivíduos 

 
                                                             
390  Indivíduos que detêm mais de 3 milhões de yuans em patrimônio líquido ou teve renda anual acima de 

500 mil yuans nos últimos três anos (ASSET MANAGEMENT ASSOCIATION OF CHINA. China 
Private Securities Investment Fund Annual Industry Development Report 2016. p. 12). 

391  Who is a Professional Investor in Japan? The magazine of the British Chamber of Commerce in Japan. 
2012. Disponível em: <https://bccjacumen.com/who-is-a-professional-investor-in-japan/>. Acesso em: 7 
dez. 2018. 

392  Idem, ibidem. 
393  Investidores profissionais no Japão incluem “tokutei mokuteki kaisha (TMK), como, por exemplo, 

sociedades de propósito específico (SPCs) para securitização, companhias listadas no Japão, companhias 
que pareçam deter pelo menos 500 milhões de ienes em capital e companhias estrangeiras” (tradução 
livre) (no original: “tokutei mokuteki kaisha (TMK) such as special-purpose companies (SPCs) for 
securitisation, companies listed in Japan, stock companies that appear to have at least ¥500mn in capital, 
and foreign companies”) (Who is a Professional Investor in Japan? The magazine of the British Chamber 
of Commerce in Japan. 2012. Disponível em: <https://bccjacumen.com/who-is-a-professional-investor-
in-japan/>. Acesso em: 7 dez. 2018). 

394  Who is a Professional Investor in Japan? The magazine of the British Chamber of Commerce in Japan. 
2012. Disponível em: <https://bccjacumen.com/who-is-a-professional-investor-in-japan/>. Acesso em: 7 
dez. 2018. 

395  Idem, ibidem. 
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com elevado volume de investimento.396 Essa categoria foi criada em abril de 2012 e 

permitiu o registro de administradores com menores requisitos regulatórios.397 

No Brasil, tem-se igualmente regras definidas para investidores sofisticados. A 

Instrução CVM nº 539/2013 (“ICVM 539”) 398  define categorias de investidores 

profissionais399 e qualificados400 sob as duas perspectivas apresentadas supra.401 Assim, 

são considerados profissionais tanto (i) investidores institucionais (i.e., instituições 

financeiras, seguradoras, fundos de pensão e outros fundos e clubes de investimento), 

como (ii) pessoas físicas com investimentos acima de 10 milhões de reais e investidores 

estrangeiros. Investidores qualificados, por sua vez, seriam (i) os investidores profissionais, 

(ii) investidores com capital superior a R$ 1 milhão (e que atestem a condição de 

investidor qualificado), (iii) os agentes autônomos de investimento certificados pela CVM, 

e (iv) os clubes de investimento geridos por um ou mais cotistas que sejam investidores 

qualificados. Como finalidade prática, somente investidores qualificados podem investir 

nos FIPs.402 

2.4 Perspectiva da administração 

Dentro da complexidade de classificações de fundos de investimentos aqui 

apresentadas, a evolução da prática econômica foi criando variações sobre a forma de 

investir. São formas que partem de um modelo de fundos de investimento aqui 

 
                                                             
396  Investidores qualificados no Japão incluem “[investidores profissionais], certos fundos de pensão que 

pareçam deter ativos de pelo menos 10 bilhões de ienes, companhias que pareçam ter ativos de pelo 
menos 300 milhões de ienes e indivíduos de alta renda que parecem ter ativos de pelo menos 300 milhões 
de ienes – e tiveram contas de valores mobiliários ou derivativos por mais de um ano” (tradução livre) 
(no original: “[specified investors], certain pension funds that appear to have assets of at least ¥10bn, 
corporations that appear to have assets of at least ¥300mn, and high-net-worth individuals who appear to 
have assets of at least ¥300mn – and have had securities or derivatives accounts for more than one year”) 
(Who is a Professional Investor in Japan? The magazine of the British Chamber of Commerce in Japan, 
2012. Disponível em: <https://bccjacumen.com/who-is-a-professional-investor-in-japan/>. Acesso em: 7 
dez. 2018). 

397  Idem, ibidem. 
398  Disponível em: <http://www.cvm.gov.br/legislacao/instrucoes/inst539.html>. 
399  ICVM 539, art. 9º. 
400  ICVM 539, art. 9º-B. 
401  Até 2014, a regulação da CVM possuía somente a diferenciação de investidor qualificado. Em 2014, a 

CVM editou a Instrução CVM nº 554/2014 (“ICVM 554”), dando nova definição para essa categoria, e 
criando um novo conceito de investidor profissional. 

402  ICVM 578, art. art. 4º: “Somente podem investir no fundo investidores qualificados, conforme definido 
em regulamentação específica”. 
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denominado “tradicionais” e passam por diferentes ativos,403 liquidez e acesso distintos, 

mas têm como principal fator diferenciador a administração. A terceira forma de classificar 

fundos de investimento aqui proposta, portanto, é pela estratégia de investimento, ou seja, 

pela administração deles e de acordo com a medida da intervenção pretendida nos seus 

investimentos para obter maior rentabilidade. Nesse âmbito, tem-se, basicamente, uma 

escolha entre segurança e renda: ativos com menor rentabilidade e maior segurança, ou 

ativos com menor segurança e maior rentabilidade.  

Como será demonstrado a seguir, parece haver um consenso na literatura 

estrangeira e em determinadas regulações sobre essa divisão, mas não há uma linha clara 

dividindo fundos alternativos dos demais fundos – aos quais aqui chamamos de 

tradicionais.  

Ainda, além das distintas funções microeconômicas exercidas pelos fundos 

analisadas nas perspectivas anteriores, deve-se considerar, igualmente, distintas funções 

macroeconômicas. Isso, porque, como será demonstrado, há dois grandes grupos de fundos 

de investimento, os quais recebem tratamentos jurídicos, regulatórios e tributários 

distintos.  

2.4.1 Fundos tradicionais 

Fundos tradicionais, como dito, são definidos em oposição aos alternativos, 

embora não haja, na literatura uma agregação dos fundos como tal. Por vezes, são 

chamados fundos de varejo, fundos públicos,404 fundos regulados,405 ou até fundos mútuos, 
406 - 407  e têm como objetivo principal a viabilização de investimento por pequenos 

 
                                                             
403  WILCOX, Jarrod W.; FABOZZI, Frank J. Appendix A: Traditional Asset Classes and Alternative Assets. 

In: WILCOX, Jarrod W.; FABOZZI, Frank J. Financial Advice and Investment Decisions: A Manifesto 
for Change. Hoboken:  John Wiley & Sons, 2013. p. 275. 

404  SPANGLER, Timothy. The Law of Private Investment Funds. 2. ed. Oxford: Oxford University Press, 
2012. Par. 1.01. 

405  Vide: IIFA. Worldwide Regulated Open-End Fund Assets and Flows. First Quarter 2018. Disponível em: 
<https://www.iifa.ca/files/1530106358_IIFA%20-%20Worldwide%20Open-
End%20Fund%20Report%20-%20Q1%202018.pdf>. 

406  BIRDTHISTLE, William A.; MORLEY, John (ed.). Research Handbook on the Regulation of Mutual 
Funds. Cheltenham: Edward Elgar, 2018. p. 1 

407  RUSSEL apresenta uma lista de tipos de instituições análogas aos fundos mútuos em diversos países: nos 
EUA (mutual funds, closed-end funds, unit investment trusts); no Canadá (mutual funds), na União 
Europeia (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities); na França e em 
Luxemburgo (Societé d’Investissement à Capital Fixe – SICAF) ou Organismes de Placement Collectif 
en Valeurs Mobilières – OPCVMS, que se subdivide entre Société d’Investissement à Capital Variable – 
SICAV ou Fond Commun de Placement – FCP); na Itália (SICAV, Cos’é Fondo Comune di 
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investidores. Trata-se de uma função microeconômica mais específica de poupança 

individual, ainda que possa ter variações. Assim, os fundos tradicionais agregam diversas 

características supra-apresentadas. Por exemplo, na ótica do investimento, investem – por 

via de regra – em ativos com menor risco. Já da ótica do investidor, possuem maior 

liquidez e segurança,408 de forma que são acessíveis à população em geral, independente da 

sofisticação ou do capital investido. Fator principal que os une, no entanto, é a ausência de 

ingerência nos ativos investidos, ou seja, são fundos passivos.  

Esses fundos poderiam ser subclassificados sob duas perspectivas: orientação 

dos ativos (o que foi apresentado no item 2.2.1, supra), e objetivo de investimento (e.g., 

fundos de crescimento, de renda, balanceados, ou fundos de índice) .409 

Portanto, em oposição aos fundos alternativos apresentados a seguir, pode-se 

denominar tradicionais aqueles fundos cujos ativos investidos não possuem risco elevado e 

cuja estratégia de investimento não seja agressiva. São, na prática, os fundos de 

investimento mais acessíveis à população e que não empregam estratégias agressivas de 

investimento, seguindo a definição já apresentada de “instrumentos de poupança coletiva 

com diversificação de portfólio e administração profissional independente”. Dentro desse 

grupo, pode-se incluir tanto formas mais antigas, como os fundos mútuos que surgiram nos 

EUA na década de 1920, quanto os fundos do mercado monetário, e até os fundos de ETF 

– em especial os de índice – que vêm passando por acelerado crescimento nos últimos 

anos, uma vez que todos servem, de uma forma ampla, à finalidade microeconômica de 

poupança individual.  

Em decorrência disso, também são aquelas entidades que sofrem maior 

regulação, eis que buscam a proteção de investidores pouco informados. No entanto, como 

já afirmado, não há no mundo uma classificação clara para fundos tradicionais – trata-se de 

 
                                                             

Investimento); Reino Unido (investment trusts, unit trusts, open-ended investment companies – OEIC ou 
ICVC – e common investment funds para caridades); na Áfrida do Sul (unit trusts); na Austrália 
(nvestment trusts, insurance bonds, superannuation funds); em Hong Kong (unit trusts, mutual funds – 
que são investment companies); no Japão (investment trusts e investment companies); e, na China (bond 
funds, investment funds). (RUSSEL, Ray. An Introduction to Mutual Funds Worldwide. Hoboken: John 
Wiley & Sons, 2007, p. 5) 

408  Fundos tradicionais podem ser abertos ou fechados, embora o termo ‘mútuo’, usado para identificar 
muitos desses fundos, seja usualmente para referir fundos fechados. (RUSSEL, Ray. An Introduction to 
Mutual Funds Worldwide. Hoboken: John Wiley & Sons, 2007, p. 10)_ 

409  RUSSEL, Ray. An Introduction to Mutual Funds Worldwide. Hoboken: John Wiley & Sons, 2007, p. 5 
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uma construção que se opõe a fundos caracterizados pela doutrina e por regulações como 

alternativos. São, por exemplo, os fundos classificados pela IFFA e pela OCDE.410   

Nos EUA, os fundos mútuos cumprem essa função desde a década de 1920, 

na forma de fundos abertos.411 Segundo MORLEY, fundos mútuos são definidos como 

um conjunto de ações, obrigações e outros valores mobiliários, cujas cotas são vendidas 

ao público em geral.412 Em decorrência da comercialização de cotas ao público, os 

fundos mútuos estão sujeitos à Investment Company Act de 1940 (“ICA”) e devem 

obter registro perante a SEC.413 Nos EUA, diferentemente de outras formas de fundos, 

como os hedge e do mercado monetário, os fundos mútuos não podem emitir títulos de 

dívida, somente ações (ou cotas), de acordo com o ICA.414 Segundo MORLEY, essa 

característica fez com que os fundos mútuos sofressem pouco durante a crise de 2008 e, 

apesar de relevante, foi pouco abordada pela literatura sobre o tema. 415  Além dos 

fundos mútuos, outros fundos tradicionais são os fundos fechados (que igualmente 

estão sujeitos ao ICA), os ETFs (que se diferenciam dos mútuos principalmente pela 

comercialização de suas cotas em bolsa), e os fundos do mercado mobiliário (que são 

igualmente regulados).416 

Em 1985 a União Europeia emitiu a Diretiva 85/611/CEE (“Diretiva 661”)417 

com o objetivo de harmonizar a legislação dos países-membros sobre investimento 

 
                                                             
410  IIFA. Worldwide Regulated Open-End Fund Assets and Flows. First Quarter 2018. Disponível em: 

<https://www.iifa.ca/files/1530106358_IIFA%20-%20Worldwide%20Open-
End%20Fund%20Report%20-%20Q1%202018.pdf>. 

411  ROUWENHORST, K. Geert. The Origins of Mutual Funds. Yale ICF Working Paper, n. 04-48, dez. 
2004, p. 17. Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=636146>. 

412  “Os fundos mútuos são comumente definidos como agregado de ações, títulos e outros títulos de 
investimento. Os fundos mútuos vendem ações desses agregados ao público em geral, que podem 
comprar as ações para investir para aposentadoria ou outros fins” (tradução livre) (no original: “Mutual 
funds are commonly defined as pools of stocks, bonds and other investment securities. Mutual funds sell 
shares in these pools to members of the general public, who can buy the shares to invest for retirement or 
other purposes”) (MORLEY, John. The Regulation of Mutual Fund Debt. Yale Journal on Regulation, v. 
30, 2013, p. 5). 

413  MORLEY, John. The Regulation of Mutual Fund Debt. Yale Journal on Regulation, v. 30, 2013, p. 5. 
414  Idem, p. 3. 
415  Essa restrição teve como consequência o desenho dos fundos mútuos: “The prohibition on debt issuance 

has perversely forced money market funds into a strange capital structure that essentially involves 100% 
leverage” (MORLEY, John. The Regulation of Mutual Fund Debt. Yale Journal on Regulation, v. 30, 
2013, p. 12). 

416  MORLEY, John. The Regulation of Mutual Fund Debt. Yale Journal on Regulation, v. 30, 2013, p. 6. 
417  Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:31985L0611&from= 

PT>. 
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coletivo. Criou, com isso, a categoria de OICVM418 para regular entidades destinadas a 

pequenos investidores na Europa. Em 2009, a Diretiva 661 foi reformada pela Diretiva 

2009/65/CE (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities Directive, 

ou “UCITSD”), 419  sendo que os OICVM representam hoje 75% dos investimentos 

coletivos feitos por pequenos investidores. 420  De acordo com a UCITSD, os OICVM 

devem conter quatro características básicas: (i) captação de recursos junto ao público, (ii) 

agrupamento em única estrutura, (iii) gestão dos recursos baseada em repartição de riscos, 

e (iv) aplicação em valores mobiliários.421 Estão excluídas da categoria de OICVM, entre 

outros, os fundos fechados, ou seja, aqueles que não comercializam cotas ao público.422 

Esses fundos possuem limitações de atuação, como o investimento diversificado (em regra, 

pelo menos 20 investidas)423 e ausência de ingerência nas investidas (e.g., limitando a 

 
                                                             
418  Além dos OICVM, a União Europeia também regulamenta administradores de fundos de investimento 

alternativos (alternative investment fund managers) e os seguintes fundos: “European venture capital 
funds”, “European social entrepreneurship funds”, “European long-term investment funds” e “Money 
market funds”. Vide: <https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/growth-and-
investment/investment-funds_en#what-are-investment-funds>. 

419  De acordo com o art. 2 da UCITSD, “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. 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” (disponível em: 
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0065&from=EN>). 

420  “The directive on undertakings for collective investment in transferable securities (UCITS) is the main 
European framework covering collective investment schemes. This category of investment funds 
accounts for around 75% of all collective investments by small investors in Europe” (disponível em: 
<https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/growth-and-investment/investment-funds_en#what-
are-investment-funds>). 

421  FREITAS, Ricardo de Santos. Natureza jurídica dos fundos de investimento. São Paulo: Quartier Latin, 
2005. p. 48. 

422  “Artigo 3º. Não estão sujeitos à presente directiva os seguintes organismos: (a) Os organismos de 
investimento colectivo de tipo fechado; (b) Os organismos de investimento colectivo que recolham 
capitais sem promover a venda das suas unidades de participação junto do público na Comunidade ou em 
qualquer parte dela; (c) Os organismos de investimento colectivo cujas unidades de participação, nos 
termos do regulamento de gestão do fundo ou dos documentos constitutivos da sociedade de 
investimento, só possam ser vendidas ao público em países terceiros; (d) As categorias de organismos de 
investimento colectivo previstas pela regulamentação dos Estados-Membros em que estejam 
estabelecidos e às quais as regras fixadas no capítulo VII e no artigo 83º não se possam aplicar por força 
da sua política de investimentos e de contracção de empréstimos” (disponível em: <https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0065&from=EN>). 

423  Esse número decorre da limitação de investirem, no máximo, 5% dos ativos em valores mobiliários de 
uma mesma entidade, conforme art. 52, embora haja regras de flexibilização de acordo com cada Estado-
membro (disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L 
0065&from=EN>). 
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participação a 10% das ações sem direito a voto na mesma emitente).424 Atualmente, todos 

os países-membros da União Europeia implementaram a UCITSD.425  

Alemanha e o Reino Unido seguem as orientações das diretivas da União 

Europeia,426 ainda que seja incerto o futuro da regulação em decorrência da saída do Reino 

Unido da União Europeia (i.e., Brexit). 427  O Código Alemão de Investimentos 

(Kapitalanlagegesetzbuch, ou “KAGB”), que entrou em vigor em julho de 2013 e 

substituiu a Lei de Investimentos (Investmentgesetz), internalizou a UCITSD e, com isso, 

os OICVM. Na Alemanha, os fundos de investimento tradicionais são os públicos 

(Publikumfonds), entidades organizadas em formas contratuais e nas quais os investidores 

não possuem nenhuma influência sobre a administração.428 Em 2017, o BaFin reportou que 

os fundos de varejo representaram 37% do número de fundos e 24% do patrimônio líquido 

por eles detido.429 

No Reino Unido, fundos podem ser abertos ou fechados, sendo os abertos 

constituídos na forma de unit trust ou companhias abertas de investimento (open-ended 

 
                                                             
424  De acordo com o art. 56, os fundos e suas administradoras de patrimônio (gestoras) não podem adquirir 

ações que, somadas, garantam direito de voto nas sociedades investidas que permitam influência 
significativa na gestão. “As sociedades de investimento e sociedades gestoras não podem, agindo em 
conjunto com os fundos comuns de investimento que giram e sejam abrangidos pelo âmbito de aplicação 
da presente directiva, adquirir acções com direito a voto que lhes permitam exercer uma influência 
significativa na gestão de uma entidade emitente [...]” (disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0065&from=EN>). 

425  Vide: <https://ec.europa.eu/info/law/undertakings-collective-investment-transferable-securities-ucits-
directive-2009-65-ec/implementation/implementation-eu-countries_en>. 

426  De fato, todos os países-membro da União Europeia tinham até 18 de março 2016 para implementar as 
práticas. A Alemanha implementou por meio da Lei de Implementação da Diretiva 2014/91/EU de 23 de 
julho de 2014, que alterou a Diretiva 2009/65/EG (“Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie 2014/91/EU 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 zur Änderung der Richtlinie 2009/65/EG 
zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für 
gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) im Hinblick auf die Aufgaben der Verwahrstelle, die 
Vergütungspolitik und Sanktionen)” publicada no Diário Oficial Federal Alemão (Bundesgesetzblatt) em 
10 de março de 2016. O Reino Unido implementou por meio da alteração da Lei de Serviços Financeiros 
de 2011 (“Financial Services (Collective Investment Schemes) Act 2011 Financial Services (Collective 
Investment Schemes) (Amendment) Regulations 2016”) publicada no Gibraltar Gazette em 17 de março 
de 2016 e da regulação nº 225 da FSA “The Undertakings for Collective Investment in Transferable 
Securities Regulations 2016”, de 18 de março de 2016. Vide: <https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/NIM/?uri=CELEX:32014L0091>. 
All EU countries have now implemented Directive 2009/65/EC. 

427  Vide: <https://www.raconteur.net/finance/brexit-alternative-investment-funds>. 
428  MACKENSEN, Marcus. Institutionelle Anleger im Unternehmensrecht Deutschlands und der USA. 

Frankfurt am Main: Lang, 2000, p. 139. 
429  BUNDESANSTALT FÜR FINANZDIENSTLEISTUNGSAUFSICHT. 2017 Annual Report. p. 155. 

Disponível em: <https://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/EN/Jahresbericht/dl_jb_2017_ 
en.pdf?__blob=publicationFile&v=3>. 
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investment companies, ou “OEICS”)430 e os fechados na forma de investment trusts.431 Os 

unit trust e as OEICSs são entidades equivalentes aos fundos mútuos dos EUA,432 embora, 

segundo GONG, a maioria dos seus investidores sejam investidores institucionais e não 

indivíduos.433 Os fundos abertos são registrados e podem ser subdivididos em três formas: 

(i) OICVM (as entidades mais utilizadas), (ii) esquemas de varejo não OICVM (Non-

UCITS Retail Schemes, ou “NURS”), ou (iii) esquemas para investidores qualificados 

(Qualified Investor Schemes, ou “QISs”).434  No entanto, considerando que os QIS são 

restritos a investidores profissionais, tais entidades não seriam consideradas fundos 

tradicionais propriamente ditos.435 No Reino Unido, fundos de varejo se organizam tanto 

na forma autônoma (stand-alone), quanto na forma de entidades guarda-chuva com 

subfundos. Por exemplo, em fevereiro de 2018 havia 631 fundos autônomos e 344 fundos 

guarda-chuva, com 1.885 subfundos abaixo deles.436  

No Japão, os fundos de varejo são principalmente os abertos (Toshi Shintaku), 

entidades reguladas pelo Act on Investment Trusts and Investment Corporations (Act n. 

 
                                                             
430  GONG, Bo. Understanding Institutional Shareholder Activism: A comparative study of the UK and 

China. Nova Iorque: Routledge, 2014. p. 82. 
431  GREMILLION, Lee. Mutual Fund Industry Handbook: A Comprehensive Guide for Investment 

Professionals. Hoboken: John Wiley & Sons, 2005. 
432  “Unit trust e OEICs (companhias abertas de investimento) correspondem aos equivalentes britânicos de 

fundos mútuos dos EUA. Um unit trust é simplesmente um veículo de investimento comum que opera de 
forma semelhante a um fundo aberto dos EUA – seus investidores detêm ações no fundo, as quais 
precisam ser resgatáveis sob demanda (Equivalentes de fundos fechados no Reino Unido são chamados 
investment trusts). Em 1997, o Reino Unido aprovou uma legislação que criou OEICs, uma versão do 
fundo aberto que atende às regras de UCITS da União Européia, e que usa a estrutura corporativa comum 
aos fundos dos EUA e da Europa Continental” (tradução livre) (no original: “Unit trust and OEICs (open-
ended investment companies) make up the UK equivalents of U.S. mutual funds. A unit trust is simply a 
pooled investment vehicle that operates similarly to a U.S. open-end fund – its investors hold shares in 
the trust that must be redeemable on demand (Closed-end fund equivalents in the United Kingdom are 
called investment trusts.) In 1997, the United Kingdom passed legislation that created OEICs, a version 
of the open-end fund that meets the European Union’s UCITS rules, and that uses the corporate structure 
common to U.S. and Continental European funds”) (GREMILLION, Lee. Mutual Fund Industry 
Handbook: A Comprehensive Guide for Investment Professionals. Hoboken: John Wiley & Sons, Inc. 
2005). 

433  GONG, Bo. Understanding Institutional Shareholder Activism: A comparative study of the UK and 
China. Nova Iorque: Routledge, 2014, p. 82. 

434  GILLIAT, Karagh; PITT, Cathy. Retail investment funds in the UK (England and Wales): regulatory 
overview. Thompson Reuters. Disponível em: <https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/1-501-
3271?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true&comp=pluk&bhcp=1>. Acesso 
em: 26 dez. 2018. 

435  GILLIAT, Karagh; PITT, Cathy. Retail investment funds in the UK (England and Wales): regulatory 
overview. Thompson Reuters. Disponível em: <https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/1-501-
3271?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true&comp=pluk&bhcp=1>. Acesso 
em: 26 dez. 2018. 

436  Idem, ibidem. 
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198/1951, ou “ITICA”).437 Além dos fundos abertos, também há fundos fechados – em 

especial ETFs e J-REITs que cumprem a função de fundos tradicionais.  

Na China, a indústria de fundos mútuos passou a ser regulada em 1997 pela Lei 

de Fundos de Investimento (Investment Fund Law), substituída pela SIFL em 2004.438 De 

forma semelhante à Alemanha, a China classifica fundos de investimento entre fundos 

ofertados publicamente439 (ou mais de 200 investidores específicos) e fundos privados440 

não ofertados ao público.441 Os fundos de varejo podem ser abertos (a forma mais popular, 

criada em 2001), fechados ou adotar qualquer outra forma permitida pelas leis chinesas, 

sendo que ambas as formas estão sujeitas ao mesmo regime regulatório.442 Dentro dessa 

categoria de fundos privados, pode-se incluir os fundos ETFs e os fundos abertos listados 

(listed open-ended funds, ou “LOFs”).443 

No Brasil, a literatura jurídica e a regulação da CVM não deixam clara a 

separação entre fundos tradicionais e alternativos. Poder-se-ia dizer que fundos tradicionais 

seriam praticamente todos aqueles regulados pela CVM, em especial aqueles sujeitos à 

ICVM 555 – com exceção dos FIPs regulados pela ICVM 578. No entanto, a diversidade 

 
                                                             
437  MIYAMOTO, Koichi; TONAKA, Akira. Retail funds in Japan: regulatory overview. Thomson Reuters 

Practical Law. Disponível em: <https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/0-501-
5077?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)>. Acesso em: 10 dez. 2018. 

438  SEKHAR, G. V. Satya. The management of Mutual Funds. Palgrave Macmillan, 2017. p. 76. 
439  Cf. art. 51: “The public offering of a fund shall be registered with the securities regulatory authority of 

the State Council. No fund may be offered publicly without registration, whether explicitly or implicitly. 
The public offering of a fund as mentioned in the preceding paragraph includes raising capital from 
unspecific investors, raising capital from more than 200 specific investors cumulatively, and other 
circumstances prescribed by laws and administrative regulations. The publicly offered fund shall be 
under the management of the fund management institution and under the custody of the fund custodian” 
(disponível em: 
<http://english.gov.cn/services/investment/2014/08/23/content_281474982978075.htm>). 

440  Cf. art. 88: “Non-publicly offered funds shall be offered to qualified investors, and the number of 
qualified investors shall not exceed 200 cumulatively. The qualified investors as mentioned in the 
preceding paragraph are entities and individuals which reach the prescribed asset size or income level, 
have corresponding risk identification ability and risk tolerance and subscribe for fund shares not lower 
than the prescribed limit. The specific standards for qualified investors shall be prescribed by the 
securities regulatory authority of the State Council” (disponível em: 
<http://english.gov.cn/services/investment/2014/08/23/content_281474982978075.htm>). 

441  WANG, Y. James. Retail funds in China: regulatory overview. Thomson Reuters Practical Law. 
Disponível em: <https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/w-015-9154?transitionType=Default& 
contextData=(sc.Default)&firstPage=true&comp=pluk&bhcp=1>. Acesso em: 10 dez. 2018. 

442  WANG, Y. James. Retail funds in China: regulatory overview. Thomson Reuters Practical Law. 
Disponível em: <https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/w-015-9154?transitionType= 
Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true&comp=pluk&bhcp=1>. Acesso em: 10 dez. 2018. 

443  WANG, Y. James. Retail funds in China: regulatory overview. Thomson Reuters Practical Law. 
Disponível em: <https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/w-015-
9154?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true&comp=pluk&bhcp=1>. Acesso 
em: 10 dez. 2018. 
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de usos dos fundos de investimento no Brasil (objeto de análise da segunda parte do 

trabalho), faz com que haja pouca clareza sobre seus contornos. De fato, como defendido 

na introdução dessa primeira parte, no Brasil, fundos de investimento atuam como 

entidades jurídicas para diversos fins. Assim, para além da tradicional forma de 

investimento coletivo (os fundos tradicionais), há outras finalidades microeconômicas. 

COMPARATO, por exemplo, distingue a finalidade “normal” dos fundos mútuos do 

exercício de controle em companhias444 – o que, modernamente, seria atribuído aos fundos 

alternativos. YAZBEK vai além e destaca outras finalidades microeconômicas, como para 

securitização de recebíveis, investimentos alternativos (e.g., private equity e hedge), e até 

para outros fins de organização patrimonial.445 Resultado disso é que não há um conjunto 

claramente definido de entidades (fundos de investimento) às quais se possa atribuir a 

característica de fundos de investimento tradicional (função microeconômica). 

O Capítulo 6 se dedicará a demonstrar, com base em dados empíricos, tais 

funções e, assim, identificar com melhor clareza os fundos tradicionais no Brasil. De 

qualquer forma, considerando um cenário hipotético no qual os fundos de investimento são 

utilizados para as finalidades às quais foram criados, poder-se-ia atribuir aos fundos 

regulados pela ICVM 555 a característica (ou função microeconômica) de fundos 

tradicionais, na medida em que eles são a “regra geral” do sistema. Há, no entanto, dois 

problemas. Primeiro que a ICVM, ao criar um regime abrangente, garante aos fundos 

ampla possibilidade de atuação (inclusive para além das funções microeconômicas). 

 
                                                             
444  “A distinção que vimos fazendo entre condomínio acionário e sociedade em comum também pode 

aplicar-se, segundo pensamos, aos fundos mútuos de investimento. Com efeito, a par de sua finalidade 
normal de aplicação de recursos em carteira diversificada de ações, os fundos de investimentos podem 
também assumir o controle de companhias. Entre nós, fundos de investimento, exceto fundos de ações, 
não podem adquirir títulos de uma mesma companhia ou de uma instituição financeira que ultrapassem, 
respectivamente 10% ou 20% de seu patrimônio líquido. A restrição não se aplica apenas às próprias 
companhias investidas, mas se estende ao seu controlador, às sociedades por ele direta ou indiretamente 
controladas e às coligadas ou outras sociedades sob controle comum, nos termos da Instrução CVM n. 
409/2004” (COMPARATO, Fábio Konder; SALOMÃO FILHO, Calixto. O poder de controle na 
sociedade anônima. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 136). 

445  “Mas podemos ir ainda além. Isso porque, no Brasil, tendo em vista inclusive questões de eficiência 
tributária, os fundos de investimento se tornaram o veículo mais adequado para uma série de atividades e 
de práticas bastante diferentes entre si. Já se referiu a utilização de fundos para fins de securitização de 
recebíveis (e, a bem da verdade, aqui já há uma significativa diversidade de modelos), para investimentos 
de private equity e de venture capital. Pode-se referir, ainda, os fundos imobiliários, que se destacam por 
algumas características bastante próprias. Ou a situação dos fundos exclusivos, aqueles que têm apenas 
um único cotista e que rompem, em certa medida, com a lógica de investimento coletivo que usualmente 
vigora para o setor” (YAZBEK, Otavio. Prefácio. In: FREITAS, Bernardo Vianna; VERSIANI, Fernanda 
Valle (coord.). Fundos de investimento: aspectos jurídicos, regulamentares e tributários. São Paulo: 
Quartier Latin, 2015. p. 10). 
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Assim, por exemplo, permite aos fundos serem abertos ou fechados, não impõe número 

mínimo de investidores (inclusive permitindo fundos com somente um cotista), permite o 

investimento em uma ampla gama de ativos, e não determina número mínimo de 

investimentos (i.e., permite fundos com somente um investimento) e igualmente não limita 

a participação em investidas 446  ou ingerência nelas. 447  Segundo, que cria mesmos 

requisitos gerais, como forma jurídica, registro, administração. Essa problemática será 

aprofundada na segunda parte.  

2.4.2 Fundos alternativos (e.g., private equity e hedge) 

Em oposição aos fundos tradicionais tem-se os fundos alternativos.448  Nessa 

categoria, igualmente não há uma definição clara. Segundo MCVEA, eles são notoriamente 

mal definidos, sendo que melhor se caracterizam pela atitude de risco do que pelos tipos de 

ativos investidos (vide item 2.2.4, supra).449 O documento inaugural da revista científica 

voltada exclusivamente a investimentos alternativos (Journal of Alternative Investments) 

evidencia a problemática de definição de investimentos alternativos: 

Alternativos a quê? É a sua primeira pergunta, especialmente porque há 
tantas definições ao conceito de investimentos alternativo. Nós definimos 
eles de forma ampla, como alternativos a classes convencionais de ativos 
de ações e títulos, assim como estratégias alternativas [de administração] 
de ativos convencionais (como retorno absoluto (hedging), arbitramento, 
ou estilos neutros de mercado). O Journal of Alternative Investments 
cobre uma gama de ativos: futuros administrados, private equity, 
commodities, fundos hedge e fundos de fundos, óleo e gás, florestal 

 
                                                             
446  Por exemplo, em fundos por ações, o art. 115, § 2º, da ICVM 555 afirma que: “Sem prejuízo do disposto 

no caput, o investimento nos ativos financeiros listados no inciso I do § 1º não está sujeito a limites de 
concentração por emissor, desde que o regulamento preveja tal possibilidade e que no termo de adesão 
conste alerta de que o fundo pode estar exposto a significativa concentração em ativos financeiros de 
poucos emissores, com os riscos daí decorrentes”.  

447  Na verdade, o art. 102 da ICVM 555, que trata dos “limites por emissor” limita somente o percentual do 
patrimônio líquido dos fundos destinados a cada tipo de emissor, mas não o percentual detido no próprio 
emissor (i.e., o percentual das ações em companhias, por exemplo). Curiosamente, o § 1º define 
influência significativa, mas tal conceito não é mencionado no caput do artigo. 

448  Muitas vezes há uma relação de identidade entre os fundos alternativos (cuja característica principal é a 
forma de administração) e a consequência jurídico-regulatória de serem considerados fundos privados, 
em oposição a fundos públicos que são ofertados abertamente ao público em geral (sobre fundos 
privados, vide: SPANGLER, Timothy. The Law of Private Investment Funds. 2. ed. Oxford: Oxford 
University Press, 2012. Par. 1.04, 1.05). 

449  MCVEA, Harry. 5. Alternative investments and retail investors – a bold but risky experiment. In: 
ATHANASSIOU, Phoebus (ed.). Research Handbook on Hedge Funds, Private Equity and Alternative 
Investments. Cheltenham: Edward Elgar, 2012. p. 141. 
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(timber), fundo imobiliários, títulos em dificuldades (distressed 
securities) e cambiais. 450 

Portanto, fundos alternativos (em oposição aos tradicionais) são entidades que 

misturam tanto os ativos, quanto a técnica de gestão distinta daqueles tradicionalmente 

conhecidos. O crescimento deles decorre da necessidade de diversificação em relação a 

ativos tradicionais, obtenção de maiores retornos e de se beneficiar da experiência e de 

administradores de tais ativos. 451  Como consequência, tais fundos também são, 

normalmente, aqueles restritos a investidores qualificados. Assim, possuem função 

microeconômica muito distinta dos fundos tradicionais: são menos líquidos, mais 

arriscados e restritos a certos investidores.  

Para os fins aqui propostos, e considerando a análise de ativos alternativos já 

realizada, entende-se como alternativos os fundos que possuem estratégias de investimento 

distintas daquelas dos fundos tradicionais, sendo, portanto, aqueles que imprimem 

ingerência, ou ativismo, sobre as entidades investidas. BLACK descreveu bem a realidade 

do ativismo (institutional voice em oposição ao controle exercido por investidores 

institucionais, o institutional control). Nessa situação de institutional voice em que 

 
                                                             
450  No original: “Alternative to what? Is your first question, particularly as there are so many definitions to 

the concept of alternative investments. We define it broadly, as alternatives to the mainstream assets 
classes of stocks and bonds as well as alternative strategies within mainstream assets (such as hedging, 
arbitrage or market neutral styles). The Journal of Alternative Investments covers a range of assets: 
managed futures, private equity, commodities, hedge funds and funds of funds, oil and gas, timber, 
REITs, distressed securities and currencies” (GOYAL, Gauri, Inaugural Publisher’s Letter. The Journal 
of Alternative Investments, v. 1, n. 1, 1998. p. 1. Disponível em: <http://jai. 
iijournals.com/sites/default/files/IIJ%20assets/pdfs/JAI_Vol_1_Issue_1_Letter.pdf>). 

451  “O crescimento fenomenal do investimento em ativos alternativos por instituições nos últimos anos foi 
impulsionado pela necessidade de diversificar os ativos tradicionais, aumentar os retornos absolutos e se 
beneficiar da expertise dos gestores de ativos alternativos. Os investidores institucionais agora exigem 
mais transparência em estratégias alternativas, embora muitos desses produtos permaneçam privados e 
ilíquidos. Respondendo à sua necessidade de informação, os profissionais e acadêmicos têm se voltado 
cada vez mais para o estudo de correlações de mercado, benchmarks de desempenho e estratégias de 
negociação em uma variedade dessas classes de ativos” (tradução livre) (no original: “The phenomenal 
growth in alternative asset investing by institutions in recent years has been driven by the need to 
diversify away from traditional assets, to enhance absolute returns and to benefit from the expertise to 
alternative asset managers. Institutional investors are now demanding more transparency in alternative 
strategies, though many of these products remain private and illiquid. Responding to their need for 
information, practitioners and academics have increasingly turned the spotlight on studying market 
correlations, performance benchmarks and trading rationales in a range of these asset classes”) (GOYAL, 
Gauri, Inaugural Publisher’s Letter. The Journal of Alternative Investments, v. 1, n. 1, 1998. p. 1. 
Disponível em: <http://jai.iijournals.com/sites/default/files/IIJ%20assets/pdfs/JAI_Vol_1_Issue_1_ 
Letter.pdf>). 
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investidores institucionais deteriam participações de 5 a 10%,452 BLACK indica a existência 

de fatores positivos e negativos. Como fatores positivos, primeiramente, haveria a maior 

expertise dos investidores, uma vez que poderiam agregar suas experiências anteriores em 

outras empresas do seu portfólio às atividades das companhias. Além disso, ao deterem 

participação minimamente relevante, os investidores já teriam incentivos financeiros para 

se dedicarem à supervisão das investidas. Como consequência, haveria uma redução dos 

custos de agência (transferidos para outro nível). Por outro lado, BLACK indica que a 

atuação “positiva” de investidores com participação minimamente significativa poderia 

sofrer do problema de free rider. 453  Ainda, ao passar de determinado limiar de 

participação, certas limitações legais ou até deveres de informar poderiam dificultar a 

aquisição de participação relevante.  

A dificuldade de se definir um conceito preciso para ativismo de investidores 

institucionais resta no fato de que, a depender do “modelo” de controle identificado em 

determinada sociedade, as características e as consequências do ativismo serão igualmente 

distintas. Por exemplo, em uma estrutura de controle disperso, participações significativas 

podem representar a garantia de controle minoritário. Nesse cenário, a atuação dos fundos 

de investimento torna-se uma força motriz da sociedade. Por outro lado, em uma estrutura 

de capital concentrado, a existência de um fundo de investimento possui a função de 

fiscalizar o acionista controlador, diminuindo sua ingerência na companhia. Assim, a 

influência de um acionista com participação minoritária relevante na sociedade pode variar 

amplamente em um espectro que vai desde o controle completo (minoritário), até a simples 

obtenção de informações garantidas a acionistas com determinada participação.454 Nesse 

espectro, há diversas formas de atuação: (i) atuação direta na companhia, por meio de 

indicação dos membros da alta diretoria, (ii) a indicação de membros do conselho de 

 
                                                             
452  “Voz institucional significa um mundo no qual instituições particulares podem facilmente possuir 

participações de 5-10% em empresas específicas, mas não podem facilmente possuir muito mais do que 
10%; em que as instituições podem falar prontamente umas com as outras e selecionar uma minoria do 
conselho de administração de uma empresa, mas não podem facilmente controlar o dia a dia ou 
selecionar a maioria do conselho” (tradução livre) (no original: “Institutional voice means a world in 
which particular institutions can easily own 5-10% stakes in particular companies. but can't easily own 
much more than 10%; in which institutions can readily talk to each other and select a minority of a 
company's board of directors, but can't easily exercise day-to-day control or select a majority of the 
board”) (BLACK, Bernard S. Agents watching agents: the promise of institutional investor voice. UCLA 
Law Review, v. 39, 1991-1992, p. 816). 

453  Idem, p. 821. 
454  No Brasil, a partir de 5% aos acionistas já é garantido o direito de obter informações sobre a companhia, 

nos termos do art. 105 da Lei 6.404/76. 
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administração, juntamente com a concessão de direitos de veto (inclusive por meio de 

títulos conversíveis em ações), (iii) o engajamento em determinadas decisões estratégicas 

das companhias, e até a (iv) imposição de metas agressivas de performance até o 

fechamento das operações.  

Foge ao escopo deste trabalho definir todas as possíveis formas de ativismo dos 

fundos alternativos, uma vez que as variações são muitas e estão em constante 

modernização. A seguir, serão apresentadas duas formas amplamente utilizadas pela 

prática econômica no mundo (e igualmente estudadas pelas literaturas econômica e 

jurídica): fundos de private equity e hedge. 

Do lado mais arriscado, ou agressivo, estão os fundos normalmente chamados 

private equity. Eles são intermediários financeiros que utilizam o capital de investidores 

para investir ativamente em um portfólio de companhias fechadas (i.e., cujas ações não são 

negociadas em bolsa) e com o objetivo de maximizar o retorno final, por vezes, abrindo o 

capital das companhias investidas por meio de ofertas púbicas. 455  Portanto, o caráter 

privado (private) do termo é uma oposição ao investimento em entidades públicas, com 

ações negociadas em bolsa. 

Segundo METRICK e YASUDA, fundos de private equity possuem quatro grandes 

características: (i) são um intermediário, na medida em que investem diretamente em 

companhias o ativo de investidores; (ii) investem somente em companhias fechadas e as 

ações de suas investidas não podem ser, imediatamente, listadas em bolsa; 456  (iii) 

 
                                                             
455  Segundo METRICK e YASUDA, fundos de Private Equity possuem as seguintes características: “(1) Um 

fundo de PE [private equity] é um intermediário financeiro, o que significa que ele toma o capital dos 
investidores e o investe diretamente em empresas de portfólio. (2) Um fundo de PE investe apenas em 
empresas privadas. Isso significa que, quando os investimentos são feitos, as empresas não podem ser 
imediatamente negociadas em uma bolsa pública. (3) Um fundo PE tem um papel ativo no 
monitoramento e na ajuda às empresas em seu portfólio. (4) O principal objetivo do fundo de PE é 
maximizar seu retorno financeiro com a saída de investimentos por meio de uma venda ou oferta pública 
inicial (IPO)” (tradução livre) (no original: “(1) A PE fund is a financial intermediary, meaning that it 
takes the investors’ capital and invests it directly in portfolio companies. (2) A PE fund invests only in 
private companies. This means that once the investments are made, the companies cannot be immediately 
traded on a public exchange. (3) A PE fund takes an active role in monitoring and helping the companies 
in its portfolio. (4) A PE fund’s primary goal is to maximize its financial return by exiting investments 
through a sale or an initial public offering (IPO)”) (METRICK, Andrew; YASUDA, Ayako. Venture 
Capital and other Private Equity: a Survey. NBER Working Paper, 16652, 2010, p. 5. Disponível em: 
<http://www.nber.org/papers/w16652>).  

456  Em inglês, companhias abertas são denominadas públicas, e companhias fechadas, privadas. Segundo 
METRICK e YASUDA, nos EUA, “[e]mbora as definições de ‘empresa privada’ e ‘empresa pública’ 
tenham algumas nuances, a principal distinção é que os títulos de uma empresa pública podem ser 
negociados em um mercado formal, como a NYSE ou a NASDAQ, enquanto títulos de uma empresa 
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desempenham um papel ativo no monitoramento (ou até a gestão direta) das investidas e de 

seus portfólios; e (iv) têm como principal objetivo a maximização do investimento por 

meio da saída por venda ou oferta pública (IPO).457 Essas características são especialmente 

encontradas nos EUA, sendo, havendo variações entre países. Fundos de private equity 

parecem estar no meio termo entre fundos mútuos tradicionais e companhias. De um lado, 

eles se diferenciam de fundos mútuos (e hedge) porque investem em ativos não líquidos 

(companhias fechadas).458 De outro, diferenciam-se de empresas na medida em que ele tem 

o objetivo de devolver o valor investido ao investidor em um determinado (finito) 

horizonte de tempo e, portanto, possuem estratégias de saída.459 

Os fundos hedge, de forma oposta, possuem estratégia de curto prazo, 

permitindo aos seus investidores movimentarem seu capital em base mensal (e, portanto, 

abertos). Da mesma forma, como não possuem uma dinâmica de longo prazo, tendem a 

investir em menores participações em companhias abertas com o objetivo de obterem 

rentabilidade a partir de movimentações do mercado de capitais.460 Eles possuem diversas 

estratégias de ativismo461 e participam de operações envolvendo mudança de controle de 

companhias.462  

 
                                                             

privada, não. Qualquer empresa que seja negociada publicamente nos Estados Unidos também deve 
apresentar relatórios regulares à Securities and Exchange Commission (SEC), detalhando sua posição 
financeira e mudanças substanciais em seus negócios. Quando combinada com as atividades de 
corretores profissionais em mercados públicos, essa exigência de submissão [de documentos] cria 
quantidades significativas de informações sobre empresas públicas. Em comparação, informações sobre 
empresas privadas são praticamente inexistentes” (tradução livre) (no original: “[a]lthough the definitions 
of ‘private company’ and ‘public company’ have some nuances, the key distinction is that a public 
company’s securities can be traded in a formal market, like the NYSE or the NASDAQ, whereas a 
private company’s securities cannot. Any company that is publicly traded in the United States must also 
file regular reports with the Securities and Exchange Commission (SEC) detailing its financial position 
and material changes to its business. When combined with the activities of professional traders in public 
markets, this requirement to file creates significant amounts of information about public companies. In 
comparison, information about private companies is practically nonexistent”) (METRICK, Andrew; 
YASUDA, Ayako. Venture Capital and the Finance of Innovation. 2. ed. Hoboken: John Wiley and 
Sons, 2010. p. 5. Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=929145>). 

457  METRICK, Andrew; YASUDA, Ayako. Venture Capital and other Private Equity: a Survey. NBER 
Working Paper, 16652, 2010, p. 5. Disponível em: <http://www.nber.org/papers/w16652>. 

458  Idem, ibidem. 
459  Idem. 
460  ACHLEITNER, Ann-Kristin; KASERER, Christoph. Private Equity Funds and Hedge Funds: A Primer. 

CEFS Working Paper, n. 2005-03, 2005, p. 7. Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=1109100>.  
461  “Esse ativismo assume uma variedade de formas, desde a pressão pública sobre uma companhia do 

portfólio para que mude sua estratégia de negócios, até a realização de uma disputa por procuração para 
ganhar assentos no conselho de administração, para litígios contra diretores atuais ou antigos” (tradução 
livre) (no original: “This activism takes a variety of forms, from public pressure on a portfolio company 
to change its business strategy, to the running of a proxy contest to gain seats on the board of directors, to 
litigation against present or former managers”) (KAHAN, Marcel; ROCK, Edward B. Hedge Funds in 
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STOWELL afirma que, segundo a SEC, não há definição jurídica ou universal 

para fundos hedge. 463 - 464  O autor apresenta seis principais características aceitas no 

mercado: (i) quase completa flexibilidade em relação a investimentos, (ii) habilidade de 

fazer empréstimos, alavancar seus investimentos, para aumentar retornos, (iii) mínima 

regulação, (iv) relativamente ilíquidos, uma vez que os investidores possuem limitação 

para resgate, (v) envolve somente investidores ricos (qualificados), tanto individuais 

quanto outros investidores institucionais como fundos de pensão, e (vi) possuem taxas 

baseadas na performance.465-466 Nesse sentido, BUCHANAN, CHAI e DEAKIN oferecem sua 

própria definição – não jurídica467 – para fundos hedge:  

 
                                                             

Corporate Governance and Corporate Control. University of Pennsylvania Law Review, v. 155, 2007, p. 
1029. Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=919881>).  

462  “Os fundos hedge têm sido particularmente ativos em operações envolvendo mudanças potenciais no 
controle corporativo. Esse ativismo geralmente se divide em três categorias. Primeiro, como acionistas do 
potencial comprador, os fundos hedge tentaram impedir a consumação da operação. Em segundo lugar, 
como acionistas da empresa objeto em potencial, os fundos hedge tentaram bloquear o negócio ou 
melhorar os termos para os acionistas objetivados. Terceiro, os próprios fundos hedge – às vezes 
sozinhos, às vezes como parte de um grupo – tentaram adquirir empresas” (tradução livre) (no original: 
“Hedge funds have been particularly active in transactions involving potential changes in corporate 
control. This activism broadly falls into three categories. First, as shareholders of the potential acquirer, 
hedge funds have tried to prevent the consummation of the transaction. Second, as shareholders of the 
potential target, hedge funds have tried to block the deal or improve the terms for target shareholders. 
Third, hedge funds have themselves – sometimes on their own, sometimes as part of a group—tried to 
acquire companies.”) (KAHAN, Marcel; ROCK, Edward B. Idem, p. 1034). 

463  STOWELL, David P. Investment Banks, Hedge Funds, and Private Equity. 2. ed. Waltham: Elsevier, 
2013, p. 219. 

464  No mesmo sentido, CUMMING, DAI e JOHAN afirmam que, embora não haja uma definição legal para 
fundos hedge nos EUA e no Reino Unido, outras jurisdições já possuem tentativas de definição com base 
em características, como veículos de investimentos alternativos sofisticados (“Sophisticated Alternative 
Investment Vehicles”), instituições altamente alavancadas (“Highly Leveraged Institutions”), e fundos de 
investimento alavancados (“Leveraged Investment Funds”) (CUMMING, Douglas; DAI, Na; JOHAN, 
Sofia A. Hedge Fund Regulation and Governance. In BRATTON, William W.; MCCAHERY, Joseph A. 
Institutional Investor Activism: Hedge Funds and Private Equity, Economics and Regulation. Oxford: 
Oxford University Press, 2015, p. 551) 

465  “Mas a maioria dos participantes do mercado concorda que os fundos hedge têm as seguintes 
características: (1) flexibilidade quase completa em relação aos investimentos, incluindo posições longas 
e curtas; (2) capacidade de emprestar dinheiro (e aumentar ainda mais a alavancagem através de 
derivativos) em um esforço para melhorar os retornos; (3) regulação mínima; (4) iliquidez, dado a 
capacidade de um investidor de obter seu dinheiro de volta é restrita por meio de acordos de lock-up (que 
podem evitar liquidez durante os primeiros um ou dois anos de vida de um fundo hedge) e limitações de 
desembolso trimestrais (sujeito a ‘gates’ que podem limitar ainda mais os desembolsos); (5) os 
investidores incluem apenas indivíduos e instituições ricas, como fundos de pensão, fundos de pensão e 
outros compradores institucionais qualificados (exceto para fundos de investimentos em fundos, que 
estão disponíveis para uma gama mais ampla de investidores); e (6) taxas que recompensam os gestores 
pelo desempenho [...].” (tradução livre) (no original: “But most market participants agree that hedge 
funds have the following characteristics: (1) almost complete flexibility in relation to investments, 
including both long and short positions; (2) ability to borrow money (and further increase leverage 
through derivatives) in an effort to enhance returns; (3) minimal regulation; (4) somewhat illiquid since 
an investor’s ability to get their money back is restricted through lock-up agreements (that may prevent 
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Um fundo hedge é um clube de investimento regido por contrato privado 
e, portanto, além do escopo de muitas exigências regulatórias, em que os 
investidores que aceitam o aumento do risco de mercado e geralmente 
uma restrição inicial à retirada antecipada, exigem que os gestores de 
fundos cuja remuneração é ponderada para desempenho através de bônus, 
devam explorar quaisquer oportunidades legítimas de ganhos 
excepcionais sobre um benchmark acordado, geralmente através de uma 
estratégia de investimento pré-aconselhada que pode incluir a tomada de 
empréstimos ou o uso de instrumentos derivativos. (tradução livre)468 

Da mesma forma que private equity compreende diversas formas de 

investimento, o mesmo ocorre com fundos hedge. BUCHANAN, CHAI e DEAKIN 

demonstram que a inclusão de fundos hedge na categoria de investimentos alternativos 

acaba por defini-los de forma negativa, ou seja, excluindo de categorias das quais não 

pertencem – o que ocorre tanto nos EUA quanto na Europa – e os agrupando em uma 

categoria com distintas formas de investimento, como commodities e private equity, 

embora não haja uma uniformidade no conceito.469  

 
                                                             

any liquidity during the first one or two years of a hedge fund’s life) and quarterly disbursement 
limitations thereafter (subject to ‘gates’ that may further limit disbursements); (5) investors include only 
wealthy individuals and institutions such as university endowments, pension funds, and other qualified 
institutional buyers (except for fund of fund investments, which are available to a broader array of 
investors); and (6) fees that reward managers for performance, […].”) (STOWELL, David P. Investment 
Banks, Hedge Funds, and Private Equity. 2. ed. Waltham: Elsevier, 2013, p. 219). 

466  De forma semelhante, BUCHANAN, CHAI e DEAKIN definem como: (i) veículos de investimento agregado, 
privado e organizado, (ii) administrados por gestores profissionais, (iii) que não são amplamente 
disponíveis ao público, e (iv) operam fora da regulamentação e registro do mercado de capitais 
(BUCHANAN, John; CHAI, Dominic Heesang; DEAKIN, Simon. Hedge Fund Activism in Japan: The 
limits of shareholder primacy. Cambridge: Cambridge University Press, 2012. p. 64). 

467  Idem, p. 166. 
468  No original: “A hedge fund is an investment club governed by private contract, and therefore beyond the 

scope of many regulatory requirements, in which investors who accept increased market risk and usually 
an initial restriction on early withdrawal, mandate fund managers whose remuneration is weighted to 
performance through bonuses to exploit any legitimate opportunities for exceptional gains over an agreed 
benchmark, usually through a pre-advised investment strategy which may include borrowing or use of 
derivative instruments” (Idem, p. 64-65). 

469  “‘Fundo hedge’ é um termo genérico que inclui uma variedade de veículos de investimento muito 
diferentes. Embora existam algumas definições do termo ‘hedge fund’, elas não são muito informativas. 
Por exemplo, o projeto de Diretiva da UE sobre Administração de Fundos de Investimentos Alternativos 
inclui fundos de hedge em uma categoria de fundos ‘alternativos’ que também cobre fundos de private 
equity e veículos de investimento especializados focados em certas classes de ativos, como propriedades 
ou commodities. Essa classificação define os fundos hedge negativamente, fazendo referência à sua 
exclusão das categorias de fundos de pensão ou unit trusts que estão sujeitos a regulamentações 
específicas, ao invés de fazer referência ao que eles realmente fazem (Ferran, 2011). A US Dodd-Frank 
Act de 2010 adota uma abordagem semelhante (Skeel, 2010)” (tradução livre) (no original: “‘Hedge 
fund’ is a generic term that has come to include a variety of very different investment vehicles. Although 
some definitions of the term ‘hedge fund’ exist, they are not very informative. For example, the draft EU 
Directive on Alternative Investment Fund Management includes hedge funds in a category of 
‘alternative’ funds which also covers private equity funds and specialist investment vehicles focused on 
certain asset classes, such as property or commodities. This classification defines hedge funds negatively, 
by reference to their exclusion from the categories of pension funds or unit trusts which are subject to 
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Há, no entanto, algumas características que permite agrupá-los. 

Ambos os fundos de private equity e hedge normalmente não são abertos à 

comercialização no setor varejista. Trata-se de intermediários (grupos administradores) 

atuando em nome de investidores sofisticados.470 Todavia, segundo BEVILACQUA, essas 

estratégias opostas estão passando por um processo de convergência, onde fundos hedge 

estão se adaptando e, cada vez mais, investindo em ativos menos líquidos.471  

Nos EUA, estruturalmente, fundos hedge são semelhantes aos fundos mútuos, 

mas a emissão de cotas é restrita e um número limitado de investidores institucionais ou 

indivíduos ricos.472  A alienação (ou recompra pelo fundo) de cotas ou ações também 

acontece, mas em menor periodicidade do que fundos mútuos.473 Fundos de private equity, 

ao contrário, não permitem a comercialização de cotas. Eles vinculam os seus investidores 

pelo período determinado do investimento (aproximadamente entre cinco e dez anos), 

sendo, ao final, encerrados com a distribuição ou venda dos ativos e distribuição de 

lucro.474 No mesmo sentido, fundos de private equity são similares a fundos hedge no 

sentido de serem ofertados somente a investidores institucionais ou investidores 

qualificados.475 

Estrategicamente, para além da comercialização das cotas, os fundos de private 

equity e hedge também se diferenciam no horizonte temporal do investimento e a estratégia 

de investimento.476 De uma forma geral, fundos de private equity possuem orientação de 

longo prazo, com uma estrutura de fundo fechado que vincula seus investidores entre sete e 

nove anos.477 A estratégia dos fundos é de investir em companhias fechadas e se envolver 

 
                                                             

specific regulations, rather than by reference to what they actually do (Ferran, 2011). The US Dodd-
Frank Act of 2010 takes a similar approach (Skeel, 2010).”) (BUCHANAN, John; CHAI, Dominic 
Heesang; DEAKIN, Simon. Hedge Fund Activism in Japan: The limits of shareholder primacy. 
Cambridge: Cambridge University Press, 2012, p. 62). 

470  ACHLEITNER, Ann-Kristin; KASERER, Christoph. Private Equity Funds and Hedge Funds: A Primer. 
CEFS Working Paper no. 2005-03, 2005. p. 2. Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=1109100  

471  BEVILACQUA, Jonathan. Convergence and Divergence: Blurring the Lines Between Hedge Funds and 
Private Equity Funds. Buffalo Law Review, v. 54, 2006, p. 103. 

472  MORLEY, John. The Separation of Funds and Managers: A Theory of Investment Fund Structure and 
Regulation. Yale Law Journal, v. 123, 2014, p. 1235. 

473  Idem, ibidem. 
474  Idem, p. 1236. 
475  Idem, ibidem. 
476  ACHLEITNER, Ann-Kristin; KASERER, Christoph. Private Equity Funds and Hedge Funds: A Primer. 

CEFS Working Paper, n. 2005-03, 2005. p. 6. Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=1109100>.  
477  Idem, ibidem.  
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na administração, com o objetivo de impulsionar o desenvolvimento da empresa

diversas etapas de seu desenvolvimento. O gráfico seguinte ilustra a interseção entre 

fundos de private equity e hedge

desde os fundos de venture capital

em estágios iniciais, até aquelas em dificuldades financeiras, passando por fundos 

mezanino, que investem em títulos conversíveis, e fundos de 

parcelas significativas de empresas, adquirindo muitas vezes o controle:

Figura 2: Sobreposição de formas de investimento alternativo

Fonte:  METRICK, Andrew; YASUDA, Ayako. 
Wiley & Sons, 2010. p. 7. Disponível em: <

 

Tais fundos estão presentes em diversas jurisdições e estão sujeitos a distintas 

estruturas e regulações.  

Nos EUA, os fundos

regulação. 480  Devido ao fato de terem a emissão de cotas limitada a determinados 

 
                                                            
478  ACHLEITNER, Ann-Kristin; KASERER, Christoph. Private Equity Fund

CEFS Working Paper, n. 2005
479  Esquema semelhante comparando estratégias de private equity e venture capital é apresentado por 

FREITAS. Vide: FREITAS, Bernard
Mútuos de Investimento em Empresas Emergentes (FMIEE). In: ______; VERSIANI, Fernanda Valle 
(Coord.). Fundos de investimento
Latin, 2015. p. 167 

480  “Fundos hedge, grupos de gestão de ativos, fundos de 
enquadram em um guarda-
caracterizados como classes de investimen
Securities Act de 1933, do Securities Exchange Act
Company Act de 1940. Eles mantêm sua isenção de títulos e o registro de fundos mútuos limitando o 

a administração, com o objetivo de impulsionar o desenvolvimento da empresa

diversas etapas de seu desenvolvimento. O gráfico seguinte ilustra a interseção entre 

hedge e os tipos de ativos (estágios de empresas), que variam 

venture capital, identificados como aqueles investimentos em empresas 

em estágios iniciais, até aquelas em dificuldades financeiras, passando por fundos 

mezanino, que investem em títulos conversíveis, e fundos de buyout, que investem em 

arcelas significativas de empresas, adquirindo muitas vezes o controle:479
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investidores, eles não precisam registrar na SEC ou cumprir regras da Investment 

Companies Act de 1940 (“ICA”).481 No entanto, de acordo com a reforma de 2004 da SEC, 

que alterou a regulamentação do Investment Advisers Act de 1940 (“IAA”), requer-se o 

registro de administradores (adviser) de hedge funds, permanecendo os administradores de 

fundos de private equity não registrados.482  

Na Europa, ZETZSCHE lista diversas formas de investimentos alternativos: (i) 

fundos para investidores qualificados, (ii) fundos de private equity, (iii) fundos 

imobiliários e de infraestrutura, (iv) fundos hedge, e (v) outros (e.g., investimento em 

propriedade intelectual, commodities. 483  Na União Europeia, a Diretiva 2011/61/EU 

(Alternative Investment Fund Managers Directive, ou “AIFMD”) regula a administração (e 

não os fundos em si) de formas alternativas de investimento coletivo, sendo 

compreendidos dentro dessa classificação todos os fundos não abrangidos pela Diretiva 

 
                                                             

número de investidores e permitindo apenas investidores experientes com patrimônio líquido 
significativamente alto” (tradução livre) (no original: “Hedge funds, asset management groups private 
equity funds and venture capital funds fall under a similar investment umbrella. Broadly, they can be 
characterized as classes of investments that are relatively free from the regulatory controls of the 
Securities Act of 1933, the Securities Exchange Act of 1934, and, most notably, the Investment Company 
Act of 1940. They maintain their exemption from securities and mutual fund registration by limiting the 
number of investors and by allowing only experienced investors with significantly high net worth”) 
(KLEIN, April; ZUR, Emanuel. Entrepreneurial Shareholder Activism: Hedge Funds and other private 
investors. In: BRATTON, William W.; McCAHERY, Joseph A. Institutional Investor Activism: Hedge 
Funds and Private Equity, Economics and Regulation. Oxford: Oxford University Press, 2015, p. 307-
308). 

481  De acordo com MORLEY, as seções 3(c)(1) e 3(c)(7) exime fundos de cumprirem as obrigações dispostas 
pela Investment Companies Act se a comercialização de cotas é a investidores qualificados ou a um 
número limitado de investidores (MORLEY, John. The Separation of Funds and Managers: A Theory of 
Investment Fund Structure and Regulation. Yale Law Journal, v. 123, 2014, p. 1235). 

482  “As novas mudanças de regras criam uma cláusula de ‘observação’ que exige que apenas os consultores 
de fundos de hedge analisem as pessoas jurídicas que eles gerenciam para determinar o número real de 
investidores. Os consultores de fundos de hedge são agora obrigados a contabilizar cada acionista, sócio 
de responsabilidade limitada, membro ou beneficiário do fundo como cliente. Em contraste, a maioria 
dos administradores de patrimônio privado não tem que olhar através de seus fundos e ainda pode contar 
com um fundo que consiste em um cliente para os fins da Advisers Act. Assim, os administradores de 
fundos de private equity podem, em geral, continuar evitando o registro como consultores de 
investimentos, desde que aconselhem menos de quinze fundos” (tradução livre) (no original: “The new 
rule changes create a ‘look through’ provision that requires only hedge fund advisers to look through the 
legal entities they manage to determine the actual number of investors. Hedge fund advisers are now 
required to count each shareholder, limited partner, member, or beneficiary of the fund as a client. In 
contrast, most private equity advisers do not have to look through their funds and can still count a fund as 
consisting of one client for the purposes of the Advisers Act. Thus, managers of private equity funds can 
generally continue to avoid registration as an investment adviser so long as they advise fewer than fifteen 
funds”) (BEVILACQUA, Jonathan. Convergence and Divergence: Blurring the Lines Between Hedge 
Funds and Private Equity Funds. Buffalo Law Review, v. 54, 2006, p. 104). 

483  ZETZSCHE, Dirk A. The Anatomy of European Investment Fund Law. 2017, p. 53. Disponível em: 
<https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2951681>. 



122 
 

 

2009 que regulamenta os OICVM.484 Para os fundos alternativos, no entanto, a Diretiva 

deixa claro não ser relevante a liquidez (i.e., abertos ou fechados), os institutos jurídicos do 

fundo (vide item 3.1, infra) e mesmo a estrutura jurídica dos gestores.485 Além disso, para 

fins estatísticos, o Banco Central Europeu separa dados de fundos do mercado monetário e 

de fundos hedge.486 Em 2017, o BaFin reportou que os fundos alternativos representaram 

63% do número de fundos e 76% do patrimônio líquido por eles detido.487 Especificamente 

sobre fundos hedge, a autoridade reportou haver 14 fundos, com ativos somando 3,43 

bilhões de Euros.488 

Na Alemanha, os fundos especiais (Spezialfonds) foram concebidos para terem 

de um a dez clientes, os quais determinam os objetivos dos investimentos e podem 

 
                                                             
484  “[A] presente directiva deverá aplicar-se aos GFIAs que gerem todos os tipos de fundos não abrangidos 

pela Directiva 2009/65/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de julho de 2009, que coordena 
as disposições legislativas, regulamentares e administrativas respeitantes aos organismos de investimento 
colectivo em valores mobiliários (OICVM) (4), independentemente das formas legais ou contratuais 
pelas quais essa responsabilidade lhes tenha sido atribuída” (Considerando 3 da Directiva 2011/61/EU. 
Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0061& 
from=EN>). 

485  Directiva 2011/61/EU, artigo 2, (2): “Para os efeitos da n. 1, não é relevante: (a) O facto de se tratar de 
FIAs de tipo aberto ou fechado; (b) A circunstância de o FIA ter sido constituído ao abrigo da legislação 
sobre contratos ou sobre «trusts» ou de ter qualquer outra forma prevista na lei; (c) A estrutura jurídica 
do GFIA” (disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L 
0061&from=EN>). 

486  De acordo com o manual sobre estatísticas de fundos de investimento, fundos hedge são “[q]ualquer 
organismo de investimento colectivo, independentemente da sua estrutura legal sob as leis nacionais, que 
se aplique estratégias de investimento relativamente livres para obter retornos absolutos positivos, e cujos 
administradores, além de taxas de administração, são remunerados em relação ao desempenho do fundo. 
Para esse fim, os fundos hedge têm poucas restrições sobre os tipos de instrumentos financeiros nos quais 
podem investir e podem, portanto, empregar de maneira flexível uma ampla variedade de técnicas 
financeiras, envolvendo alavancagem, venda de títulos ou quaisquer outras técnicas. Esta definição 
também abrange os fundos que investem, total ou parcialmente, em outros fundos hedge, desde que de 
outra forma satisfaçam a definição. Esses critérios para identificar os fundos hedge devem ser avaliados 
em relação ao prospecto público, assim como as regras, estatutos do fundo, documentos de subscrição ou 
contratos de investimento, documentos de publicidade ou qualquer outra declaração do fundo com efeito 
similar” (tradução livre) (no original: “any collective investment undertaking, regardless of its legal 
structure under national laws, which applies relatively unconstrained investment strategies to achieve 
positive absolute returns, and whose managers, in addition to management fees, are remunerated in 
relation to the fund’s performance. For that purpose, hedge funds have few restrictions on the types of 
financial instrument in which they may invest and may therefore flexibly employ a wide variety of 
financial techniques, involving leverage, shortselling or any other techniques. This definition also covers 
funds that invest, in full or in part, in other hedge funds provided that they otherwise meet the definition. 
These criteria to identify hedge funds must be assessed against the public prospectus as well as fund 
rules, statutes or by-laws, subscription documents or investment contracts, marketing documents or any 
other statement with similar effect of the fund”) (BANCO CENTRAL EUROPEU. Manual on 
investment fund statistics. maio 2009, p. 6. Disponível em: <https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ 
manualinvestmentfundstatistics200905en.pdf>). 

487  BUNDESANSTALT FÜR FINANZDIENSTLEISTUNGSAUFSICHT. 2017 Annual Report. p. 155. 
Disponível em: <https://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/EN/Jahresbericht/dl_jb_ 
2017_en.pdf?__blob=publicationFile&v=3>. 

488  Idem, p. 156.  
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influenciar os fundos de diversas formas contratuais.489 Assim, há poucas diferenças entre 

fundos especiais e investimento direto, possuindo somente vantagens tributárias.490 Em 

1996, 51% dos fundos especiais eram detidos por seguradoras (Versicherungsuntemehmen) 

e fundos de pensão (Pensionskassen491).492 

No Reino Unido, a maioria dos fundos fechados são companhias listadas na 

bolsa de Londres (London Stock Exchange) listada em um dos três segmentos. 493 

Considerando a flexibilidade de investimento em diversas formas de ativos com a estrutura 

de fundo fechada, as companhias de investimento se tornaram uma forma atrativa para 

estratégias alternativas de investimento.494 Segundo Gong, a maioria dos fundos hedge 

operando no Reino Unido são norte-americanos, sendo o ativismo desse tipo de fundo 

ainda muito focado nos EUA.495  

Na China, não há uma clara divisão entre fundos alternativos e tradicionais, 

sendo todos regulados e necessitam de registro. A principal diferenciação feita é para o 

tipo de ativo detido pelo fundo, havendo fundos que investem em companhias abertas e 

outros que investem em companhias fechadas, sendo estes últimos normalmente 

fechados.496  

 
                                                             
489  MACKENSEN, Marcus. Institutionelle Anleger im Unternehmensrecht Deutschlands und der USA. 

Frankfurt am Main: Lang, 2000. p. 140. 
490  Idem, ibidem. 
491  Note-se, aqui, que se incluem ambos tipos de fundos de pensão da Alemanha: Altersvorsorge-

Sondervermögen e Pensions Kassen. 
492  Hansen, AG-Report 1996, R 467, R 468; Deutsche Bundesbank, Kapitalmarktstatistik Okt. 1996, 57 

apud MACKENSEN, Marcus. Institutionelle Anleger im Unternehmensrecht Deutschlands und der USA. 
Frankfurt am Main: Lang, 2000. p. 139. 

493  “(i) o segmento premium de seu mercado de títulos listados (Main Market); (ii) o segmento de fundos 
especializados do Mercado Principal; (iii) o Alternative Investment Market (AIM) (menos comum).” 
(tradução livre) (no original: “(i) the premium segment of its market for listed securities (Main Market); 
(ii) the specialist fund segment of the Main Market; (iii) the Alternative Investment Market (AIM) (less 
commonly)” (GILLIAT, Karagh; PITT, Cathy. Retail investment funds in the UK (England and Wales): 
regulatory overview. Thompson Reuters. Disponível em: <https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/1-
501-3271?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true&comp=pluk&bhcp=1>. 
Acesso em: 26 dez. 2018). 

494  GILLIAT, Karagh; PITT, Cathy. Retail investment funds in the UK (England and Wales): regulatory 
overview. Thompson Reuters. Disponível em: <https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/1-501-
3271?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true&comp=pluk&bhcp=1>. Acesso 
em: 26 dez. 2018. 

495  GONG, Bo. Understanding Institutional Shareholder Activism: A comparative study of the UK and 
China. Nova Iorque: Routledge, 2014. p. 85. 

496  LIU, Sue. Alternative Investment Funds – China. International Comparative Legal Guides (ICLG). 
Disponível em: <https://iclg.com/practice-areas/alternative-investment-funds-laws-and-
regulations/china>. 
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Por fim, no Brasil, como dito, não há uma clara classificação dos fundos 

alternativos sendo que todas as entidades são reguladas pela CVM, de forma que as 

funções microeconômicas se ajustam aos tipos de fundos criados por regulação e 

identificados por siglas (i.e., FIA, FIP, FIM, FII etc.). No caso de fundos de private 

equity e venture capital, a Associação Brasileira de Private Equity e Venture Capital 

(“ABVCAP”) lançou em 2013 um “Guia de Venture Capital e Private Equity”,497 no 

qual define standards de transparência, alinhamento de interesses e governanças nos 

fundos. Tal documento não menciona nenhum tipo de fundo de investimento regulado 

pela CVM. Todavia, em descrição sobre o setor, a ABVCAP identifica os FMIEEs e os 

FIPs como veículos normalmente voltados a fundos de venture capital e private equity, 

respectivamente.498 Essa relação de identidade entre private equity e FIP499 e venture 

capital e FMIEE500 é, inclusive, confirmada pela CVM, embora não haja restrição nas 

regras da CVM para o uso de cada tipo de fundo para as finalidades específicas.501  

 
                                                             
497  Disponível em: <https://www.abvcap.com.br/industria-de-pe-vc/guia-pe-vc.aspx?c=pt-br>. 
498  “Os fundos de investimento em venture capital e private equity podem ser regulados ou não, a depender 

da maneira como são estabelecidos e o local onde isso ocorre. No Brasil, a Comissão de Valores 
Mobiliários é responsável pela regulamentação e fiscalização da atuação de tais fundos, bem como da 
atuação de seus gestores/administradores. São aplicáveis as Instruções CVM nº 209/94 (Fundos Mútuos 
de Empresas Emergentes – normalmente voltados ao venture capital), CVM nº 391/03” (Fundos de 
Investimento em Participações –aplicáveis aos veículos de venture capital e private equity). Seja qual for 
a formatação do fundo, sua gestão fica a cargo de empresas especializadas. (ABVCAP. Sobre o setor. 
Disponível em: https://www.abvcap.com.br/Download/IndustriaPEVCSobreSetor/21.pdf) 

499  “Também conhecido como Fundo de Private Equity, é destinado exclusivamente a investidores 
qualificados e deve ser constituído sob a forma de condomínio fechado. Seus recursos são destinados à 
aquisição de ações, debêntures, bônus de subscrição e outros títulos e valores mobiliários conversíveis ou 
permutáveis em ações de emissão de companhias abertas ou fechadas. Tais aquisições devem propiciar 
ao fundo, como regra geral, participação no processo decisório da companhia investida, com efetiva 
influência na definição de sua política estratégica e na sua gestão.” (COMISSÃO DE VALORES 
MOBILIÁRIOS. O mercado de valores mobiliários brasileiro. 3. ed. Rio de Janeiro: Comissão de 
Valores Mobiliários, 2014. p. 103-104. Disponível em: 
<http://www.investidor.gov.br/portaldoinvestidor/export/sites/portaldoinvestidor/publicacao/Livro/Livro
TOP-CVM.pdf>). 

500  “Também conhecido como Fundo de “Venture Capital”, deve ser constituído sob a forma de condomínio 
fechado, cujos recursos sejam destinados à aplicação em carteira diversificada de valores mobiliários de 
emissão de empresas emergentes – companhia que apresente faturamento líquido anual, ou faturamento 
líquido anual consolidado, inferiores a R$ 150.000.000, apurados no balanço de encerramento do 
exercício anterior à aquisição dos valores mobiliários de sua emissão.” (COMISSÃO DE VALORES 
MOBILIÁRIOS. O mercado de valores mobiliários brasileiro. 3. ed. Rio de Janeiro: Comissão de 
Valores Mobiliários, 2014. p. 104-105. Disponível em: <http://www.investidor. 
gov.br/portaldoinvestidor/export/sites/portaldoinvestidor/publicacao/Livro/LivroTOP-CVM.pdf>) 

501  FREITAS, Bernardo Vianna. Fundos de Investimento em Participações (FIP) e Fundos Mútuos de 
Investimento em Empresas Emergentes (FMIEE). In: ______; VERSIANI, Fernanda Valle (Coord.). 
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Já no caso dos fundos hedge, há menos certeza sobre a adequação de um tipo 

de entidade específica – e, aqui, fica ainda mais evidente o fato de que fundos de 

investimento no Brasil são, entidades primordialmente jurídicas e não econômicas. De 

acordo com PETERSEN, os fundos hedge (função microeconômica) são constituídos, 

normalmente, por meio de Fundos de Investimento Multimercado (“FIM”), mas 

também por meio de Fundos de Investimento em Ações (“FIA”), 502  muito embora 

especialistas possam afirmar que não haja fundos hedge propriamente ditos no país.503 

De qualquer forma, a prática econômica parece identificar determinados FIMs (i.e., 

com alavancagem e com renda variável504) como fundos hedge.505 Exemplo disso é o 

Índice de Hedge Funds ANBIMA (“IHFA”),506 que utiliza em sua carteira somente 

FIMs abertos, com mais de dez cotistas, que cobrem taxa de performance, que não 

sejam fundos de fundos, entre outros critérios,507 que podem ser uma diretriz para o 

que, no Brasil, seriam os fundos hedge.  

 
                                                             

Fundos de investimento: aspectos jurídicos, regulamentares e tributários. São Paulo: Quartier Latin, 2015. 
p.166 

502  “No Brasil, os Hedge Funds possuem um grau de similaridade com os Fundos Multimercados que 
conforme suas estratégias, podem ser classificados em até seis categorias diferentes segundo a ANBID. 
Esta classificação, no entanto, é passível de críticas em função da não abordagem de fundos com outras 
classificações utilizadas pela referida Associação que têm comportamento correspondente ao conceito 
norte-americano de Hedge Fund. Tem-se como exemplo a existência de vários fundos classificados como 
Fundo de Investimento em Ações – FIA´s – que o mercado enxerga como Hedge Funds” (PETERSEN, 
André. A Indústria de Hedge Fund no Brasil: uma avaliação preliminar. Dissertação de Mestrado. Escola 
de Pós-Graduação em Economia da Fundação Getulio Vargas. 2007. p. 13. Disponível em: 
https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/282/2213.pdf) 

503  PETERSEN, André. A indústria de Hedge Fund no Brasil: uma avaliação preliminar. Dissertação de 
Mestrado. Escola de Pós-Graduação em Economia da Fundação Getulio Vargas. 2007. p. 15. Disponível 
em: <https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/282/2213.pdf>. 

504  Idem, p. 13-15. 
505  Vide, por exemplo, “Os fundos multimercados, que atuam de forma similar aos fundos de hedge globais, 

registraram entrada líquida de R$ 97 bilhões em 2017” (Disponível em: 
<https://www.bloomberg.com.br/blog/fundos-de-hedge-avancam-no-brasil-com-maior-apetite-por- 
risco/>). 

506  “O IHFA é um índice representativo da indústria de hedge funds no Brasil, criado com o objetivo de 
servir de parâmetro para o acompanhamento da evolução deste segmento. O seu valor é reflexo, em 
moeda corrente, da evolução de uma aplicação hipotética em cotas de uma cesta de fundos selecionados a 
partir de critérios específicos predefinidos [...]” (ANBIMA. Metodologia IHFA – Índice de Hedge Funds 
ANBIMA – Versão Abril/2011. p. 2. Disponível em: <http://www.anbima. 
com.br/data/files/E3/54/EA/92/71A9E510222775E5A8A80AC2/Metodologia_IHFA.pdf>). 

507  São critérios do IHFA: (i) apenas fundos multimercado; (ii) fundos fechados, (iii) excluídos fundos 
exclusivos, (iv) fundos que cobrem taxa de performance, (v) fundos com dez ou mais cotistas, (vi) fundos 
que divulguem diariamente os valores das cotas, entre outras. (ANBIMA. Metodologia IHFA – Índice de 
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2.5 Proposta de sistematização dos fundos de investimento 

Portanto, como demonstrado até aqui, o cenário internacional dos fundos de 

investimento é fragmentado no sentido de que tipos e classificações variam 

significativamente entre jurisdições. Cada sistema possui uma estruturação específica que 

decorre do histórico e dos instrumentos jurídicos. A comparação sem critérios das 

estruturas dos fundos poderia levar à conclusão da completa ausência de padrões. E, nesse 

cenário, a realidade brasileira seria somente uma outra forma distinta de sistemas de fundos 

de investimento.  

No entanto, a despeito da variabilidade de tipos e classificações de fundos no 

mundo, uma análise holística das entidades denominadas “fundos de investimento” permite 

a identificação de funções microeconômicas relativamente claras – ainda que dispostas em 

um espectro de possibilidades – em que os elementos da fragmentação apresentam certa 

coesão. O gráfico seguinte pretende resumir e esquematizar, de forma genérica (i.e., sem 

considerar alguma jurisdição específica) o cenário dos fundos de investimento identificado 

neste capítulo: 

 
                                                             

Hedge Funds ANBIMA – Versão Abril/2011. p. 2-3. Disponível em: <http://www. 
anbima.com.br/data/files/E3/54/EA/92/71A9E510222775E5A8A80AC2/Metodologia_IHFA.pdf>). 



 

 
 

Figura 3:  Sistematização de tipos e classificações genéricas de fundos de investimento 

de acordo com as perspectivas dos fundos

Fonte:  Elaboração própria. 

 
                                                            
508  Note-se que, a depender da jurisdição, pode haver variação do tipo de fundo dentro do espectro. Por 

exemplo, os fundos imobiliários são descritos tanto como formas tradicionais de investimentos, na 
estrutura de fundos abertos, quanto como formas alternativas, com menor liqui
sistemazitação é uma aproximação genérica, podendo sofrer variações em distintas jurisdições. 
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3 ESTRUTURAS JURÍDICO-REGULATÓRIAS DOS FUNDOS DE 

INVESTIMENTO  

Como afirmado anteriormente, os fundos de investimento, enquanto 

organizações econômicas “universais” variam substancialmente entre ordenamentos 

jurídicos não só no que se refere às suas funções econômicas, mas igualmente em suas 

estruturas jurídicas. Isso decorre da forma com que o direito – e em especial o direito 

comercial – evolui. O direito é, naturalmente, reacionário509 e inerte,510 no sentido de que 

segue e se ajusta à prática econômica. Consequentemente, em cada jurisdição instituições 

econômicas são traduzidas naqueles instrumentos jurídicos disponíveis e práticas 

prévias,511 portanto, estruturadas de forma diferente.  

Há um sem número de fatores que levam as instituições a serem constituídas 

com determinadas características. Somente a título exemplificativo, da perspectiva 

econômica, há jurisdições com maior e com menor intervenção econômica e participação 

de capital público. Igualmente, da perspectiva jurídica, sistemas jurídicos de common law e 

civil law apresentam soluções distintas para os mesmos problemas. 512  Assim, da 

perspectiva econômica, escolas de ensino básico podem ser instituições puramente 

públicas, puramente privadas, ou qualquer arranjo que conceda financiamento público 

parcial. Da perspectiva jurídica, a depender do ordenamento jurídico, elas podem ser 

constituídas na forma de entidades públicas, sociedades de capital fechado (no Brasil, 

 
                                                             
509  FORGIONI, Paula A. A evolução do direito comercial brasileiro: da mercancia ao mercado. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2016. p. 22. 
510  ASCARELLI, Tullio. O negócio indireto. Problemas das sociedades anônimas e direito comparado. 

Campinas: Bookseller, 2001. p. 103. 
511  No sentido de seguir um caminho prévio (path dependence). Sobre o tema, vide: LIEBOWITZ, Stan J.; 

MARGOLIS, Stephen E., Path Dependence, Lock-In, and History. Journal of Law, Economics and 
Organization, Apr. 1995, p. 205-226. Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=1706450>; e 
LIEBOWITZ, Stan J.; MARGOLIS, Stephen E. In: BOUCKAERT, Boudewijn; DE GEEST, Gerrit (ed.). 
Encyclopedia of Law and Economics. The History and Methodology of Law and Economics. 
Cheltenham: Edward Elgar, v. I. p. 981-998. Disponível em: <https://reference. 
findlaw.com//lawandeconomics/0770-path-dependence.pdf>. 

512  PARGENDLER oferece interessante análise sobre diferenças e semelhanças entre sistemas de common law 
e civil law (e.g., tradição romano-germânica) na área de direito contratual analisando seis principais 
áreas: (i) a força da boa-fé em países de civil law; (ii), o maior número de normas cogentes no sistema de 
civil law; (iii) maior intervenção na interpretação e revisão contratual na civil law; (iv) maior aplicação e 
cumprimento de cláusulas penais na civil law; (v) maior incidência de execução específica de contratos 
na civil law; e (vi) maior incidência de quitação contratual por meio de um “recomeço” por meio da 
falência na common law (PARGENDLER, Mariana. The Role of the State in Contract Law: The 
Common-Civil Law Divide. Yale Journal of International Law, v. 43, n. 1, 2018, p. 143-189. Disponível 
em: <https://ssrn.com/abstract=2848886>). 
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corresponderia tanto à sociedade anônima fechada 513  como à sociedade limitada), 

sociedades de capital aberto (no Brasil, as sociedades anônimas abertas), cooperativas etc. 

Essa variabilidade é especialmente notável no que se refere aos fundos de investimento: 

essas entidades variam em espectro amplo, com entidades constituídas nas mais diversas 

estruturas disponíveis no direito privado (e.g., contratos, sociedades e estruturas de 

propriedade), e com igualmente ampla variabilidade de regulação. Este Capítulo 3 dedica-

se a identificar estruturas jurídicas e regulatórias – inclusive tributárias – de fundos de 

investimento no cenário internacional.  

Como será demonstrado, embora haja diferenças substanciais entre os sistemas, 

da mesma forma com que ocorreu no Capítulo 2, a análise dos sistemas demonstra também 

haver certa uniformidade. Assim, as características de fundos de investimento tradicionais 

tendem a se traduzir em instrumentos jurídicos menos dinâmicos (direitos de propriedade e 

contratos) e em regulação mais rígida, de forma a proteger os investidores menos 

vulneráveis. Da mesma forma, as características de fundos de investimento alternativos são 

refletidas em instrumentos jurídicos mais dinâmicos (sociedades) e menor regulação. 

3.1 Institutos jurídicos 

No Brasil, um dos principais debates envolvendo os fundos de investimento na 

seara do direito é sobre a natureza jurídica deles. 514  Em decorrência da estrutura de 

condomínio estabelecida no Brasil, travam-se inúmeros debates sobre possíveis naturezas 

distintas daquelas dispostas nas normas aplicáveis. Trata-se de um debate peculiar que 

 
                                                             
513  Nos termos do art. 4º da Lei das S.A. (Lei 6.404/76), “[p]ara os efeitos desta Lei, a companhia é aberta 

ou fechada conforme os valores mobiliários de sua emissão estejam ou não admitidos à negociação no 
mercado de valores mobiliários”.  

514  O tema da natureza jurídica dos fundos foi extensivamente debatido na literatura. Embora YAZBEK 
defenda que a solução estaria apresentada no art. 50 da Lei 4.728/65 (Lei do Mercado de Capitais), há 
posições divergentes na doutrina. Vide, por exemplo, (i) FREITAS, Ricardo de Santos. Natureza Jurídica 
dos Fundos de Investimento. São Paulo, Quartier Latin, 2005. p. 228; (ii) BORGES, Florinda Figueiredo. 
Os Fundos de investimento: reflexões sobre sua natureza jurídica. In: FRANÇA, Erasmo Valladão 
Azevedo e Novaes (coord.). Direito societário contemporâneo I. São Paulo: Quartier Latin, 2009. p. 41-
65; (iii) GUEDES, Vinícius Mancini. Sociedade e comunhão – Os fundos de investimento. In: FRANÇA, 
Erasmo Valladão Azevedo e Novaes (coord.). Direito societário contemporâneo I. São Paulo: Quartier 
Latin, 2009. p. 67-86, (iv) FRANÇA, Erasmo Valladão Azevedo e Novaes. A natureza jurídica dos 
fundos de investimento. Conflito de interesses apurado pela própria assembléia de quotistas. Quórum 
qualificado para destituição de administrador de fundo. Temas de direito societário, falimentar e teoria 
da empresa. São Paulo: Malheiros Editores, 2009. p. 187-2015, e (v) PAVIA, Eduardo Cherez. Fundos 
de investimento: estrutura jurídica e agentes de mercado como proteção do investimento. São Paulo: 
Quartier Latin, 2016. p. 39-56. 
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decorre, em parte, da divergência do sistema brasileiro dos demais: enquanto no exterior há 

relativa flexibilidade para a constituição de fundos de investimento (em especial os 

alternativos), no Brasil as normas aplicáveis definiram uma estrutura rígida, peculiar e 

distinta da prática internacional. Consequentemente, fundos passaram a ser aquelas 

entidades estruturadas nas formas prescritas, independentemente das funções exercidas. 

Assim, tornaram-se entidades jurídicas – fins em si mesmos – em vez de instrumentos515 

(ou veículos) para a consolidação de entidades com finalidades econômicas. O resultado é 

o diagnóstico positivo apresentado no início dessa primeira parte: no Brasil, entidades são 

consideradas fundos de investimento (e recebem determinados benefícios para tal, 

independentemente das funções econômicas exercidas. Ou seja, referimo-nos a elas como 

de fundos de investimento, ainda que, de fato, não sejam fundos de investimento.  

O objetivo deste trabalho não é, todavia, revisitar o tema e questionar a natureza 

jurídica dos fundos no país; ao contrário, a abordagem proposta é apresentar os institutos 

jurídicos utilizados pela prática internacional na constituição dos fundos de investimento 

(ainda que se questionem algumas características), elemento a demonstrar a fragmentação 

dessas entidades econômicas no mundo. A partir da ideia de criar um instrumento de 

investimento coletivo, agentes econômicos buscaram estruturar fundos de investimento a 

partir das ferramentas jurídicas disponíveis e das experiências encontradas alhures. Como 

resultado, cada jurisdição encontrou soluções jurídicas distintas para a mesma finalidade 

econômica,516 de forma que fundos de investimento são organizados em diversos modelos: 

há fundos constituídos na forma de sociedades, de direitos de propriedade, e por meio de 

contratos. Na prática, todos os modelos jurídicos garantem aos participantes requisitos 

semelhantes e garantem igualmente proteção semelhante, sendo que as diferenças entre os 

modelos jurídicos pouco afetam no dia a dia das atividades dos fundos.517 Como bem nota 

RUSSEL, em um conceito básico de investimento coletivo, “fundos de investimento 

poderiam ser, inclusive organizados de forma informal, do bar ou do clube local, ou por 

meio de um clube de investimento”.518 

 
                                                             
515  SPANGLER, Timothy. The Law of Private Investment Funds. 2. ed. Oxford: Oxford University Press, 

2012. Par. 1.01. 
516  FREITAS, Ricardo de Santos. Natureza jurídica dos fundos de investimento. São Paulo: Quartier Latin, 

2005. p. 45. 
517  RUSSEL, Ray. An Introduction to Mutual Funds Worldwide. Hoboken: John Wiley & Sons, 2007. p. 11. 
518  No original: “In this simplest sense, the ‘mutual fund’ could be run informaly from the local club or pub, 

possibily as an investment club […]” (RUSSEL, Ray. An Introduction to Mutual Funds Worldwide. 
Hoboken: John Wiley & Sons, 2007. p. 4). 
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Essa variabilidade de institutos fica clara, por exemplo, na OICVMD da União 

Europeia, segundo a qual “[o]s organismos [OICVM] 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)”.519 O rol de formas jurídicas permitidas pela OICVMD, embora amplo, não 

é irrestrito e isso decorre, segundo ZETZSCHE, do fato de os OICVM serem resultado de 

regulação.520 Fundos alternativos regulados na Europa não possuem nenhuma limitação na 

forma.  

Como será demonstrado a seguir, a prática internacional também demonstra 

haver certa correlação entre a escolha da forma societária para fundos alternativos (que 

buscam maior ingerência em suas investidas) e as formas contratual e de propriedade para 

fundos tradicionais. A variabilidade de estruturas permite aos participantes igualmente 

distintas possibilidades (e limitações) de atuação e garantem determinados benefícios. 

E aqui cabe um comentário sobre os regimes tributários abordados no item 3.3, 

infra. Nas palavras de WIEDEMANN, o direito tributário é fonte (indesejável) para o direito 

societário – e o mesmo pode-se dizer para os fundos de investimento:  

Teoricamente, se aplica a primazia do direito civil e, portanto, também do 
direito societário sobre o direito tributário. Ambos têm tarefas diferentes: 
o direito societário deve, em primeiro lugar, alcançar um sistema de 
tributação justo, o direito tributário deve segui-lo e alcançar uma 
tributação adequada. No entanto, na realidade, os pesos estão quase 
invertidos. Na elaboração do contrato ou estatuto social, a escolha da 
forma jurídica e das disposições legais individuais baseia-se mais no 
direito tributário do que em considerações de direito societário. [...] O 
direito fiscal tornou-se uma fonte indesejável do direito societário. 
(tradução livre)521   

 

 
                                                             
519  Directiva 2011/61/EU. Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/ 

?uri=CELEX:32011L0061&from=EN>. 
520  ZETZSCHE, Dirk A. The Anatomy of European Investment Fund Law. p. 53. Disponível em: 

<https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2951681>. 
521  No original: “Zwar gilt theoretisch der Vorrang des Zivilrechts und damit auch des Verbandsrecht vor 

dem Steuerrecht. Beide bewältigen verschiedene Aufgaben: das Gesellschaftsrecht muß zunächst die 
gerechte Sachordnung, das Steuerrecht ihm folgend eine angepaßte Besteuerung erreichen. In 
Wirklichkeit haben sich die Gewichte fast umgekehrt. Bei der Abfassung von Gesellschaftsverträgen und 
Satzungen richtet sich die Wahl der Rechtsform und der einzelnen statutarischen Bestimmungen mehr 
nach steuerrechtlichen als nach gesellschaftsrechtlichen Erwägungen. […] Das Steuerrecht ist eine 
unerwünschte Rechtsquelle des Gesellschaftsrecht geworden” (WIEDEMANN, Herbert. 
Gesellschaftsrecht I (Grundlagen). Munique: Beck, 1980. p. 23). 
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De fato, essa parece ser a característica principal que leva ao uso de 

determinados tipos de institutos jurídicos, em especial formas societárias, e, no Brasil, o 

uso de fundos de investimento para outras finalidades econômicas. Sobre o tema, 

SPANGLER demonstra que os regimes tributários de fundos de investimento são relevantes 

na escolha do tipo de veículo. 522  Segundo o autor, investidores normalmente buscam 

receber o mesmo tratamento tributário que receberiam se investissem diretamente nos 

ativos em vez de investirem por meio de um intermediário (i.e., o fundo).523 Assim, de 

forma geral fundos tradicionais (ou públicos) receberiam referido tratamento tributário em 

decorrência da regulação, enquanto os fundos alternativos (ou privados) deveriam buscar 

instrumentos jurídicos que garantissem os mesmos efeitos.524 

A seguir serão descritos os institutos jurídicos identificados na prática 

internacional a partir de três segmentos do direito privado: (i) direito real, (ii) direito 

obrigacional (i.e., contratual), e (iii) direito societário.  

 
                                                             
522  SPANGLER, Timothy. The Law of Private Investment Funds. 2. ed. Oxford: Oxford University Press, 

2012. Par. 1.04, 1.05. 
523  Idem, ibidem. 
524  “Para além dos acordos comerciais acordados entre as partes, a estrutura jurídica específica seleccionada 

para um fundo de investimento terá de ter em conta o impacto regulamentar e tributário da interposição 
de tal veículo entre as partes. A consequência tributária da entidade que está sendo usada como um fundo 
de investimento deve ser examinada e devidamente abordada. A menos que o veículo intermediário seja, 
de forma geral, ‘neutro em termos tributários’ para os investidores, os investidores estarão relutantes em 
participar. Como regra geral, os investidores vão querer estar essencialmente na mesma posição tributária 
do que se fizessem os investimentos diretamente. No caso dos fundos de investimento público, que são 
amplamente comercializados para os investidores de varejo, as disposições específicas das regulações 
tributárias normalmente preveem tal tratamento, sujeito ao cumprimento das regras impostas pelo 
regulador financeiro. No caso dos fundos de investimento privado, que são comercializados em uma base 
limitada apenas para investidores sofisticados, no entanto, as questões tributárias devem ser tratadas 
estruturalmente pela seleção de um veículo legal apropriado e a inclusão da provisão necessária na 
documentação legal” (tradução livre) (no original: “In addition to the commercial arrangements agreed 
between the parties, the particular legal structure selected for an investment fund will need to take into 
account the regulatory and tax impact of interposing such a vehicle between the parties. The tax 
consequence of the entity being used as an investment fund must be examined and addressed. Unless the 
intermediary vehicle is broadly ‘tax neutral’ for the proposed investors, investors will be reluctant to 
participate. As a general rule, investors will want to be in essentially the same tax position as if they were 
to make the investments directly. In the case of public investment funds, which are marketed widely to 
retail investors, specific provisions of the relevant tax statutes typically provide for such treatment, 
subject to compliance with the rules imposed by the financial regulator. In the case of private investment 
funds, which are marketed on a limited basis only to sophisticated investors, however, the tax issues must 
be addressed structurally by selection of an appropriate legal vehicle and the inclusion of necessary 
provision in the legal documentation”) (SPANGLER, Timothy. The Law of Private Investment Funds. 2. 
ed. Oxford: Oxford University Press, 2012. Par. 1.04, 1.05). 
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3.1.1 Direito Real 

Os primeiros fundos de investimento de que se tem notícia foram constituídos na 

forma de trust, um arranjo de direito de propriedade existente em países de tradição de 

common law. A partir desse modelo, os fundos de investimento foram mimetizados em 

outros países de acordo com os institutos jurídicos disponíveis nas respectivas jurisdições. 

Curiosamente, no Brasil, tem-se igualmente uma estrutura de propriedade, uma vez que os 

fundos de investimento têm a forma de condomínio. A seguir são apresentadas essas duas 

formas de direito de propriedade. 

3.1.1.1 Trust 

Em países de tradição de Common Law, alguns tipos de fundos de investimento 

são constituídos na forma de trusts (ou trustes). Esse instituto jurídico representa um 

arranjo no qual propriedade525 é administrada por uma parte (o trustee) em nome de outra 

parte (o beneficiário).526 SALOMÃO NETO explica que: 

Implica o trust a transferência de propriedade ou titularidade sobre um 
bem corpóreo, móvel ou imóvel, ou incorpóreo, com os direitos, a um 
terceiro denominado trustee, a quem incumbe exercer os direitos 
adquiridos em benefício de pessoas designadas expressamente no 
instrumento criador do trust, ou indicadas pela lei ou jurisprudência na 
falta de tal instrumento, chamadas de beneficiários ou cestui que trust.527 

Assim, muito embora possuam contratos que regulem as dinâmicas 

específicas,528 o fundamento das relações fiduciárias é de direito real. Nessa dinâmica, cuja 

 
                                                             
525  Segundo GORDON, “o Restatement (Terceiro) de Trusts descreve um trust como uma ‘relação fiduciária 

relacionada à propriedade’” (no original: “the Restatement (Third) of Trusts describes a trust as a 
‘fiduciary relationship with respect to property’” (SMITH, D. Gordon. The Critical Resource Theory of 
Fiduciary Duty. Vanderbilt Law Review, v. 55, 2002, p. 1452). 

526  SEIPP, David J. Trust and Fiduciary Duty in the Early Common Law. Boston University Law Review, v. 
91, p. 1011. 

527  SALOMÃO NETO, Eduardo. O trust e o direito brasileiro. São Paulo: Trevisan, 2016 [livro eletrônico]. 
528  Por exemplo, RUSSEL agrega trusts e contratos como modelos de um mesmo grupo de fundos de 

investimento (RUSSEL, Ray. An Introduction to Mutual Funds Worldwide. Hoboken: John Wiley & 
Sons, 2007. p. 10). De fato, o uso do termo trust é feito de forma imprecisa na prática de fundos de 
investimento. Em certos casos, utiliza-se trust para denominar fundo de investimento, ainda que a forma 
jurídica seja outra. Isso ocorre, por exemplo, no Reino Unido, onde se denomina trust formas societárias, 
e no Japão, onde se denomina trust forma contratual.  
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origem é medieval,529 ocorre a transferência da propriedade de uma parte a outra (entre 

vivos). Entre o trustee e o beneficiário, há uma relação fiduciária por meio da qual aquele 

tem o dever de agir inteiramente de acordo com o interesse deste.530-531  

O trust, que tem origem informal e não era reconhecido incialmente pelos 

tribunais de Common Law,532  passou a ser uma importante ferramenta jurídica para a 

operações econômicas. Nos séculos XIX e XX, o trust ficou famoso pela utilização como 

instrumento de concentração de mercado,533  especialmente nos Estados Unidos com a 

Standard Oil, 534  origem da legislação antitruste. 535  Além disso, de acordo com 

 
                                                             
529  A partir de 1320 uma prática social (feoffment to uses) foi desenvolvida para evitar a wardship e o 

mariage, em vista de grande probabilidade de o proprietário da terra vir a falecer, especialmente em 
alguma cruzada. Então, antes de partir para a cruzada ou de morrer, o proprietário (agora na qualidade de 
feoffer) transferia a propriedade nua da terra (feoffment) geralmente para um pequeno grupo de pessoas 
(feoffees) que passariam a ser os proprietários da terra em benefício ao proprietário original ou a quem 
esse designasse por vontade (cestuy que use), até que seu herdeiro alcançasse 21 anos. Ocorre que, por 
vezes, os feofees não devolviam a terra ao proprietário original ou às pessoas indicadas por ele. 
Importante destacar que, embora o nome fosse feoffment of use, os feoffees tinham a total propriedade da 
terra, bem como o direito de vendê-la ou colocá-la em garantia, e de promover ações relacionadas à terra. 
A palavra trust passou a ser utilizada em substituição da palavra use no enfeoffment of use a partir de 
1536, quando o Statute of Uses foi promulgado. Mas há notícia de que advogados e juízes já utilizavam-
na antes de 1500, dando origem ao conceito moderno de trust (SEIPP, David J. Trust and Fiduciary Duty 
in the Early Common Law. Boston University Law Review, v. 91, 2011, p.1011). 

530  SEIPP, David J. Trust and Fiduciary Duty in the Early Common Law. Boston University Law Review, v. 
91, 2011, p.1011. 

531  Procedimentalmente, os trusts são criados pelo settlor, que contribui com a propriedade do trust e define 
seus termos. O trustee recebe o título da propriedade e a administra em benefício do beneficiary. No 
centro da relação do trust estão os deveres fiduciários do tustee perante o beneficiário, em especial o 
dever de evitar a realização de operações autointeressadas (SMITH, D. Gordon. The Critical Resource 
Theory of Fiduciary Duty. Vanderbilt Law Review, v. 55, 2002, p. 1452-1453). 

532  SEIPP, David J. Trust and Fiduciary Duty in the Early Common Law. Boston University Law Review, v. 
91, 2011, p.1037. 

533  ADAMS, Henry C. Trusts. Publications of the American Economic Association, v. 5, n. 2, 1904, p. 91-
107. Disponível em: <www.jstor.org/stable/2999880>. 

534  “O Standard Oil Trust de 1882, que se tornou o modelo para outros trusts, ilustra a formação e operação 
de um trust. [...] O contrato do trust previa que companhias separadas seriam organizadas inicialmente 
em Ohio, Nova Iorque, Pensilvânia e Nova Jersey. Cada beneficiário do trust transferiria seus ativos para 
a Standard Oil Company no estado em que os ativos estavam localizados e, em troca, o beneficiário 
receberia ações da beneficiária Standard Oil Company iguais ao valor nominal do valor de avaliação dos 
ativos transferidos. Os beneficiários entregariam então as ações recebidas nas empresas constituintes a 
um conselho de administração para serem mantidas em trust e, por sua vez, o beneficiário receberia um 
certificado ‘Standard Oil Trust’ por cada 100 dólares de ações que contribuísse” (tradução livre) (no 
original: “The 1882 Standard Oil Trust, which became the model for other trusts, illustrates the formation 
and operation of a trust. […] The trust agreement contemplated that separate corporations would be 
organized initially in Ohio, New York, Pennsylvania, and New Jersey. Each trust beneficiary would 
transfer its assets to the Standard Oil Company in the state in which the assets were located, and in return 
the beneficiary received stock of the recipient Standard Oil Company equal at par to the appraised value 
of the transferred assets. The beneficiaries would then deliver the stock they received in the constituent 
corporations to a board of trustees to be held in trust, and in turn the beneficiary would receive one 
‘Standard Oil Trust’ certificate for every $100 of stock it contributed”) (COLLINS, Wayne D. Trusts and 
the Origins of Antitrust Legislation. Fordham Law Review, v. 81, n. 5, 2013, p. 2316).  
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COMPARATO, os trusts possibilitaram as joint stock companies inglesas não personalizadas 

a operar antes dos Gladstone Acts de 1844 e 1845.536 Esse instituto não é encontrado em 

países de tradição civilística, embora tenha institutos análogos não idênticos: o 

fideicomisso do direito romano,537-538 a treuhand do direito germânico, e o waqf do direito 

islâmico.539  

O trust foi importante veículo para o desenvolvimento de sistemas financeiros 

modernos. Segundo GRAZIADEI, MATTEI e SMITH, ele é uma ferramenta ideal para 

organizar estruturas financeiras nas quais o patrimônio é segregado da administração – 

 
                                                             
535  “Antes de 1879, havia três veículos para concorrentes que desejavam coordenar suas operações: 

combinações simples, pools e companhias. [...] [O]s acordos simples e os pools sofriam de graves 
problemas de compatibilidade de incentivos que não podiam ser resolvidos por contrato, uma vez que 
quase todos os tribunais dos EUA se recusavam a executar os acordos de uma combinação. Alojar a 
combinação em uma companhia teria resolvido o problema da executabilidade, eliminando a 
independência das firmas-membro e substituindo uma estrutura de gestão de comando e controle. Mas, 
na época, as empresas estavam estritamente limitadas pelas leis estaduais em seu tamanho, escopo de 
operações e capacidade de manter ações de outras empresas e, portanto, eram inadequadas para 
combinações de qualquer tamanho e escopo geográfico. Em 1879, a combinação da Standard Oil criou o 
trust propriamente dito, o que permitiu à combinação exercer o comando e o controle sobre as suas 
operações, tal como uma holding empresarial, mas sem ser impedida pelas restrições impostas às 
empresas pelas leis das empresas estatais” (tradução livre) (no original: “Prior to 1879, there were three 
vehicles for competitors wishing to coordinate their operations: simple combinations, pools, and 
corporations. […] [S]imple agreements and pools suffered from serious incentive compatibility problems 
that could not be overcome by contract, since almost all U.S. courts refused to enforce a combination’s 
underlying agreements. Housing the combination in a corporation would have solved the enforceability 
problem by eliminating the independence of the member firms and substituting a command-and-control 
management structure. But at the time, corporations were strictly limited by state law in their size, scope 
of operations, and ability to hold stock in other corporations, and hence were unsuitable for combinations 
of any size and geographic scope. In 1879, the Standard Oil combination created the trust proper, which 
enabled the combination to exercise command and control over its operations much like a corporate 
holding company but without being hindered by the constraints imposed on corporations by state 
corporation laws”) (COLLINS, Wayne D. Trusts and the Origins of Antitrust Legislation. Fordham Law 
Review, v. 81, n. 5, 2013, p. 2292).  

536  “[O]s fundos recebidos dos sócios eram entregues a trustees, geralmente os próprios diretores da 
companhia, que exerciam essa espécie de propriedade fiduciária em beneficio dos sócios. Mesmo após o 
reconhecimento da personalidade jurídica a todos os tipos de companhias, autores e tribunais 
continuaram a empregar frequentemente a noção de trust para explicar direitos e deveres dos diretores de 
uma sociedade anônima em relação a bens sociais” (COMPARATO, Fábio Konder. Aspectos jurídicos 
da macroempresa. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1970. p. 74). 

537  No Direito Brasileiro, o fideicomisso está regulado no Código Civil, art. 1.951: “Pode o testador instituir 
herdeiros ou legatários, estabelecendo que, por ocasião de sua morte, a herança ou o legado se transmita 
ao fiduciário, resolvendo-se o direito deste, por sua morte, a certo tempo ou sob certa condição, em favor 
de outrem, que se qualifica de fideicomissário”. 

538  A principal diferença do trust para o fideicomisso é a possibilidade da transferência da propriedade entre 
vivos. 

539  SEIPP, David J. Trust and Fiduciary Duty in the Early Common Law. Boston University Law Review, v. 
91. p. 1016. 
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e.g., os fundos de investimento.540  Esse instrumento influenciou estruturas criadas em 

países continentais durante o século XX e foram inicialmente compreendidos como 

ferramentas destinadas a segregar patrimônio e administração.541  

Assim, houve na Europa uma primeira onda de tentativas de mimetizar a 

estrutura de trusts: na Alemanha, um primeiro experimento teria sido utilizado uma 

entidade deter investimentos alemães e ser listada na New York Stock Exchange por meio 

do treuhand; na Itália, um decreto real de 1926 criou uma estrutura rudimentar na società 

fiduciarie.542 No entanto, foi somente no pós-guerra que os países buscaram desenvolver 

estruturas semelhantes aos trusts com o objetivo de diversificação de portfólio e 

administração ativa: em 1957 a França editou a lei fond commun de placement e a 

Alemanha a Gesetz über die Kapitalanlagesellschaften; em 1965 a Espanha criou sua 

estrutura;543 em 1977 a Itália criou o fondi comuni di investimento.544 Posteriormente, com 

o advento da Comunidade Europeia, essas estruturas de investimento coletivo foram 

uniformizadas, criando condições equitativas entre os países, 545  embora não 

necessariamente na estrutura de trusts. Com efeito, FREITAS afirma que, mesmo países que 

não têm o instituto do trust em seu ordenamento jurídico, adotaram tal nomenclatura para 

fundos de investimento.546 

Modernamente, países de common law continuam utilizando o trust como 

veículo para a constituição de fundos de investimento tradicionais. 

 
                                                             
540  GRAZIADEI, Michele; MATTEI, Ugo; SMITH, Lionel (ed.). Commercial Trusts in European Private 

Law. Cambridge: Cambridge University Press, 2005. p. 24. 
541  Idem, ibidem. 
542  GRAZIADEI, Michele; MATTEI, Ugo; SMITH, Lionel (ed.). Commercial Trusts in European Private 

Law. Cambridge: Cambridge University Press, 2005. p. 25. 
543  Os autores não especificam a legislação e o tipo de fundo criado.  
544  GRAZIADEI, Michele; MATTEI, Ugo; SMITH, Lionel (ed.). Commercial Trusts in European Private 

Law. Cambridge: Cambridge University Press, 2005. p. 25. 
545  Idem, ibidem. 
546  “A força da economia britânica em fins do século XIX e começo do século XX é apontada como fator 

que contribuiu para uma ambiguidade terminológica no emprego do vocábulo [trust]. Esta foi um indutor 
para que alguns países adotassem a nomenclatura trust de forma equivocada, com o objetivo puramente 
comercial Assim, não era raro observar estruturas montadas sob a forma de sociedades de investimento, 
em países que sequer reconheciam a figura do trust em seu ordenamento jurídico, mas que tratavam de 
inserir a palavra trust em sua denominação, buscando com isso atrair um universo maior de investidores” 
(FREITAS, Ricardo de Santos. Natureza jurídica dos fundos de investimento. São Paulo: Quartier Latin, 
2005. p. 46). 
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No Reino Unido há dois tipos de fundos de investimento: Unit Trusts e 

Investment Trusts.547 Unit trust são fundos abertos (open-ended) que operam na forma de 

um trust, podendo ser autorizados (cujas cotas são negociadas publicamente) ou não 

autorizados (cujas cotas não são negociadas publicamente). A maioria dos fundos no 

modelo unit trust são autorizados, e muitos deles investem fortemente (ou exclusivamente) 

em ações de empresas britânicas listadas. 548  Já investment trust são fundos fechados 

(closed-end) e, apesar do nome, são constituídos na forma de companhias abertas549 e não 

necessitam, necessariamente de um administrador externo.550 Assim, deve-se ressaltar que, 

no Reino Unido, há uma ampla variedade de institutos jurídicos utilizados para fundos de 

investimento. Especificamente em casos de fundos abertos autorizados, a regulação 

permite a utilização de unit trusts (Authorised Unit Trust, ou “AUT”), companhias abertas 

de investimento (Open-Ended Investment Company with variable capital, ou “OEIC”), ou 

esquemas contratuais autorizados (Authorised Contractual Scheme, ou “ACS”).551  

Nos Estados Unidos não há regra específica sobre uma forma para fundos de 

investimento, sendo que eles podem ser organizados em diversas formas legais, como 

trusts (statutory ou business) ou formas societárias. 552  De acordo com a SEC, há 

 
                                                             
547  STAPLEDON, G.P. Institutional Shareholders and Corporate Governance. Oxford: Clarendon Press, 

1996. p. 23. 
548  STAPLEDON, G.P. Institutional Shareholders and Corporate Governance. Oxford: Clarendon Press, 

1996. p. 23. 
549  “Os fundos de investimento são [...] companhias abertas listadas. Cada fundo de investimento é, 

enquanto entidade jurídica de pleno direito, em teoria, bastante distinta da empresa que gere os seus 
ativos. No entanto, um fundo de investimento está normalmente estreitamente associado à gestora de 
fundos que investe seus ativos. Por exemplo, uma parte substancial do capital social de um trust pode ser 
detida por fundos de pensões e outros organismos cujos ativos são geridos pela empresa de gestão de 
fundos que gere os ativos do trust” (tradução livre) (no original: “Investment trusts are [...] listed public 
companies. Each investment trust is, as a corporate body in its own right, in theory quite distinct from the 
firm that manages it assets. Nevertheless, an investment trust is commonly very closely associated with 
the fund-management firm that invests its assets. For instance, a substantial proportion of a trust’s share 
capital may be held by pension funds and other bodies whose assets are managed by the fund-
management firm that manages the investment trust’s assets”) (STAPLEDON, G.P. Institutional 
Shareholders and Corporate Governance. Oxford: Clarendon Press, 1996. p. 42). 

550  Em 1990, dos mais de 160 Investment Trusts no Reino Unido, 14 eram administrados autonomamente (in 
house), e o restante era administrado por aproximadamente 50 entidades especializadas (STAPLEDON, 
G.P. Institutional Shareholders and Corporate Governance. Oxford: Clarendon Press, 1996. p. 41-42). 

551  Os ACS podem ser estruturados por meio de limited partnerships ou copropriedade (co-ownership 
scheme) (GILLIAT, Karagh; PITT, Cathy. Retail investment funds in the UK (England and Wales): 
regulatory overview. Thompson Reuters. Disponível em: <https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/1-
501-3271?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true&comp=pluk&bhcp=1>. 
Acesso em: 26 dez. 2018). 

552  MORLEY, John. The Separation of Funds and Managers: A Theory of Investment Fund Structure and 
Regulation. Yale Law Journal, v. 123, 2014, p. 1275. 
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basicamente três tipos de companhias553 de investimento (i) companhias ou fundos abertos 

(open-end investment companies or open-end funds); (ii) companhias ou fundos fechados 

(closed-end investment companies or closed-end funds), e (iii) Unit Investment Trusts.554 

Nos EUA, os fundos mútuos são, normalmente, organizados na forma de companhias ou 

business trust (também chamados de statutory trusts).555  Segundo BAKER, FILBECK e 

KIYMAX, em 2013, 38% dos fundos mútuos norte-americanos eram business trusts 

constituídos no Estado de Massachusetts, 37% eram statutory trusts constituídos no Estado 

de Delaware, 15% eram companhias constituídas no Estado de Maryland e os 10% 

restantes eram outros tipos de entidades.556 Os referidos autores afirmam que a dominância 

das estruturas de trust nos Estados de Massachusetts e Delaware decorrem de evoluções 

históricas – o primeiro fundo mútuo dos EUA, o Massachusetts Investors Trust, foi 

constituído em Massachusetts, assim Delaware e Maryland adequaram suas legislações na 

década de 1980 para atraírem tais formas de investimento. 

Ainda, MORLEY indica que, embora a maioria dos fundos alternativos (private 

equity e hedge) sejam constituídos nas formas societárias (descritas a seguir), pois essas 

garantem maior liberdade em relação a controle de investimentos, muitos fundos de private 

equity e hedge utilizam a forma de business trusts, podendo, inclusive, ser agrupados 

abaixo de uma única entidade.557 

3.1.1.2 Condomínio 

Como será demonstrado no item 3.1.3 infra, incialmente os fundos de 

investimento foram criados no Brasil em estruturas societárias. Essa parece ser uma 

peculiaridade do país – muito embora, recentemente as Bahamas tenham adotado uma 

 
                                                             
553  A SEC não deixa claro se o termo companies está sendo usado no sentido técnico societário de sociedade 

por ações, ou como empresas.  
554  U.S. SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION. Mutual Funds and ETFs: A Guide for 

Investors. p. 5. Disponível em: <https://www.sec.gov/investor/pubs/sec-guide-to-mutual-funds.pdf>. 
555  BAKER, H. Kent; FILBECK, Greg; KIYMAX, Halil (ed.). Mutual Funds and Exchange-Traded Funds: 

Building Blocks to Wealth. Nova Iorque: Oxford University Press, 2016. p. 72. 
556  Idem, ibidem. 
557  MORLEY, John. The Separation of Funds and Managers: A Theory of Investment Fund Structure and 

Regulation. Yale Law Journal, v. 123, 2014, p. 1275. 
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forma de fundos em condomínio com clara inspiração no sistema brasileiro, o Bahamas 

Investment Condominium.558  

Embora existentes desde 1940 na forma de companhias, somente em 1957 foi 

constituído o primeiro fundo de investimento na forma condominial, o Fundo Crescinco.559 

Em 1965, quando do debate legislativo que resultou na Lei nº 4.728/1965, o projeto incial 

previa a conversão de todos os fundos de investimento na forma de concomínio para a 

forma societária, o que foi rejeitado e, ao invés de obrigado, foi facultado aos fundos essa 

conversão (vide item 3.1.3, infra). Posteriormente, em 1970, o Banco Central do Brasil 

editou a Resolução nº 145, que criou a figura do Fundo Mútuo de Investimento com 

estrutura condominial,560 sendo essa a estrutura vigente no país desde então. O Apêndice 

 
                                                             
558  “De forma semelhante ao condomínio brasileiro, o ICON não possui personalidade jurídica, exceto que 

podem, para os fins da legislação, deter ativos no seu nome, contratar em seu nome, e processor e ser 
processado judicialmente em seu nome. A falta de personalidade jurídica é resolvida pela indicação de 
um administrador que possui poderes para transacionar, representar e vincular o ICON” (tradução livre) 
(no original: “Similar to the Brazilian condominium, the ICON possesses no distinct legal personality 
save that for the purposes of the legislation it is able to hold assets in its name; enter into agreements in 
its name; and sue and be sued in its name. The lack of legal personality is addressed by the appointment 
of an administrator that is empowered to transact in its name, and represent and bind the ICON”) 
(BAHAMAS. A Guide to the Bahamas Investment Condominium. p. 4. Disponível em: 
<http://www.bfsb-bahamas.com/guides/files/icon-guide.pdf>). 

559  “Em 1957, forma-se o Fundo Crescinco, que é, de fato, o primeiro fundo de investimento brasileiro 
constituído sob a forma de condomínio. A inovação trazida pelo fundo Crescinco foi marcante. Rompe-se 
um padrão de comportamento no uso de formas negociais. Não há aporte de capitais em uma sociedade 
de investimentos, nem em uma sociedade em conta de participação em que a sociedade de investimentos 
seja sócia ostensiva. Pura e simplesmente institui-se por escritura pública um condomínio, nos termos da 
legislação civil, regido por um regulamento que define minuciosamente o modo de organização e 
funcionamento dessa nova estrutura, determinando que o condomínio seja administrado pela Companhia 
de Empreendimento e Administração IBEC, subsidiária da companhia financeira americana International 
Basic Economy Corporation, sediada em Nova York. As incompatibilidades de diversas disposições 
contidas no regulamento do Fundo Crescinco com as normas da lei condominial, motivaram a elaboração 
de tese de mestrado defendida na Universidade de Miami em 1958, por Peter Walter Ashton, dedicada 
precipuamente a demonstrar referidas incompatibilidades e a propugnar pela incorporação de conceitos 
do Investment CompanyAct de 1940 americano às leis brasileiras” (FREITAS, Ricardo de Santos. 
Natureza jurídica dos fundos de investimento. São Paulo, Quartier Latin, 2005. p. 86). 

560  FREITAS esclarece que, alguns anos antes, em 1967, o governo federal editou o Decreto-lei nº 157/1967, 
por meio do qual criou incentivos fiscais para o desenvolvimento do mercado de capitais ao permitir que 
pessoas físicas e jurídicas destinassem 10% do imposto de renda para compra de ações ou debêntures de 
determinadas sociedades. Esses recursos eram administrados por instituições financeiras e garantiam aos 
investidores “certificados de compra de ações”. Ainda que não fossem constituídos necessariamente na 
forma de fundos de investimento propriamente ditos, os Fundos 157, como ficaram famosos, criaram 
estrutura semelhante. Posteriormente, com a edição da Resolução nº 145 (disponível em: 
<https://www.bcb.gov.br/pre/normativos/busca/downloadNormativo.asp?arquivo=/Lists/Normativos/Att
achments/40435/Res_0145_v1_O.pdf>), os Fundos 157 foram estruturados na forma condominial. 
Posteriormente, foram criados outros tipos de fundos incentivados, no mesmo modelo do Fundo 157: 
FINOR (Fundos de Investimento do Nordeste), FINAM (Fundo de Investimentos na Amazônia), FISET 
(Fundo de Investimentos Setoriais, voltado à pesca, turismo e reflorestamento) (FREITAS, Ricardo de 
Santos. Natureza jurídica dos fundos de investimento. São Paulo: Quartier Latin, 2005. p. 82-83). 
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III apresenta uma linha do tempo sobre a evolução das regulações relacionadas a fundos de 

investimento no Brasil. 

Para YAZBEK, o referido art. 50 Lei nº 4.728/65 resolveria o debate sobre a 

natureza jurídica dos fundos de investimento561 e, a despeito das discussões teóricas sobre 

a natureza jurídica dos fundos no Brasil e dos possíveis efeitos práticos, tem-se que sua 

estrutura jurídica e regulatória é, de fato, de condomínio. Há dúvidas, no entanto, sobre o 

modelo de condomínio adotado nos fundos de investimento, ou melhor, se a estrutura de 

condomínio adotada pelos fundos é aquela prevista pelo sistema jurídico brasileiro, e sobre 

as características desses condomínios.  

Tal como regulado no Código Civil, 562  condomínio é definido como “[...] 

quando a mesma coisa pertence a mais de uma pessoa, cabendo a cada uma delas igual 

direito, idealmente, sobre o todo e cada uma de suas partes”. 563  Segundo GOMES, 

condomínio é definido por uma coisa ser indivisa e ter vários proprietários – de forma 

simultânea e concorrente. 564  No entanto, PEREIRA diferencia o condomínio de origem 

romana (adotado pelo Código Civil brasileiro) do condomínio de origem germânica, sendo 

que, no último “a coisa pertence à coletividade e não aos condôminos, exercida em mão 

comum”.565 Segundo SZTAJN, os fundos de investimento imobiliários (e não há razão para 

crer que outros fundos seriam diferentes) adotariam a forma do condomínio germânico, eis 

que resultariam de convenção com caráter negocial e associativo. 566  Assim, a forma 

 
                                                             
561  YAZBEK, Otavio. Prefácio. In: FREITAS, Bernardo Vianna; VERSIANI, Fernanda Valle (Coord.). 

Fundos de investimento: aspectos jurídicos, regulamentares e tributários. São Paulo: Quartier Latin, 2015. 
p. 9. 

562  Arts. 1.314 e seguintes. 
563  PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil. 26 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. v. 4, 

p. 151. 
564  GOMES, Orlando. Direitos reais. 21. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2012. p. 226. 
565  “Esta noção de condomínio de origem romana, e por isso mesmo denominado condominium iuris 

romani, não se confunde com o condomínio germânico (Condominium iuris germanici)”. Neste último, 
“a coisa pertence à coletividade e não aos condôminos, que, desta sorte, têm apenas direitos de uso e 
gozo da coisa em razão da vinculação corporativa em que se encontram e não em consequência de serem 
sujeitos, individualmente, de direitos sobre a própria coisa. O traço diferencial de condomínio germânico 
está, pois, em considerar-se como propriedade coletiva ou exercida de mão comum (Gesamnteigentum ou 
gemeinschaf zur gesamnten Hand), pertencendo a coisa ao grupo ou coletividade, sem distribuição ou 
participação quantitativa pelos interessados” (PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito 
civil. 26. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. v. 4, p. 152). 

566  Segundo SZTAJN, há dois modelos de condomínio no direito – de origem romana e germânica – sendo 
que o modelo de condomínio para fundos imobiliários (e não seria diferente para os demais tipos de 
fundos) seria o de origem germânica. No condomínio de origem romana, “cada condômino se assegura 
uma quota ou fração ideal sobre a coisa de forma que todos têm direito qualitativamente igual sobre o 
todo, limitando-se os direitos individuais pela proporção quantitativa de cada comproprietário na 
titularidade do conjunto. Nesse modelo, o poder jurídico recai sobre a totalidade da coisa e não sobre 
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condominial adotada por fundos de investimento no Brasil seria forma distinta daquela 

regulada no Código Civil, o que, nas palavras de COMPARATO, não seria um problema, já 

que o sistema jurídico reconhece a existência de regimes especiais de condomínio.567 

Partindo-se, então, do fato de que fundos de investimento são condomínios – 

ainda que no modelo germânico – colocam-se três questões adicionais: primeiro, da 

pluralidade necessária de sujeitos; segundo, do dinamismo dos fundos; e, terceiro, da 

responsabilidade dos cotistas.  

Condomínios são, por definição, bens detidos por mais de uma pessoa. Segundo 

GOMES, “[p]articulariza-se sob a denominação de condomínio quando a coisa indivisa tem 

vários proprietários, simultânea e concorrentemente”, 568  havendo, portanto, necessária 

pluralidade de sujeitos. No mesmo sentido, PEREIRA afirma que “[d]á-se condomínio, 

quando a mesma coisa pertence a mais de uma pessoa [...]”. 569  Ora, na verdade a 

pluralidade de sujeitos é o elemento central de um condomínio, ou seja, o domínio 

conjunto.570 

 
                                                             

parte determinada”. No condomínio de origem germânica, “a coisa pertence à coletividade e não aos 
condôminos individualmente, os quais têm apenas direito de uso e gozo em face da relação em que se 
encontram e não por serem titulares de direitos, individualmente, sobre a coisa. A propriedade é coletiva, 
exercida em mão comum, conhecida no direito alemão como ‘Gesammteigentum ou gemeinshaft zur 
gesammten Hand’” (SZTAJN, Rachel. Quotas de fundos imobiliários – novo valor mobiliário. Revista de 
Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, n. 93, 1994, p. 104-105). 

567  “Parece-nos inútil forçar a personalidade jurídica desses fundos, quando se sabe que ela não é elemento 
componente ou característica essencial da sociedade. A crítica mais grave que se possa fazer à tese da 
natureza condominial dos fundos de investimento prende-se ao fato da impossibilidade de o participante 
pedir a divisão dos bens, e a de exigir que se lhe devolva, na hipótese de recesso, uma parte física desses 
bens, correspondentes à sua quota, devendo contentar-se sempre com o resgate em dinheiro. Não nos 
parece, todavia, que essas regras, embora apartando nitidamente o instituto do direito comum, excluam a 
sua natureza condominial. Afinal, os nossos sistemas jurídicos não desconhecem a existência de regimes 
especiais de condomínio, como o de prédios por planos horizontais, por exemplo” (COMPARATO, Fábio 
Konder; SALOMÃO FILHO, Calixto. O poder de controle na sociedade anônima. 6. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2014. p. 137). 

568  GOMES, Orlando. Direitos reais. 21. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2012. p. 226. 
569  PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil. 26. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. v. 

4,p. 151. 
570  PONTES DE MIRANDA afirma que “[s] e há propriedade da coisa mas corresponde a duas ou mais pessoas 

em comum, trata-se de comunidade por quotas, ou de comunidade de mão comum, e na dúvida presume-
se por quotas iguais. À propriedade por quotas é que se chama de compropriedade, ou, se o direito é de 
domínio, condomínio. Cada proprietário tem a sua quota. Se a aquisição dos frutos só se dá com a 
separação, o comproprietário nesse momento adquire a compropriedade dos frutos. Na comunhão de 
propriedade em mão comum, não há compropriedade propriamente dita, porque há algo de mais 
intimizante da comunhão, tal como acontece com a comunhão matrimonial de bens e da herança” 
(PONTES DE MIRANDA, Francisco Calvacanti. Tratado de direito privado. Atualizado por Vilson 
Rodrigues Alves. Campinas: Bookseller, 2001. t. XII, p. 38). 
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Tal afirmação pareceria óbvia caso não se compreendesse a realidade dos fundos 

de investimento no Brasil.  

Como será demonstrado no Capítulo 4, grande parte (46%) dos fundos de 

investimentos registrados no país possui somente um cotista, o que corrobora com o 

diagnóstico positivo apresentado inicialmente, segundo o qual fundos de investimento são, 

no Brasil, entidades jurídicas. E isso é, de fato, autorizado pelo regulador (i.e., a CVM) 

que, no art. 130 da ICVM 555 define os fundos exclusivos como aqueles destinados a 

“investidores profissionais constituído para receber aplicações exclusivamente de um único 

cotista”.  

Além disso, ainda que a Instrução CVM nº 578/2016 (“ICVM 578”) que trata da 

constituição, do funcionamento e da administração dos Fundos de Investimento em 

Participações (“FIP”) não possua igual previsão (i.e., hipótese de FIP exclusivo), a 

Instrução CVM nº 579/2016 (“ICVM 579”571), que trata das demonstrações contábeis dos 

FIPs, define uma espécie de subcategoria desses fundos: as entidades de investimento. 

Assim, entidades de investimento seriam aqueles fundos que, a critério do 

administrador,572  possuam (i) mais de um investimento, (ii) nos quais os cotistas não 

tenham relações societárias prévias, e (iii) mais de um cotista, (iv) que não possuam 

influência ou participem da administração dos investimentos.573  Embora não haja um 

dispositivo claro sobre isso, da definição de entidades de investimento decorre que a CVM 

permite a constituição de FIPs que não sejam entidades de investimento, ou seja, possuam 

somente um cotista e somente um investimento, no qual o único cotista é prévio acionista 

da companhia investida e permanece influenciando em sua administração após a 

constituição do FIP.  

 
                                                             
571  Disponível em: <http://www.cvm.gov.br/legislacao/instrucoes/inst579.html>. 
572  ICVM 579: “Art. 7º O administrador deve exercer seu julgamento para determinar se o fundo se qualifica 

ou não como entidade de investimento, nos casos excepcionais em que os indicadores e características 
previstos nos artigos 4º e 5º não forem suficientes para essa qualificação.” 

573  ICVM 579: “Art. 5º Na avaliação das condições constantes no artigo anterior, o administrador deve 
adicionalmente considerar a existência das seguintes características típicas de entidade de investimento: 
I – possuir mais de um investimento, direta ou indiretamente; 
II – ter mais de um cotista, direta ou indiretamente; 
III – ter cotistas que não influenciam ou não participam da administração das entidades investidas ou não 
sejam partes ligadas aos administradores dessas entidades; 
IV – possuir investimento em entidades nas quais os cotistas não possuíam qualquer relação societária, 
direta ou indiretamente, previamente ao investimento do fundo. [...]” 
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O aspecto unipessoal de fundos é pouco abordado pela literatura. Em prefácio a 

recente obra, YAZBEK rapidamente menciona que os fundos exclusivos “rompem [...] com 

a lógica de investimento coletivo que usualmente vigora para o setor”,574 embora esse 

aspecto não seja abordado na respectiva obra prefaciada. Merece destaque, no entanto, 

manifestação à audiência pública que resultou na ICVM 579575 do escritório de advocacia 

BENZECRY & PITTA, que afirmou que a diferenciação entre entidades de investimento e 

daria “descontos regulatórios” e que, assim, a CVM contribuiria “sobremaneira para uma 

concorrência desigual e um tratamento não isonômico” entre fundos576 – o que não foi 

aceito pela CVM. Em sua manifestação, o escritório apresenta suas razões de forma 

contundente: 

Ao dar tratamento diferenciado para os fundos de investimentos que, 
frisa-se de forma lícita, são usados como veículo para investimento em 
um único ativo ou por um grupo reduzido de investidores (com prévia 
relação entre eles) a CVM contribui sobremaneira para uma concorrência 
desigual e um tratamento não isonômico, impingindo custos e tempo de 
estruturação muito maiores a aqueles fundos de investimento que 
deveriam ser valores mobiliários exemplares em nosso mercado de 
capitais, por permitir às empresas investidas acessarem diretamente a 
poupança popular, de forma organizada, segura e eficiente.577 

O modelo de fundos de investimento com somente um cotista permitido pela 

regulação da CVM parece estranho às funções microeconômicas de fundos de 

investimento (mesmo dos alternativos) apresentadas no Capítulo 2 e, de fato, parece não se 

adequar em parâmetros mínimos de fundos de investimento (objeto de análise no Capítulo 

 
                                                             
574  YAZBEK, Otavio. Prefácio. In: FREITAS, Bernardo Vianna; VERSIANI, Fernanda Valle (coord.). 

Fundos de investimento: aspectos jurídicos, regulamentares e tributários. São Paulo: Quartier Latin, 
2015. p. 10. 

575  COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS. Audiência Pública SNC 03/2015. Disponível em: 
<http://www.cvm.gov.br/audiencias_publicas/ap_snc/2015/snc0315.html>. 

576  “O escritório de advocacia Benzecry & Pitta destaca que é totalmente contrário à segmentação proposta 
na minuta para a indústria de fundos de investimento em participações entre entidades de investimento e 
não entidades de investimento, argumentando que tal diferenciação parece ter por objetivo dar ‘descontos 
regulatórios’ ou tratamento diferenciado aos fundos que não sejam entendidos como entidades de 
investimento. Salienta que ao dar tratamento diferenciado para os fundos de investimento em 
participações que são usados como veículo para investimento em um único ativo ou por grupo reduzido 
de investidores com prévia relação entre eles, a CVM contribui sobremaneira para uma concorrência 
desigual e um tratamento não isonômico, demandando custos e tempo de estruturação muito maiores a 
aqueles fundos que facilitam às empresas investidas acessarem diretamente a poupança popular” 
(COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS. Relatório da Audiência Pública SNC 03/2015. p. 4. 
Disponível em: <http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/audiencias_publicas/ap_snc/anexos/ 
2015/ed032015_RelatorioAP.pdf>). 

577  Disponível em: <http://www.cvm.gov.br/export/sites/cvm/audiencias_publicas/ap_snc/anexos/2015/ 
ed032015_manifestacao_Benzecry__Pitta_Advocacia_Especializada.pdf>. 
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5). De qualquer forma, independentemente de serem ou não fundos de investimento nas 

funções microeconômicas, a estrutura em condomínio com somente um cotista contraria o 

direito civil e a doutrina sobre o tema, uma vez que elemento fundamental de condomínio é 

o domínio de coisa em comum – o que pressupõe a pluralidade de sujeitos.  

Como será demonstrado no item 3.3, infra, esse uso de fundos de investimento 

“unipessoais” tem origem em benefícios tributários concedidos às entidades registradas 

como fundos de investimento, comprovando a afirmação de WIEDEMANN sobre o direito 

tributário ser fonte (indesejável) para o direito societário578 – e, adiciona-se, de fundos de 

investimento.  

A outra questão que se coloca é sobre o dinamismo dos fundos de investimento. 

Segundo CARNELUTTI, “a comunhão é uma sociedade calma; a sociedade é uma comunhão 

em movimento” (tradução livre).579 A estrutura condominial tem caráter estático e serve 

para regular situações de copropriedade indivisível. Ainda que a legislação preveja 

hipóteses de administração do condomínio.580 Não há, intrinsecamente, pressupostos de 

administração por terceiros fiduciários e a transferência da propriedade como no trust.581 

Esse caráter estático do condomínio é um dos principais pontos de argumentação daqueles 

autores que defendem a natureza societária dos fundos. Por exemplo, COMPARATO 

identificou o problema do dinamicismo demandado por determinados fundos que detêm 

participações relevantes em investidas. 582  VALLADÃO, invocando as lições de FERRI, 

 
                                                             
578  No original: “Zwar gilt theoretisch der Vorrang des Zivilrechts und damit auch des Verbandsrecht vor 

dem Steuerrecht. Beide bewältigen verschiedene Aufgaben: das Gesellschaftsrecht muß zunächst die 
gerechte Sachordnung, das Steuerrecht ihm folgend eine angepaßte Besteuerung erreichen. In 
Wirklichkeit haben sich die Gewichte fast umgekehrt. Bei der Abfassung von Gesellschaftsverträgen und 
Satzungen richtet sich die Wahl der Rechtsform und der einzelnen statutarischen Bestimmungen mehr 
nach steuerrechtlichen als nach gesellschaftsrechtlichen Erwägungen. […] Das Steuerrecht ist eine 
unerwünschte Rechtsquelle des Gesellschaftsrecht geworden” (WIEDEMANN, Herbert. 
Gesellschaftsrecht I (Grundlagen).Munique: Beck, 1980. p. 23). 

579  No original: “la comunione è una società in quiete; la società è una comunione in movimento” 
(CARNELUTTI. Revista del Dirito Commerciale XI/91, 1ª Parte apud FRANÇA, Erasmo Valladão 
Azevedo e Novaes. A natureza jurídica dos fundos de investimento. Conflito de interesses apurado pela 
própria assembléia de quotistas. Quórum qualificado para destituição de administrador de fundo. Temas 
de direito societário, falimentar e teoria da empresa. São Paulo: Malheiros Editores, 2009. p. 189. 

580  Arts. 1.323 e seguintes do Código Civil. 
581  SMITH, D. Gordon. The Critical Resource Theory of Fiduciary Duty. Vanderbilt Law Review, v. 55, 

2002, p. 1452-1453. 
582  “A distinção que vimos fazendo entre condomínio acionário e sociedade em comum também pode 

aplicar-se, segundo pensamos, aos fundos mútuos de investimento. Com efeito, a par de sua finalidade 
normal de aplicação de recursos em carteira diversificada de ações, os fundos de investimentos podem 
também assumir o controle de companhias. Entre nós, fundos de investimento, exceto fundos de ações, 
não podem adquirir títulos de uma mesma companhia ou de uma instituição financeira que ultrapassem, 
respectivamente 10% ou 20% de seu patrimônio líquido. A restrição não se aplica apenas às próprias 
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diferencia condomínios de sociedades na medida em que, na sociedade, o elemento central 

(prius) seria a atividade e, no condomínio, o bem em si.583 

De uma forma ou de outra, independentemente da natureza jurídica dos fundos 

de investimento, parece indiscutível que a estrutura adotada no Brasil possui elementos de 

entidades personificadas, eis que possuem capacidade processual, patrimônio próprio, 

escrituração contábil própria, e a presença de órgão deliberativo.584 Em sentido semelhante, 

SOUTO defende que fundos de investimento seriam um tipo societário autônomo no Brasil, 

instituído pela CVM, com base em três elementos: (i) a constituição do capital social; (ii) o 

fim comum; e (iii) a coparticipação nos lucros e nas perdas. Segundo a autora, 

“[c]hegamos, assim, a uma única e inexorável conclusão: o fundo de investimento 

constitui-se em tipo societário específico, com características e regime jurídico próprios, 

instituído por normas regulamentadoras especiais, no caso a ICVM 555/2014 e outras que 

lhe são correlatas”.585 

Por fim, cabem alguns comentários sobre a responsabilidade dos cotistas. De 

acordo com GOMES, os condôminos (no caso dos fundos, cotistas), têm a “obrigação de 

concorrerem, na proporção de seus quinhões, para saldar as dívidas contraídas em proveito 

da coisa comum”.586 Isso é regulado pelo art. 1.315 do Código Civil.587 Assim, há nos 

fundos de investimento um regime de responsabilidade ilimitada parcial, na proporção das 

cotas do fundo. Ainda que os objetos de investimento de fundos sejam, em grande parte, 

títulos de dívida, há aqui um interessante debate no que se refere à responsabilidade como 

acionista indireto de companhias. Muitas vezes, fundos de investimento são descritos como 

 
                                                             

companhias investidas, mas se estende ao seu controlador, às sociedades por ele direta ou indiretamente 
controladas e às coligadas ou outras sociedades sob controle comum, nos termos da Instrução CVM nº 
409/2004” (COMPARATO, Fábio Konder; SALOMÃO FILHO, Calixto. O poder de controle na 
sociedade anônima. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 136). 

583  FRANÇA, Erasmo Valladão Azevedo e Novaes. A natureza jurídica dos fundos de investimento. Conflito 
de interesses apurado pela própria assembléia de quotistas. Quórum qualificado para destituição de 
administrador de fundo. Temas de direito societário, falimentar e teoria da empresa. São Paulo: 
Malheiros Editores, 2009. p. 190. 

584  DUFLOH, Rodrigo. A proteção do investidor em fundos de investimento. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2017. p. 13. 

585  SOUTO, Saint-Clair Diniz Martins. Fundos de investimento: um tipo societário autônomo e suas 
principais características. Dissertação de Mestrado UNB, 2016. p. 55-66. Disponível em: 
<http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/20807/1/2016_SaintClairDinizMartinsSouto.pdf>. 

586  GOMES, Orlando. Direitos reais. 21. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2012. p. 230. 
587  “Art. 1.315. O condômino é obrigado, na proporção de sua parte, a concorrer para as despesas de 

conservação ou divisão da coisa, e a suportar os ônus a que estiver sujeita.” 



146 
 

 

ferramenta de “blindagem patrimonial”. 588  No entanto, o caráter ilimitado da 

responsabilidade de cotistas de fundos parece contradizer tal entendimento e, em caso de 

desconsideração da personalidade jurídica dos acionistas de determinada companhia 

investida, pode haver a responsabilização direta dos cotistas.589  Naturalmente, deve-se 

considerar igualmente a responsabilidade dos administradores e gestores dos fundos,590 

mas, em última instância, os cotistas acabam por ser responsáveis. Assim, como nota 

MARTINS NETO, 

[S]endo atribuída qualquer responsabilidade decorrente da posição de 
controlador do FIP [o que se aplica aos demais fundos] que não seja 
resultante de ato praticado com culpa ou dolo pelo administrador e/ou 
gestor do fundo, pode-se afirmar que tal responsabilidade recairá 
indiretamente sobre os [ou o] cotistas do FIP.591  

Na verdade, a questão de fundo sobre a natureza jurídica dos fundos de 

investimento parece ser a responsabilidade dos cotistas. Se, nos condomínios a 

responsabilidade é ilimitada, mas proporcional às cotas, em outros tipos societários ela 

pode ser, de um lado, solidariamente ilimitada ou, de outro, limitada.592 

Essas questões problemáticas relativas ao uso de condomínio por fundos de 

investimento fundamentam o diagnóstico positivo apresentado no início dessa primeira 

parte: no Brasil, fundos de investimento são consideradas aquelas entidades constituídas e 

registradas nas formas previstas, independentemente das funções econômicas.593  

 
                                                             
588  Vide, por exemplo: “Além de ser uma ótima alternativa de investimento, entrar em fundo exclusivo 

também serve como uma forma de blindagem patrimonial. Isso acontece porque todo fundo de 
investimento tem um CNPJ próprio – o que desvincula o patrimônio do proprietário da sua pessoa 
física”. Disponível em: <https://www.sunoresearch.com.br/artigos/blindagem-patrimonial/>. 

589  Isso se aplica, em especial, a fundos exclusivos com só um cotista. Eventualmente, poder-se-ia pensar em 
uma dificuldade procedimental para o alcance do patrimônio do cotista (indireto), que é mais difícil do 
que do acionista direto. 

590  Sobre o tema, vide: PAVIA, Eduardo Cherez. Fundos de investimento: estrutura jurídica e agentes de 
mercado como proteção do investimento. São Paulo: Quartier Latin, 2016. 183p. 

591  MARTINS NETO, Carlos. A responsabilidade do cotista de fundo de investimento em participações. São 
Paulo: Almedina, 2017. p. 165. 

592  Por exemplo, na Sociedade em Comum, cf. art. 990 do Código Civil (“Art. 990. Todos os sócios 
respondem solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais, excluído do benefício de ordem, previsto 
no art. 1.024, aquele que contratou pela sociedade.”) 

593  Segundo YAZBEK, a indústria dos fundos de investimento vem ganhando relevância econômica, sendo 
utilizado para diversas finalidades: “seja como instrumentos de captação de poupança, seja como 
mecanismos para a implementação de determinados tipos de operações (como securitizações, 
investimentos em private equity ou venture capital ou mesmo como peças essenciais em operações 
complexas de financiamento de projetos)” (YAZBEK, Otavio. Prefácio. In: FREITAS, Bernardo Vianna; 
VERSIANI, Fernanda Valle (coord.). Fundos de investimento: aspectos jurídicos, regulamentares e 
tributários. São Paulo: Quartier Latin, 2015. p. 9). 
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3.1.2 Direito Obrigacional 

Especialmente para fins de fundos tradicionais, a prática internacional costuma 

constitui-los na forma contratual. Esse é, por exemplo, o caso da Alemamha, onde os 

fundos são organizados em formas contratuais e não societárias 594  e, portanto, os 

investidores não são proprietários ou acionistas dos fundos e possuem nenhuma influência 

sobre a administração deles. Na China, os fundos de investimento assumem a forma de um 

contrato,595 por meio do qual as partes possuem liberdade para definir, inclusive, se ele 

será administrado profissionalmente. Cria-se uma entidade com personalidade jurídica para 

os administradores, não os fundos. No Japão, os fundos abertos (incluindo ETFs) são 

geralmente constituídos na forma contratual (investment trusts, ou Toshi Shintaku), de 

acordo com a ITICA.596  Na Suíça, fundos também podem adotar forma contratual ou 

societária.597 

Embora utilizados com frequência em diversas jurisdições, o modelo contratual 

de fundos recebe pouca atenção da literatura, sendo somente mencionada sua existência, 

sem explicações sobre a dinâmica neles definida. 

3.1.3 Direito Societário 

Por fim, muitos fundos de investimento – tradicionais ou alternativos – adotam o 

modelo societário. Nele, os investidores são acionistas, ainda que não possuam direitos 

 
                                                             
594  MACKENSEN, Marcus. Institutionelle Anleger im Unternehmensrecht Deutschlands und der USA. 

Frankfurt am Main: Lang, 2000. p. 139. 
595  “Article 45. The operating mode of a fund shall be agreed upon in the fund contract.” 
596  TANAKA, Akira; MIYAMOTO, Koichi. Retail investment funds in Japan: regulatory. Thompson 

Reuters Collection of Practical Law, 2018. Disponível em: <https://uk. 
practicallaw.thomsonreuters.com/0-501-5077?navId=F8D9D0BFF49C9A3D3C5F247930E788F9&comp 
=pluk&transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true&bhcp=1>. Acesso em: 7 dez. 
2018.  

597  “Os investimentos colectivos são ativos angariados por investidores para fins de investimento coletivo e 
geridos em seu nome. São possíveis várias formas de organização – incluindo organismos de 
investimento coletivo ao abrigo do direito das sociedades (por exemplo, SICAV, LP e SICAF) e fundos 
de investimento contratuais” (tradução livre) (no original: “Collective investments are assets which are 
raised by investors for collective investment purposes and managed on their behalf. Various 
organisational forms – including collective investment schemes under corporate law (e.g. SICAVs, LPs 
and SICAFs) and contractual investment funds – are possible”) (FINMA. Institutions and products 
subject to the Collective Investment Schemes Act. Disponível em: <https://www.finma.ch/en/ 
authorisation/institutions-and-products-subject-to-the-collective-investment-schemes-act/>). 
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diretos nos investimentos, 598  pois estes são administrados por entidade distinta e 

independente – uma importante diferenciação feita entre fundos de investimento e 

companhias operacionais será abordada no Capítulo 5.599 Dentro do modelo societário, há 

fundos constituídos na forma de companhias e outras formas societárias, a seguir descritas.  

3.1.3.1 Companhias 

A estrutura de fundos tradicionais na forma de companhias é, segundo RUSSEL, a 

mais popular no mundo, havendo certo esforço de harmonização entre os países.600 Por 

exemplo, o Reino Unido adotou recentemente a forma corporativa como forma de permitir 

melhor adequação e comparação com formas semelhantes em outras jurisdições, em 

especial a Europa continental.601 

Na Alemanha, como já afirmado, os fundos regulados são tradicionalmente 

organizados em contratos. 602  No entanto, em 1998, a terceira reforma de leis para a 

promoção do mercado de capitais na Alemanha (3. Finanzmarktförderungsgesetz) criou as 

Companhias de Investimento (ou Sociedades por Ações de Investimento, 

Investmentaktiengesellschaften),603 que são fundos fechados independentes de bancos ou 

sociedades de investimento. Assim, diferentemente dos fundos públicos que vendem e 

compram participações de investidores, as companhias de investimento somente têm suas 

ações negociadas. Até 2000, MACKENSEN afirmou que ainda não havia Companhias de 

Investimento constituídas na Alemanha.604 Já em 2011, a proporção de fundos constituídos 

na forma societária era de 23%.605  

 
                                                             
598  RUSSEL, Ray. An Introduction to Mutual Funds Worldwide. Hoboken: John Wiley & Sons, 2007. p. 10. 
599  MORLEY, John. The Separation of Funds and Managers: A Theory of Investment Fund Structure and 

Regulation. Yale Law Journal, v. 123, 2014, p. 1233-34. 
600  RUSSEL, Ray. An Introduction to Mutual Funds Worldwide. Hoboken: John Wiley & Sons, 2007. p. 21. 
601  Idem, ibidem. 
602  MACKENSEN, Marcus. Institutionelle Anleger im Unternehmensrecht Deutschlands und der USA. 

Frankfurt am Main: Lang, 2000. p. 140. 
603  Idem, p. 139. 
604  Idem, p. 140. 
605  OESTREICHER, Andreas; HAMMER, Markus (eds.) Taxation of Income from Domestic and Cross-

border Collective Investment: A Qualitative and Quantitative Comparison. Heidelberg: Springer, 2014. p. 
3. 
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Outros países igualmente adotam a forma de companhias. Na Espanha, os 

fundos fechados são constituídos como companhias.606 O mesmo ocorre no Japão, onde os 

fundos fechados (incluindo os imobiliários J-REITs) são constituídos na forma de 

companhias (investment corporations ou Toshi Hojin).607 O mesmo ocorre na Suíça.608 

Já nos Estados Unidos não há regra específica sobre uma forma para fundos de 

investimento e, como visto, podem ser organizados em formas societárias. Como afirmado 

supra, a SEC reconhece que fundos abertos e fechados podem ser constituídos na forma de 

companhia ou trust,609 sendo que, em 2013, 15% dos fundos eram companhias constituídas 

no Estado de Maryland.610 No Reino Unido, como afirmado anteriormente, os investment 

trust são fundos fechados constituídos na forma de companhias abertas611 e há fundos 

abertos igualmente constituídos como companhias, como companhias abertas de 

investimento (Open-Ended Investment Company with variable capital, ou OEIC).612  

Por fim, no Brasil embora, na prática, os fundos de investimento somente sejam 

constituídos na forma condominial, o art. 50 da Lei nº 4.728/65 permite a forma de 

sociedade anônima. Até meados do século XX, havia coexistência de modelos de fundos 

 
                                                             
606  OECD. OECD Institutional Investors Statistical Yearbook 2003. Paris OECD Publishing, 2004. p. 191 

Disponível em: <https://doi.org/10.1787/9789264020009-en-fr>. 
607  TANAKA, Akira; MIYAMOTO, Koichi. Retail investment funds in Japan: regulatory. Thompson 

Reuters Collection of Practical Law, 2018. Disponível em: 
<https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/0-501-
5077?navId=F8D9D0BFF49C9A3D3C5F247930E788F9&comp=pluk&transitionType=Default&context
Data=(sc.Default)&firstPage=true&bhcp=1>. Acesso em: 7 dez. 2018.  

608  “Os investimentos coletivos são ativos angariados por investidores para fins de investimento coletivo e 
geridos em seu nome. São possíveis várias formas de organização – incluindo organismos de 
investimento coletivo ao abrigo do direito das sociedades (por exemplo, SICAV, LP e SICAF) e fundos 
de investimento contratuais” (tradução livre) (no original: “Collective investments are assets which are 
raised by investors for collective investment purposes and managed on their behalf. Various 
organisational forms – including collective investment schemes under corporate law (e.g. SICAVs, LPs 
and SICAFs) and contractual investment funds – are possible”) (FINMA. Disponível em: 
<https://www.finma.ch/en/authorisation/institutions-and-products-subject-to-the-collective-investment-
schemes-act/>). 

609  U.S. SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION. Mutual Funds and ETFs: A Guide for Investors. 
p. 5. Disponível em: <https://www.sec.gov/investor/pubs/sec-guide-to-mutual-funds.pdf>. 

610  BAKER, H. Kent; FILBECK, Greg; KIYMAX, Halil (ed.). Mutual Funds and Exchange-Traded Funds: 
Building Blocks to Wealth. Nova Iorque: Oxford University Press, 2016. p. 72. 

611  STAPLEDON, G.P. Institutional Shareholders and Corporate Governance. Oxford: Clarendon Press, 
1996. p. 42. 

612  Os ACS podem ser estruturados por meio de limited partnerships ou copropriedade (co-ownership 
scheme) (GILLIAT, Karagh; PITT, Cathy. Retail investment funds in the UK (England and Wales): 
regulatory overview. Thompson Reuters. Disponível em: <https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/1-
501-3271?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true&comp=pluk&bhcp=1>. 
Acesso em: 26 dez. 2018). 
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de investimento sendo que, em 1953, havia 54 companhias de investimento, sendo que 23 

eram autorizadas pela então Superintendência da Moeda e do Crédito (“SUMOC”).613  

Especialmente em relação de fundos alternativos (que, muitas vezes controlam 

companhias), a doutrina jurídica já afirmou que eles podem ter características de 

sociedades.614 Como disse, não se pretende, aqui, questionar a natureza jurídica de tais 

fundos; no entanto, cabe um comentário de ordem histórica.  

Em determinado período histórico, no entanto, houve um debate sobre a a forma 

de constituição de fundos no Brasil, em especial quando do processo legislativo que 

resultou na edição da Lei nº 4.728 de 1965 (“Lei nº 4.728/65”). A redação original do 

Projeto de Lei nº 2.732, de 1965 (“PL 2.732”) teve uma tentativa de converter todos os 

fundos no Brasil para sociedades anônimas (art. 48, § 2º), sendo que os fundos constituídos 

na forma de condomínio deveriam ser convertidos em sociedades.615 Essa proposta, no 

entanto, foi alterada pelo parecer da Comissão de Economia da Câmara dos Deputados de 

relatoria do Deputado Floriano Rubin, de 6 de maio de 1965, que definiu os contornos 

atuais dos art. 49 e 50 da Lei nº 4.728/65. De acordo com o relatório, a conversão dos 

fundos em condomínio para sociedades anônimas levaria a consequências “desastrosas” ao 

mercado.616 Assim, propuseram projeto substitutivo com aprovação da Comissão de Justiça 

 
                                                             
613  PAJISTE, Bernard. Investimentos. Rio de Janeiro: Edições Financeiras S.A., 1958. p. 51. 
614  Nas palavras de COMPARATO, “[...] não se pode excluir que, em certos casos, o fúndo de investimento 

assuma as características de autêntica sociedade, quando utilizado como instrumento de formação do 
controle de companhias. [...] Em sua tese de concurso de 1956, o Prof. Oscar Barreto Filho sustentou que 
[...] ‘algumas inadaptações da forma societária às empresas do tipo do investment trust decorrem, 
principalmente, da atribuição da personalidade jurídica às sociedades, como sucede em nosso direito, e 
não propriamente do contrato social em si mesmo’. Daí haver preconizado que se organizassem tais 
fundos [alternativos, i.e., que detêm controle societário], entre nós, sob a forma de sociedades em conta 
de participação” (COMPARATO, Fábio Konder; SALOMÃO FILHO, Calixto. O poder de controle na 
sociedade anônima. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 137-138). 

615  “Art. 48. Depende de prévia autorização do Banco Central o funcionamento das sociedades de 
investimento que tenham por objeto a aplicação de capital em carteira diversificada de títulos ou valores 
mobiliários. [...] 
Art. 49. Os atuais fundos em condomínio de títulos ou valores mobiliários deverão, dentro do prazo de 
um ano prorrogável por igual período, a critério do Banco Central, converter-se em sociedades anônimas 
de capital autorizado a que se refere o Capítulo VIII, ficando isentos os atos relativos à transformação. 
Parágrafo único. As sociedades anônimas a que se refere este artigo poderão contratar com outra 
companhia de investimentos a administração de sua careteira de investimentos, em obediência as normas 
gerais que serão traçadas pelo Conselho Monetário Nacional” (Disponível em: 
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=1A45C71C3F14000A6094
3750A4F741F5.proposicoesWebExterno2?codteor=1196652&filename=Dossie+-PL+2732/1965>). 

616  “Procedemos a um profundo estudo da matéria e concluímos que a sua aprovação provocaria 
consequências desastrosas para o mercado de valores. Os atuais fundos de investimento se extinguiriam 
em um curto espaço de tempo. A legislação fiscal que regula a matéria, não deve ser modificada sem um 
prévio e acurado estudo. 



151 
 

 
 

(Projeto nº 2.732-B/1965). Especificamente em relação a fundos de investimentos, 

propuseram três emendas ao PL (nº 18, 19, e 20), todas elas relacionadas à manutenção dos 

fundos de investimento na forma de condomínio – muito embora permitindo ainda os 

fundos na forma de sociedade anônima.617 A emenda nº 20, que faculta – e não obriga – a 

conversão de condomínios em sociedades anônimas, deixa evidente a manutenção da 

forma de condomínio pela vantagem tributária desta frente às sociedades anônimas,618 

sendo que a conversão compulsória imporia aos fundos a liquidação dos seus ativos em 

bolsa, gerando “uma massa inabsorvível de ações que redundaria num colapso inevitável 

do mercado, acarretando prejuízos a milhares de acionistas e cotistas”.  

Deve-se notar, no entanto, que essas regras para constituição de fundos na forma 

condominial e o debate sobre o modelo societário tinha como base os fundos tradicionais 

existentes à época. Modelos de fundos alternativos, como de private equity, quando do 

surgimento na década de 1980, passaram a ser constituídos como companhias e, somente 

com a regulação pela CVM de tais fundos (FMIEE, atualmente FIP-EE, e, posteriormente, 

FIP), que eles passaram a ser constituídos na forma condominial.619  

 
                                                             

Acresce considerar que os fundos de investimento vêm desempenhando satisfatoriamente bem as 
atribuições que lhes compete. Não vemos porque substituir uma instituição, que está cumprindo a sua 
função no mercado de capitais, por um nôvo instrumento cuja inoquidade, face à atual legislação fiscal, 
não da lugar à duvida. 
Cumpre apenas, tornar optativo que no projeto é compulsório e acrescer modificações que a experiência 
demonstrou necessarias. Propomos que sejam aprovadas as várias emendas constantes da parte 111 dêste 
relatório, por melhor atender aos interêsses nacionais” (Relatório Comissão de Economia. p. 20. 
Disponível em: 
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=1A45C71C3F14000A6094
3750A4F741F5.proposicoesWebExterno2?codteor=1196652&filename=Dossie+-PL+2732/1965>). 

617  Deve-se notar, ainda, que a emenda nº 18 consideraria dois tipos de sociedades de investimento: os 
fundos fechados em forma de sociedade anônima e as sociedades administradoras (ou gestoras) de 
fundos. Isso quer dizer, nesse modelo, somente os fundos de investimento na forma de condomínio que 
deveriam ter administrador separado, isentando dessa questão os fundos na forma de sociedade. 

618  Em maio de 1965, foi proposto um Projeto de Lei substitutivo, PL 2.732-A. No trâmite no senado, foi 
proposta uma Emenda (nº 45) envolvendo fundos de investimentos, que previa a isenção de imposto de 
renda das sociedades de investimento. Tal emenda foi amplamente rejeitada, seja pela 
inconstitucionalidade, seja pela impossibilidade técnica. 

619  “Antes da criação dos FMIEE, o capital para aplicação nos investimentos de private equity e venture 
capital era captado via constituição de uma companhia, na qual os investidores tornavam-se acionistas, e 
essa companhia adquiria as participações societárias nas empresas investidas, posteriormente distribuindo 
os resultados para os investidores (acionistas da companhia). Após a edição da ICVM nº 209/1994, a 
tendência se alterou, com efeitos até os dias atuais, no sentido de se adotar a estrutura de fundos de 
investimentos, constituídos como condomínios fechados (e não mais como pessoas jurídicas sob a 
natureza jurídica de sociedade comerciais)” (FREITAS, Bernardo Vianna. Fundos de Investimento em 
Participações (FIP) e Fundos Mútuos de Investimento em Empresas Emergentes (FMIEE). In: ______; 
VERSIANI, Fernanda Valle (Coord.). Fundos de investimento: aspectos jurídicos, regulamentares e 
tributários. São Paulo: Quartier Latin, 2015. p. 163). 
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3.1.3.2 Outros tipos societários (e.g., LP, LLC) 

Além da forma de companhias, fundos adotam outras formas societárias. Isso é 

especialmente evidente nos fundos alternativos nos EUA e no Reino Unido. Segundo 

KLEIN e ZUR, fundos alternativos dos EUA (e.g., hedge, private equity, venture capital e 

grupos de administração patrimonial) possuem regimes regulatórios e tributários 

semelhantes, e são, quase sempre, organizados na forma de Limited Partnerships (“LP”) e, 

às vezes, na forma de Limited Liability Corporations (“LLC”),620 embora não se limite a 

essas.621 Da mesma forma, no Reino Unido, fundos hedge são, normalmente, organizados 

em limited partnerships e administrados por um general partner.622  

Na Europa, embora a UCITSD defina companhias como formas de entidades 

possíveis, ZETZSHE afirma que a redação não é técnica no sentido de considerar somente 

sociedades pos ações. Ao contrário, o autor afirma que a referência é feita a qualquer tipo 

de sociedade, compreendendo, portanto, partnerships e fundações.623  

 
                                                             
620  KLEIN, April; ZUR, Emanuel. Entrepreneurial Shareholder Activism: Hedge Funds and other private 

investors. In: BRATTON, William W.; MCCAHERY, Joseph A. (eds.). Institutional Investor Activism: 
Hedge Funds and Private Equity, Economics and Regulation. Oxford: Oxford University Press, 2015. p. 
308. 

621  MORLEY, John. The Separation of Funds and Managers: A Theory of Investment Fund Structure and 
Regulation. Yale Law Journal, v. 123, 2014, p. 1253; 1275. 

622  GONG, Bo. Understanding Institutional Shareholder Activism: A comparative study of the UK and 
China. Nova Iorque: Routledge, 2014. p. 84. 

623  “Em contraste com a AIFMD, o UCITSD é, no seu núcleo, uma regulação de produtos. Isso explica 
porque o art. 1 (3) O UCITSD limita a constituição de OICVM às entidades de acordo com (i) o direito 
contratual (enquanto fundos comuns geridos por sociedades de gestão); (ii) direito dos trusts (como unit 
trusts); (iii) estatuto (como companhias de investimento). À primeira vista, essa lista parece excluir 
parcerias e outros tipos de entidades legais (como fundações). No entanto, o termo em inglês ‘company’ 
no contexto de UCIs não é um termo técnico que se refere a ‘companhias’, mas uma referência a 
qualquer entidade legal usada para fins de investimento. Ambas as parcerias e fundações possuem status 
legal decorrente de leis. Não vemos nenhuma razão para excluir parcerias e fundações de funcionarem 
como entidades que constituam fundos, uma vez que todas as preocupações dos investidores são cobertas 
pela regulamentação obrigatória do fundo. Isto é tanto mais verdade quanto as fundações são o 
equivalente funcional dos trusts no continente europeu” (tradução livre) (no original: “In contrast to the 
AIFMD, UCITSD is at its core a product regulation. This explains why Art. 1 (3) UCITSD limits the set-
up of UCITS to entities in accordance with (i) contract law (as common funds managed by management 
companies); (ii) trust law (as unit trusts); (iii) statute (as investment companies). At first glance, this list 
seems to exclude partnerhips and other legal entity types (such as foundations). However, the English 
term ‘company’ in the context of UCIs is not a technical term referring to ‘corporations’ but a reference 
to any legal entity used for investment purposes. Both partnerships and foundations derive their legal 
entity status from the law. We see no factual reason to exclude partnerships and foundations from 
functioning as fund-carrying entities, since all investor concerns are covered by mandatory fund 
regulation. This is all the more true since foundations are the functional equivalent of the trust on the 
European continent”) (ZETZSCHE, Dirk A. The Anatomy of European Investment Fund Law. p. 53. 
Disponível em: <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2951681>). 
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Partnerships, no direito norte-americano, são formas societárias sem limitação 

de responsabilidade por parte dos sócios e sem incidência de imposto de renda. (“LP”) e 

Limited liability limited partnerships624 são formas societárias decorrentes da forma de 

partnerships. LPs, assim, se beneficiam, de um lado, dos benefícios tributários (em especial 

utilizando a depreciação dos ativos como fator para reduzir a tributação no nível de pessoas 

físicas), e de outro, da limitação da responsabilidade (sendo que, ao menos um sócio deve 

ter responsabilidade ilimitada).625 Na prática, a estrutura de LPs consiste basicamente de 

um sócio com responsabilidade ilimidada e com controle sobre a sociedade (general 

partner), enquanto os outros sócios possuem responsabilidade limitada, mas nenhuma 

ingerência sobre a administração da sociedade.626 Limited liability limited partnerships são, 

por sua vez, construções que utilizam a forma de limited partnerships, mas nas quais o 

general partner são companhias, não havendo, assim, nenhum sócio de responsabilidade 

ilimitada.627  

A escolha de LPs como forma jurídica para a constituição de fundos alternativos 

nos EUA tem origem tributária. Isso, porque o regime tributário norte-americano 

diferencia as partnerships das corporations na medida em que, nas partnerships não há 

incidência de imposto de renda, sendo esse coletado somente no nível das pessoas físicas. 

Assim, no regime norte-americano, aos acionistas de corporations incide dupla tributação 

(no nível empresarial e individual).628  

 
                                                             
624  Na prática, limited liability limited partnerships são partnerships que não precisam de um sócio com 

responsabilidade ilimitada (general partner). A criação desse tipo de entidade decorre da adoção, por LPs 
de corporation como general partner, de forma a isentar dele qualquer responsabilidade. Segundo 
Ramseyer, algumas legislações estaduais acabaram por acabar com o requisito de um sócio de 
responsabilidade ilimitada para esses tipos societários (RAMSEYER, J. Mark. Business Organizations. 2. 
ed. Nova Iorque: Wolters Kluwer, 2017. p. 78). 

625  “Segundo legislação estadual, um sócio de responsabilidade limitada em uma limited partnership não 
corre riscos pessoais. Pela prática burocrática do Tesouro, a limited partnership detém atributos 
suficientes de uma parceria para ser taxada como uma parceria. Note-se que a limited partnership detinha 
pelo menos um sócio (general partner) com responsabilidade pessoal ilimitada, e os sócios limitados não 
tinham controle sobre a operação da empresa” (tradução livre) (no original: “By state law, a limited 
partner in a limited partnership risked no personal liability. By the practice of Treasury bureaucrats, the 
limited partnership retained enough of the attributes of a partnership to be taxed as a partnership. Note 
that the limited partnership had at least one general partner with unlimited personal liability, and the 
limited partners had no control over the operation of the firm” (RAMSEYER. J. Mark. Business 
Organizations. 2. ed. Nova Iorque: Wolters Kluwer, 2017. p. 77). 

626  RAMSEYER. J. Mark. Business Organizations. 2. ed. Nova Iorque: Wolters Kluwer, 2017. p. 77. 
627  Idem, p. 78. 
628  Utilizando um exemplo hipotético, RAMSEYER descreve o problema: considerando que a alíquota 

tributária para corporations máxima de 33% seja a mesma para indivíduos, se uma corporation tiver 
renda de 100 dólares, pagará 33 dólares de imposto. Se esse valor for distribuído diretamente aos 
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Segundo RAMSEYER, na década de 1980, o Tesouro norte-americano abandonou 

a pretensão de controlar firmas que adotavam o modelo tributário de partnerships somente 

para aquelas sociedades que eram de fato, partnerships, 629  e permitiu às sociedades 

escolherem o regime tributário que preferissem (i.e., de corporation ou partnership). O 

resultado disso foi a proliferação de LLCs, sociedades organizadas na forma de 

companhias, mas com tratamento tributário de partnerships.630-631  

Segundo REYES, os sistemas de common law e civil law se diferenciam no que 

se refere às formas societárias, pois, enquanto nos países de civil law as organizações com 

intuito de lucro são classificadas como sociedades, nos países de common law há a 

diferenciação entre sociedades de pessoas e de capitais. 632  Assim, as partnerships 

representam uma estrutura flexível no que se refere aos requisitos de constituição, e têm 

como características determinantes a origem contratual e o regime de responsabilidade.633 

Ainda que tenham origens e características distintas, REYES afirma que “[a] 

limited partnership pode ser considerada como a versão anglo-saxão da sociedade 

comanditária existente nas legislações romano-germânicas”.634  

Na Alemanha, JESCH afirma que fundos de private equity adotam forma de 

GmbH & Co. KG (Gesellschaft mit beschränkter Haftung & Compagnie 

Kommanditgesellschaft). 635  Segundo GRUNEWALD, “uma GmbH & Co. KG é uma 

 
                                                             

acionistas (o que, naturalmente, pode não ocorrer), esses pagarão 33% sobre os 67 dólares restantes, ou 
seja, 22 dólares. No final, tem-se uma dupla tributação no valor total de 55 dólares. No entanto, se a 
estrutura adotada fosse de uma partnership, não haveria incidência de imposto no nível societário, e os 
acionistas pagariam somente 33% sobre a renda individual (RAMSEYER. J. Mark. Business 
Organizations. 2. ed. Nova Iorque: Wolters Kluwer, 2017. p. 75-76). 

629  RAMSEYER. J. Mark. Business Organizations. 2. ed.  Nova Iorque: Wolters Kluwer, 2017. p. 78. 
630  Idem, ibidem. 
631  Sobre a estrutura jurídica de fundos de private equity, vide: HARRIS, Lee, A Critical Theory of Private 

Equity. Delaware Journal of Corporate Law, v. 35, n. 1, 2010, p. 266 e ss. Disponível em: 
<https://ssrn.com/abstract=1557360>. 

632  REYES, Francisco. Direito societário americano: estudo comparativo. São Paulo: Quartier Latin, 2013. 
p. 119. 

633  Idem, ibidem. 
634  Segundo o autor, a origem da estrutura de LP tem influências no regime da Europa continental: “É 

curioso observar que o esquema vigente nos Estados Unidos nesta matéria, tem suas raízes no sistema 
europeu-continental. Rowley explica que ‘a origem da sociedade em comandita não se encontra no 
“Common Law” inglês nem no norte-americano. Estas sociedades foram conhecidas e aceitas pela 
primeira vez nos centros italianos de Pisa e Florença no século XII’ [...]” (REYES, Francisco. Direito 
societário americano: estudo comparativo. São Paulo: Quartier Latin, 2013. p. 142). 

635  JESCH, Thomas A. Private-Equity-Beteiligung: Wirtschaftliche, recthliche und steuerliche 
Rahmendedingungen aus Investorensicht. Gabler: Wiesbaden, 2004. p. 144.  
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comandita cujo (normalmente único) sócio comanditado é uma GmbH” 636  – um tipo 

societário análogo à limitada brasileira. Segundo a autora, essa junção de duas companhias 

– algo próximo à construção norte-americana de Limited Liability Limited Partnerships – 

foi bastante questionada no início pela jurisprudência, mas passou a ser aceita, 

especialmente pela existência de diversas previsões legais para a GmbH & Co. KG.637 

Além disso, da mesma forma como ocorre nos EUA, segundo GRUNEWALD, esse modelo 

societário se favorece de diversos benefícios tributários, uma vez que, enquanto sociedade 

de pessoas, não sofrem das mesmas regras impostas às pessoas jurídicas (i.e., sociedades 

de capital).638 

Fica claro, portanto, que há uma ampla gama de possibilidades no que se refere aos 

institutos jurídicos utilizados como veículo para a constituição de fundos de investimento. 

Especialmente nos casos de fundos alternativos, as partes envolvidas tendem a constitui-los em 

formas societárias que garantam neutralidade tributária. Isto decorre, em grande parte, ao fato 

de que tais fundos muitas vezes não são regulados e, consequentemente, também não recebem 

benefícios tributários concedidos aos fundos tradicionais.  

3.2 Regulação e autorregulação 

Os fundos de investimento são, normalmente, 639  sujeitos a regulações 

relacionadas às suas atividades, que é específica e adicional àquela aplicável a instituições 

financeiras e ao mercado de capitais. Segundo SPANGLER, isso se deve ao fato de que a 

operação como forma de intermediário no mercado cria riscos significativos de fraude.640 

Assim, a preocupação principal de tais regulações é a proteção do investidor de varejo, ou 

 
                                                             
636  No original: “Die GmbH & Co. KG ist eine KG [Komanditgesellschaft], deren (meist einziger) 

Komplementär eine GmbH ist” (GRUNEWALD, Barbara. Gesellschaftsrecht. 6. ed. Tübingen: Mohr 
Siebeck, 2005. p. 147). 

637  GRUNEWALD, Barbara. Gesellschaftsrecht. 6. ed. Tübingen: Mohr Siebeck, 2005. p. 147-148. 
638  “Em comparação com uma GmbH, a GmbH & Co. KG oferece diversas vantagens tributárias. Enquanto 

uma sociedade de pessoas, ela não está sujeita, em princípio, às estritas regras de captação e manutenção 
de capital impostas às pessoas jurídicas” (tradução livre) (no original: “Gegenüber einer GmbH bietet die 
GmbH & Co. KG vielfach steuerliche Vorteile. Hinzu kommt, dass sie als Personnengesellschaft im 
Grundsatz nich den strengen Regeln von Kapitalaufbringung und -erhaltung, die für juristische Personen 
gelten, unterliegt”) (GRUNEWALD, Barbara. Gesellschaftsrecht. 6. ed. Tübingen: Mohr Siebeck, 2005. 
p. 148). 

639  Em todos os países analisados (incluindo os 147 países do Apêndice I), não foi encontrado país sem 
regulação de fundos. 

640  SPANGLER, Timothy. The Law of Private Investment Funds. 2. ed. Oxford: Oxford University Press, 
2012. Par. 1.08. 
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seja, aquele pouco sofisticado,641-642 tendo como elementos principais (i) o registro do 

fundo como emissor público (i.e., se é ofertado ao público ou não), (ii) a saída dos 

investidores (i.e., abertos ou fechados), (iii) o nível de informação pública disponível, (iv) e 

a administração independente, em vista de problemas de agência.643 

Segundo MORLEY, as organizações consideradas fundos de investimento são 

compostas por (i) uma entidade que detém os ativos (i.e., ações, títulos, imóveis) e (ii) uma 

entidade que os administra.644 No nível da entidade, o autor ressalta que a regulação deve 

não só focar nas características dos ativos, mas também na forma peculiar de organização 

de cada fundo.645 Enquanto no nívei da entidade que detém os ativos, a preocupação maior 

está na comercialização de seus títulos (no Brasil, valores mobiliários646), no nível da 

administradora está nos possíveis conflitos de agência, descritos infra. 

 
                                                             
641  “No Reino Unido, nos Estados Unidos e em outros países com mercados financeiros desenvolvidos, os 

fundos de investimento estão sujeitos a uma regulamentação especificamente, para além do regime 
regulatório geral dos serviços financeiros. Esta regulamentação adicional baseia-se no reconhecimento de 
que, ao coletivizar as relações de gestão de investimentos e ao interpor veículos intermédios, o risco de 
fraude e de atos dolosos aumenta significativamente. Em primeiro lugar, a preocupação está centrada nos 
pequenos investidores. Tanto a abordagem do Reino Unido aos organismos de investimento coletivo 
autorizados como a dos EUA às sociedades de investimento registadas aplicam regulamentos 
substantivos de ‘nível de produto’ aos fundos de investimento comercializados no varejo. São impostas 
limitações muito específicas ao que os chamados ‘fundos mútuos de investimento’ podem e não podem 
fazer. Só o cumprimento desses requisitos permitirá que esses fundos sejam tornados públicos. Regra 
geral, os investidores não varejistas [i.e., sofisticados] beneficiam de uma maior flexibilidade e, em 
circunstâncias adequadas, podem participar em outros fundos de investimento privados” (no original: “In 
the United Kingdom, the United States, and other countries with developed financial markets, investment 
funds are subject to specifically tailored regulation, in addition to the general financial services 
regulatory regime. This further regulation is based on a recognition that by collectivizing the investment 
management relationships and interposing intermediate vehicles, the risk of fraud and malfeasance 
increase significantly. Primarily, the concern is focused on retail investors. Both the UK’s approach to 
authorized collective investment schemes and the US’s approach to registered investment companies 
apply substantive ‘product-level’ regulations to investment funds marketed on a retail basis. Very 
particular limitations are placed on what so-called ‘mutual funds’ can and cannot do. Only by complying 
with such requirements may these funds be made publicly available. As a general rule, non-retail 
investors have been provided with greater flexibility and, in appropriate circumstances, they may 
participate in other investment funds on a private basis”) (SPANGLER, Timothy. The Law of Private 
Investment Funds. 2. ed. Oxford: Oxford University Press, 2012. Par. 1.08). 

642  RUSSEL, Ray. An Introduction to Mutual Funds Worldwide. Hoboken: John Wiley & Sons, 2007. p. 46. 
643  MORLEY, John. The Separation of Funds and Managers: A Theory of Investment Fund Structure and 

Regulation. Yale Law Journal, v. 123, 2014, p. 1255. 
644  O autor exemplifica: “The Fidelity management company, for example, operates several dozen mutual 

funds unter the Fidelity brand name. Each fund is a separate entity with separate owners, and so is 
Fidelity itself” (MORLEY, John. The Separation of Funds and Managers: A Theory of Investment Fund 
Structure and Regulation. Yale Law Journal, v. 123, 2014, p. 1232) 

645  MORLEY, John. The Separation of Funds and Managers: A Theory of Investment Fund Structure and 
Regulation. Yale Law Journal, v. 123, 2014, p. 1232. 

646  Lei nº 6.385/76, 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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Como será demonstrado a seguir, talvez o aspecto (ou a consequência) mais 

relevante da separação entre fundos tradicionais e alternativos seja o tratamento regulatório 

a eles conferido. Isso decorre das diferenças estruturais apresentadas, como a sofisticação 

dos investidores, as características de seus investimentos, e a forma de comercialização das 

participações (cotas) detidas pelos investidores. Assim, da mesma forma com que a 

existência de fundos de investimento é algo quase universal no mundo, a regulação de 

determinados fundos também é.  

Nesse aspecto, a prática internacional costuma diferenciar os fundos entre fundos 

públicos, sendo, de forma simples, aqueles que têm suas cotas (ou ações) publicamente 

negociadas, e os privados, que são ofertados de forma restrita a investidores sofisticados. Dito 

de outra forma, o Estado interfere em determinadas relações, originalmente privadas, em 

decorrência de possíveis falhas de mercado, garantindo, assim, o bom funcionamento do 

mercado.647 Partindo-se do pressuposto de que são relações privadas, a regulação imposta aos 

fundos é uma tutela específica que decorre de políticas públicas baseadas em princípios, como 

a proteção dos investidores e a promoção do mercado de capitais.  

Se, nos fundos públicos, a tutela estatal por meio do registro, da imposição do 

fornecimento de informações, garantiria a tutela dos pequenos investidores, nos fundos 

privados esses aspectos seriam resolvidos ao limitar tais estruturas em termos subjetivos 

(i.e., somente investidores qualificados e número máximo de participantes), e gerenciais 

(i.e., garantindo que a administração deles seja feita por entidades controladas).  

Na prática, essa divisão entre fundos públicos e privados acaba sendo o reflexo 

da divisão entre fundos tradicionais e fundos alternativos,648 ou vice-versa. Segundo ROE, 

 
                                                             
647  YAZBEK abordou a razão para a tutela estatal no mercado financeiro e de capitais, indicando que “[a] 

transição da administração de riscos, de um regime de mercado para estruturas hierárquicas diversas, seja 
pela criação de arranjos privados destinados a manter o controle sobre outros agentes, por meio de regras 
legais protetivas ou pela regulação de atividades, funda-se no reconhecimento de insuficiências do 
mercado, que impediriam de, eficientemente, cumprir suas funções” (YAZBEK, Otavio. Regulação do 
mercado financeiro e de capitais. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. p. 33). Esse tema será 
aprofundado no Capítulo 6. 

648  Não está claro, todavia, qual forma de classificação originou a outra. Ou seja, uma hipótese é de que a 
divisão regulatória entre fundos públicos e privados tenha criado regras restritras para fundos tradicionais 
relacionadas a número de participantes, diversificação de portfólio e ingerência em investidas de forma 
que os fundos que não se enquadravam nessas classificações tinham maior liberdade para buscar 
investimentos alternativos com maior rentabilidade. A outra hipótese é de que a prática econômica já 
apresentava tal divisão, que foi regulada. Na verdade, essa “ordem” de estabelecimento de regras e 
prática econômica parece variar entre as jurisdições. Nos EUA, a criação de regras para fundos mútuos 
em 1940 parece ter levado ao desenvolvimento de fundos alternativos na década de 1980. No entanto, na 
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algumas características relevantes da legislação dos fundos mútuos pelo ICA (que são os 

fundos regulados, i.e., públicos) têm origens políticas históricas, como, por exemplo, a 

limitação de controle de investidas, a diversificação de portfólio e a restrição de 

investimentos com partes relacionadas aos investidores.649  

Como será descrito a seguir, há diversos níveis de regulação aos quais os fundos de 

investimento podem estar sujeitos. Primeiro, há normas básicas que definem e separam a 

entidade considerada pública ou privada. Elas envolvem, por exemplo, o número de 

investidores, a diversificação do portfólio, a possibilidade de ingerência ou controle nos 

investimentos e existência de um administrador independente. Depois de cumpridos os 

requisitos – e definido o enquadramento –, há obrigações específicas para cada tipo de 

entidade. Fundos privados têm, normalmente, como obrigação básica de possuir 

administradores independentes (os quais, por sua vez, estão sujeitos a regulação específica). De 

outro, aos fundos privados são impostas diversas obrigações como a necessidade de registro do 

fundo específico enquanto entidade, a necessidade de registro da oferta de cotas (que varia 

entre fundos abertos e fechados), e a obrigação de elaboração de documentos informativos aos 

investidores e de prestação de informações periódicas às autoridades. Partindo do princípio 

geral de proteção do investidor, a prática regulatória leva em conta diversos princípios, como 

transparência, avaliação diária, liquidez, limites de alavancagem, diversificação de portfólio, 

custódia, e proibição de operações com conflito de interesses.650  

3.2.1 Entidades de regulação e autorregulação 

A regulação de fundos supramencionada é conduzida, na maioria dos países, por 

autoridades governamentais que também atuam como reguladoras do mercado de capitais, 

cujos exemplos são listados a seguir:651 

 
                                                             

União Europeia, as regras parecem ter sido criadas a partir da prática internacional de investimentos 
tradicionais e alternativos. 

649  ROE, Mark J. Strong Managers Weak Owners: The Political Roots of American Corporate Finance. 
Princeton: Princeton University Press, 1994, p. 103-104. Sobre o tema, vide também: ROE, Mark J. 
Political Elements in the Creation of a Mutual Fund Industry. University of Pennsylvania Law Review, v. 
139, n. 6, jun. 1991, p. 1469. 

650  BAKER, H. Kent; FILBECK, Greg; KIYMAX, Halil (ed.). Mutual Funds and Exchange-Traded Funds: 
Building Blocks to Wealth. Nova Iorque: Oxford University Press, 2016. p. 76. 

651  Para o desenvolvimento histórico das legislações relacionadas a fundos e suas entidades regulatórias em 
diversos países, vide: RUSSEL, Ray. An Introduction to Mutual Funds Worldwide. Hoboken: John Wiley 
& Sons, 2007. p. 46-61. 
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Tabela 2: Lista de autoridades regulatórias de fundos de investimento no mundo 

País Autoridade responsável 
EUA Securities and Exchange Commission – SEC (abaixo do Federal 

Reserve Board) 
União Europeia European Securities and Markets Authority (ESMA) 
Reino Unido Financial Services Authority – FSA (abaixo do HM Treasury) 
China China Securities and Regulatory Commission – CSRC (abaixo 

do Ministério de Finanças) 
Alemanha Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht – BaFin 

(abaixo do Ministério de Finanças)  
Japão Financial Services Agency – FSA (abaixo do Ministério de 

Finanças) 
Brasil Comissão de Valores Mobiliários – CVM (Ministério da 

Fazenda) 

Fonte: Adaptação de RUSSEL, Ray. An Introduction to Mutual Funds Worldwide. Hoboken: John Wiley & Sons, 2007. 
p. 13-14. Com adição do Brasil e exclusão de países. 

 

Nos EUA, o Securities Exchange Act de 1934 (“SEA”) foi importante para o 

desenvolvimento dos fundos mútuos porque criou a SEC, autoridade cuja única 

responsabilidade era a administração das leis federais de valores mobiliários em favor dos 

investidores. 652  Lá, a entidade específica responsável pela regulação e supervisão de 

fundos de investimento é a Division of Investment Management (“DIM”), cuja função é a 

regulação de companhias de investimento (e.g., fundos mútuos, fundos fechados, unit 

investment trusts e Exchange-traded funds), produtos de seguradoras e consultores de 

investimento registrados.653 Como será descrito infra, fundos alternativos, que estão fora 

do escopo da regulação, não sendo regulados pela SEC. Embora não haja entidade 

autorreguladora nos EUA, outros países possuem entidades que auxiliam no controle e na 

fiscalização dos mercados, em especial de fundos privados e de seus administradores. 

Na União Europeia, a European Securities and Markets Authority (“ESMA”) 

atua como órgão supervisor da implementação das diretivas, em especial a UCITSD, para 

fundos tradicionais (ou públicos) e a AIFMD, para fundos alternativos (ou privados654). A 

 
                                                             
652  FINK, Matthew P. The Rise of Mutual Funds: An Insider's View. Oxford: Oxford University Press, 2008. 

p. 25. 
653  Vide: <https://www.sec.gov/investment/Article/investment_about.html>. 
654  “A ESMA opera no segmento de gestão de investimentos coletivos, comumente chamada de gestão de 

fundos. Os dois principais atos legislativos da UE neste domínio são a Diretiva relativa aos organismos 
de investimento coletivo em valores mobiliários (UCITSD) e a Diretiva relativa aos gestores de fundos 
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ESMA foi fundada em 2011, como resultado das recomendações do relatório Larosière, 

que advogou pelo estabelecimento de uma rede descentralizada de supervisão do sistema 

financeiro.655 Nesse âmbito de atuação, a ESMA serve como ponto de referência para 

outras autoridades regulatórias nacionais, 656  oferecendo suporte técnico, auxilia na 

preparação de regulações nos países-membro, e publica recomendações e guidelines para 

garantir maior efetividade na implementação das diretivas.657 

Na Alemanha, a autoridade responsável por regulação e supervisão dos fundos 

de investimento é o BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht). 658  Como 

descrito no Capítulo 2, os fundos de investimento se dividem entre fundos públicos 

(Publikumfonds) e fundos especiais (Spezialfonds),659 sendo que somente os públicos e as 

administradoras de fundos são objeto de regulação do BaFin.660  

No Reino Unido, GONG afirma que os unit trust autorizados e OEICS são 

regulados pela Financial Services Authority (“FSA”) de acordo com o Financial Services 

and Markets Act de 2000 (“FSMA”).661 Os fundos autorizados devem seguir as regras 

disponíveis no manual da FSA (FSA ‘COLL’ Handbook).662 De acordo com o manual, são 

 
                                                             

de investimento alternativos (AIFMD)” (tradução livre) (no original: “ESMA is active in the area of 
collective investment management, commonly known as fund management. The two main pieces of EU 
legislation in this area are the Directive on Undertakings for Collective Investment in Transferable 
Securities (UCITS) and the Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD)”) (disponível em: 
<https://www.esma.europa.eu/regulation/fund-management>). 

655  ESMA. Who we are. Disponível em: <https://www.esma.europa.eu/about-esma/who-we-are>. 
656  ZETZSCHE, Dirk A. The Anatomy of European Investment Fund Law. p. 18. Disponível em: 

<https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2951681>. 
657  Disponível em: <https://ec.europa.eu/info/law/alternative-investment-fund-managers-aifm-directive-

2011-61-eu/who-we-work_en>. 
658  O BaFin foi criado em 2002 como resultado da reestruturação administrativa. Ele é resultado da fusão 

entre a autoridade de supervisão bancária (Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen – BAKred), do 
mercado de capitais (Bundesaufsichtsamt für den Wertpapierhandel – BAWe) e de seguros 
(Bundesaufsichtsamt für das Versicherungs-wesen – BAV). 

659  MACKENSEN, Marcus. Institutionelle Anleger im Unternehmensrecht Deutschlands und der USA. 
Frankfurt am Main: Lang, 2000. p. 139. 

660  “No caso de fundos de investimento constituídos na Alemanha, o BaFin também conduz a supervisão de 
produtos e, por exemplo, aprova regras de constituições de fundos de varejo. Além disso, as empresas de 
administração de ativos devem observar regras determinadas de investimentos”. (tradução livre) (no 
original: “In the case of investment funds that are launched in Germany, BaFin also carries out product 
supervision and, for example, approves the fund rules of retail funds. Furthermore, German asset 
management companies must observe a number of statutory investment provisions” (BAFIN. Investment 
funds. Disponível em: <https://www.bafin.de/EN/Aufsicht/KVGenInvestmentfonds/Investmentfonds/ 
investmentfonds_artikel_en.html>). 

661  GONG, Bo. Understanding Institutional Shareholder Activism: A comparative study of the UK and 
China. Nova Iorque: Routledge, 2014. p. 83. 

662  Idem, ibidem. 
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objeto de autorização os fundos UCITS, outros fundos de varejo, e fundos de investidores 

qualificados.663  

No Japão, a FSA (Financial Services Agency of Japan) é a principal autoridade 

regulatória de fundos públicos664 (incluindo ETFs), regulados pelo Financial Instruments 

and Exchange Act (Act No. 25 de 1948, ou “FIEA”). Para casos de fundos imobiliários (J-

REITs) a autoridade do Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT) 

também possui competência para regulação.665  Além disso, a Associação Japonesa de 

Fundos de Investimento (Investment Trusts Association, Japan – JITA) atua como entidade 

autorreguladora do mercado.666 

Dos países analisados, a indústria de fundos da China é a mais recente, tendo 

iniciado no início da década de 1990, sendo que a primeira companhia de administração de 

fundos foi criada em março de 1998. 667  Na China, a autoridade que regula valores 

mobiliários, a China Securities Regulatory Commission (“CSRC”) possui competência 

para regulamentar fundos de investimentos de acordo com a lei de mercado de capitais 

chinesa (Securities Law of the People’s Republic of China).668 No que se refere a fundos de 

 
                                                             
663  FSA. COLL Handbook. Jan, 2019. 1.2.1. Disponível em: <https://www.handbook. 

fca.org.uk/handbook/COLL.pdf>. 
664  TANAKA, Akira; MIYAMOTO, Koichi. Retail investment funds in Japan: regulatory. Thompson 

Reuters Collection of Practical Law, 2018. Disponível em: 
<https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/0-501-
5077?navId=F8D9D0BFF49C9A3D3C5F247930E788F9&comp=pluk&transitionType=Default&context
Data=(sc.Default)&firstPage=true&bhcp=1>. Acesso em: 7 dez. 2018.  

665  TANAKA, Akira; MIYAMOTO, Koichi. Retail investment funds in Japan: regulatory. Thompson 
Reuters Collection of Practical Law, 2018. Disponível em: 
<https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/0-501-
5077?navId=F8D9D0BFF49C9A3D3C5F247930E788F9&comp=pluk&transitionType=Default&context
Data=(sc.Default)&firstPage=true&bhcp=1>. Acesso em: 07 dez. 2018.  

666  Vide: <https://www.toushin.or.jp/english/about/profile/>. 
667  Segundo a Asset Management Association of China. Disponível em: <http://www.amac.org.cn/ 

cms/article/preview?ID=382746>. 
668  “Artigo 179. A autoridade de valores mobiliários organizada abaixo do Conselho de Estado deve 

desempenhar as seguintes funções e deveres com relação à supervisão e administração do mercado de 
valores mobiliários: [...] (3) Realizar a supervisão e administração das atividades de valores mobiliários 
de um emissor de títulos, companhias listadas, negociação de valores mobiliários, companhia de valores 
mobiliários, instituição de registo e compensação de valores mobiliários, sociedade gestora de fundos de 
investimento mobiliário ou instituição de prestação de serviços de negociação de valores mobiliários, nos 
termos da lei” (tradução livre) (no original: “Article 179. The securities authority under the State Council 
shall perform the following functions and duties regarding the supervision and administration of the 
securities market: […] (3) Carrying out the supervision and administration of the securities activities of a 
securities issuer, listed company, stock exchange, securities company, securities registration and clearing 
institution, securities investment fund management company or securities trading service institution 
according to the law” (CHINA. Investment Fund Law, 2013. Versão oficial em inglês está disponível em: 
<http://www.china.org.cn/english/government/207337.htm>). 
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investimento, a CSRC passou a regular fundos privados após a entrada em vigor da 

reforma da Securities Investment Fund Law em 2013. 669  Recentemente, em 2014, a 

Associação Chinesa de Administração de Ativos (Asset Management Association Of China 

– AMAC) tornou-se entidade autorregulatória, com funções de registro de administradores 

de fundos privados.670  

No Brasil, inicialmente, os fundos de investimento eram regulados 

conjuntamente entre o Banco Central do Brasil (“Bacen”) e a CVM,671 sendo que à CVM 

cabia a regulação de fundos de ações e, ao Bacen, os fundos de renda fixa. Em 2004, a 

competência de regular fundos deixa de ser conjunta e passa a ser exclusiva da CVM por 

meio do convênio celebrado entre ambas as instituições. 672  Em 2009, foi criada a 

ANBIMA, como resultado da fusão entre ANBID e ANDIMA, com o objetivo de 

aprimorar a indústria de fundos e o mercado de capitais brasileiro, tornando-se o órgão 

autorregulatório da indústria no país.673 O Apêndice III apresenta uma linha do tempo da 

evolução jurídico-regulatória dos fundos de investimento desde a década de 1940.  

Como será demonstrado ao longo do trabalho, a CVM regula atualmente todas 

as formas de fundos de investimento – tradicionais e alternativos e que investem em todos 

os tipos de ativos – sem critérios mínimos claros para tais entidades e, igualmente, sem 

distinção clara entre quais fundos são públicos e privados. Esse ponto será abordado de 

forma detalhada nos Capítulos 5 e 6. 

Por fim, cabem alguns comentários sobre o panorama regulatório de fundos. 

Como regra geral do desenvolvimento, RUSSEL afirma que, enquanto nas economias 

ocidentais o desenvolvimento da regulação surgiu da prática comercial, nos países asiáticos 

teve origem nos governos que buscaram desenvolver os mercados.674 Ou seja, nos países 

ocidentais (em especial os EUA), a regulação foi criada como reação ao crescimento 

desses tipos de entidades. De outro lado – e posteriormente em termos cronológicos –, 

 
                                                             
669  Versão oficial em inglês está disponível em: <http://english.gov.cn/services/investment/2014/08/23/ 

content_281474982978075.htm>. 
670  ASSET MANAGEMENT ASSOCIATION OF CHINA. China Private Securities Investment Fund – 

Annual Industry Development Report 2016. p. 1. Disponível em: <http://www.amac.org.cn/tjsj/cbw/>. 
671  Conforme atribuição da Lei nº 4.728/1965 (FREITAS, Ricardo de Santos. Natureza jurídica dos fundos 

de investimento. São Paulo: Quartier Latin, 2005. p. 93). 
672  CARVALHO, Mário Tavernard Martins de. Regime jurídico dos fundos de investimento. São Paulo: 

Quartier Latin, 2012. p. 75-76. 
673  BRITO, Osias. Guia prático de economia e finanças. São Paulo: Saraiva, 2016. 
674  RUSSEL, Ray. An Introduction to Mutual Funds Worldwide. Hoboken: John Wiley & Sons, 2007. p. 61. 
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países asiáticos (e, aqui, pode-se incluir também os países da América Latina), a regulação 

dos fundos de investimento surgiu antes dos mercados, como forma de fomentar a prática e 

promover os mercados de capitais.  

Como evolução recente, RUSSEL indica uma tendência de regimes mais liberais 

(ou tolerantes) em termos de fiscalização de fundos de investimento no mundo.675 Assim, 

indica, por exemplo, a terceira reforma na UCITSD, que aumentou o escopo de fundos 

mistos e de derivativos, e igualmente ampliou limites de investimentos em ativos 

individuais.676 

A seguir, serão apresentados os panoramas regulatórios de fundos públicos e 

privados nos países analisados. Nesse aspecto, o foco da análise será nas características 

básicas exigidas a cada tipo de entidade a partir das perspectivas de classificações dos 

fundos apresentadas no Capítulo 2. Assim, serão apresentados elementos de investimentos, 

investidores e administração como a medida da diferenciação de fundos públicos e 

privados.  

Foge ao escopo da análise, portanto, criterios regulatrórios específicos 

relacionados aos fundos de investimento, como fornecimento de informações específicas, 

condições de liquidez, taxas de administração, transparência, precificação, entre outros 

aspectos eventualmente regulados.  

3.2.2 Fundos Públicos (tradicionais) 

Nos EUA, fundos públicos, i.e., aqueles que emitem títulos (ações, quotas) ao 

público devem ser registrados na SEC e devem seguir as normas do ICA.677 MORLEY 

indica que a regulação de fundos de investimento nos EUA é específica e peculiar, pois, 

diferentemente de outras áreas do mercado de capitais norte-americano, que possui leis 

genéricas (i.e., o Securities Act de 1933 e o Securities Exchange Act de 1934), nesse 

segmento, o ICA é uma legislação específica, o que os torna uma exceção na dinâmica de 

 
                                                             
675  Idem, p. 17. 
676  Idem, p. 21. 
677  MORLEY, John. The Separation of Funds and Managers: A Theory of Investment Fund Structure and 

Regulation. Yale Law Journal, v. 123, 2014, p. 1235. 
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regulação do mercado de capitais norte-americano. 678  Para o autor, o que justifica a 

existência de regulação tão específica para fundos de investimento é a tendência de fundos 

apresentarem separação entre administração e propriedade.679 

O ICA considera “companhias de investimento” (investment companies, i.e., 

fundos de investimento em sentido amplo) um emissor que seja ou desenvolva atividades 

de investir, reinvestir ou negociar valores mobiliários,680 sendo elas classificadas entre 

companhias de gestão (management companies), unit investment trust ou face-amount 

certificate companies.681 Além disso, a lei define de forma específica quais entidades se 

qualificam como companhias de investimento, havendo três critérios básicos: (i) 

diversificação de portfólio, (ii) ausência de ingerência nos investimentos, e (iii) pluralidade 

de investidores. 

No que se refere à diversificação de portfólio e à ausência de ingerência, KAHAN 

e ROCK, indicam que os fundos mútuos nos EUA possuem diversas limitações que afetam 

a habilidade e os incentivos para monitorarem suas investidas, 682  ou seja, de serem 

ativistas. Dentre essas obrigações, está a apresentação de relatórios periódicos com volume 

 
                                                             
678  MORLEY, John. Why do investment funds have special securities regulatin? In: BIRDTHISTLE, 

William A.; MORLEY, John (ed.). Research Handbook on the Regulation of Mutual Funds. Cheltenham: 
Edward Elgar, 2018. p. 9. 

679  Idem, p. 21. 
680  Vide “What is an Investment Company” em: <https://www.sec.gov/investment/fast-

answers/divisionsinvestmentinvcoreg121504htm.html>. 
681  “SEC. 4. Para efeitos do presente título, as sociedades de investimento dividem-se em três classes 

principais, definidas do seguinte modo: (1) ‘Face-amount certificate company’: uma sociedade de 
investimento envolvida ou que se proponha a participar no negócio de emissão de títulos de valor de face 
do tipo em prestações, ou que tenha empreendido tal negócio e que possua títulos pendentes. (2) ‘Unit 
Investment Trust’ significa uma companhia de investimento que (A) é organizada sob a forma de trust, 
contrato de custódia ou agência, ou instrumento similar, (B) não tenha um conselho de administração, e 
(C) Emita apenas títulos resgatáveis, cada um dos quais representa uma participação indivisa numa 
unidade de valores mobiliários especificados; mas não inclua trust de votação. (3) ‘Management 
Company’: qualquer sociedade de investimento que não seja uma ‘Face-amount certificate company’ ou 
uma ‘Unit Investment Trust’” (tradução livre) (no original: “SEC. 4. For the purposes of this title, 
investment companies divided into three principal classes, defined as follows: (1) ‘Face-amount 
certificate company’ means an investment company which is engaged or proposes to engage in the 
business of issuing face-amount certificates of the installment type, or which has been engaged in such 
business and has any such certificate outstanding. (2) ‘Unit investment trust’ means an investment 
company which (A) is organized under a trust indenture, contract of custodianship or agency, or similar 
instrument, (B) does not have a board of directors, and (C) issues only redeemable securities, each of 
which represents an undivided interest in a unit of specified securities; but does not include a voting trust. 
(3) ‘Management company’ means any investment company other than a face-amount certificate 
company or a unit investment trust”) (EUA. Investment Company Act, 1940. Seção 4. Disponível em: 
<http://legcounsel.house.gov/Comps/Investment%20Company%20Act%20Of%201940.pdf>). 

682  KAHAN, Marcel; ROCK, Edward B. Hedge Funds in Corporate Governance and Corporate Control. 
University of Pennsylvania Law Review, v. 155, 2007, p. 1049, 2007; Disponível em: 
<https://ssrn.com/abstract=919881>. 
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e valor de valores mobiliários detidos. Além disso, para receberem benefícios tributários, 

devem ter portfólio de investimento diversificado, o que significa que (i) para 50% dos 

ativos dos fundos, as participações detidas não podem ser superiores a 10% das ações 

totais da companhia investida, e (ii) para todas o patrimônio do fundo, nenhum 

investimento individual pode ser superior a 5% do patrimônio líquido do fundo. 683 

Adicionalmente, para que possam se divulgar como fundos diversificados, devem cumprir 

regras do ICA, que aumenta para 75% o percentual dos ativos do item “(i)” anterior (i.e., 

ausência de ingerência na investida) e também não pode investir mais de 5% do seu 

próprio patrimônio líquido em um emissor.684 Por fim, considerando a necessária liquidez 

dos fundos abertos, a SEC emitiu guidelines limitando investimentos de fundos mútuos em 

investimentos ilíquidos para até 15% do patrimônio líquido dos fundos.685 Já no que se 

refere à pluralidade de investidores, o ICA define como companhias de investimento 

aquelas com, pelo menos, 100 investidores.686-687 

Portanto, pode-se dizer que os fundos públicos nos EUA possuem três regras 

mínimas para se enquadrarem no ICA e receberem benefícios tributários para tal: (i) 

mínimo de 100 investidores, (ii) mínimo de 20 investimentos distintos (i.e., máximo de 5% 

do patrimônio líquido por emissor), e (iii) impossibilidade de ingerência nas investidas. 

Caso cumpram tais regras e se enquadrem nos critérios do ICA, terão os ônus (e.g., 

obrigação de infromar), e os bônus (e.g., tributários) a eles concedidos.  

 
                                                             
683  KAHAN, Marcel; ROCK, Edward B. Hedge Funds in Corporate Governance and Corporate Control. 

University of Pennsylvania Law Review, v. 155, 2007, p. 1049, 2007; Disponível em: 
<https://ssrn.com/abstract=919881>.. 

684  Idem, ibidem. 
685  Idem, p. 1050.  
686  CUMMING, Douglas; DAI, Na; JOHAN, Sofia A. Hedge Fund Regulation and Governance. In 

BRATTON, William W.; MCCAHERY, Joseph A. Institutional Investor Activism: Hedge Funds and 
Private Equity, Economics and Regulation. Oxford: Oxford University Press, 2015. p. 553. 

687  “Quando utilizado no presente título, entende-se por ‘sociedade de investimento’ qualquer emitente que 
[...] (c) Sem prejuízo do disposto na alínea (a), nenhuma das seguintes pessoas é sociedade de 
investimento na acepção do presente título: (1) Qualquer emitente cujos valores mobiliários em 
circulação (com excepção dos títulos de curto prazo) sejam propriedade, a título oneroso, de não mais de 
cem pessoas e que não esteja a efetuar e não proponha uma oferta pública dos seus valores mobiliários. 
[…]” (tradução livre) (no original: ICA, Section 3. (c)(1) “When used in this title, ‘investment company’ 
means any issuer which […] (c) Notwithstanding subsection (a), none of the following persons is an 
investment company within the meaning of this title: (1) Any issuer whose outstanding securities (other 
than short- term paper) are beneficially owned by not more than one hundred persons and which is not 
making and does not presently propose to make a public offering of its securities. […]” (EUA. 
Investment Company Act, 1940. Disponível em: <https://legcounsel.house.gov/Comps/Investment%20 
Company%20Act%20Of%201940.pdf>). 
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Para além dessas regras, MORLEY também sugere que a regulação de fundos 

abertos e fechados deveria ser distinta, sendo que o ICA trata ambos os tipos de fundos de 

forma indistinta. 688  Além disso, HU e MORLEY também defendem a necessidade de 

regulação específica de ETFs nos EUA, onde sequer uma clara definição do conceito.689 

Segundo os autores, entidades semelhantes (i.e., com finalidades econômicas semelhantes), 

utilizam instrumentos distintos (e.g., fundos mútuos, pool de commodities e companhias 

operacionais), o que leva a certa discricionariedade de monitoramento da SEC.690 Assim, 

propõem alterações na legislação norte-americana, de forma a garantir um sistema coeso 

de normas garantindo transparência, consistência e simplicidade.691  

 
                                                             
688  “Os fundos abertos justificam um tratamento regulatório mais brando, porque os investidores nestes 

fundos estão relativamente bem equipados para resolver a maior parte dos problemas específicos criados 
pela separação de fundos e gestores. Em resposta aos conflitos de interesses intrafundos e aos limites de 
direitos de controle, por exemplo, os investidores de fundos abertos podem simplesmente resgatar [seus 
investimentos]. Em contrapartida, a capacidade dos acionistas de fundos fechados para resolver estes 
problemas é extremamente limitada. Eles não têm nem controle significativo nem [capacidade de] saída 
significativa. Os acionistas de fundos fechados exigem, portanto, uma proteção regulatória muito mais 
forte do que os investidores de fundos abertos. [...] Ao argumentar que os fundos abertos devem ser 
menos regulamentados do que os fundos fechados, não pretendo sugerir que os fundos abertos devem 
estar totalmente isentos de regulamentação. Na medida em que os direitos de saída dos fundos abertos 
são limitados por restrições práticas – como a falta de sofisticação dos investidores, assimetria de 
informação ou impostos –, devemos regular os fundos abertos para lidar com essas restrições. Em outras 
palavras, devemos regular os fundos abertos para enfrentar os mesmos tipos de imperfeições de mercado 
que justificam a regulação noutros mercados de produtos. No entanto, é evidente que o regime 
regulamentar ideal para os fundos abertos é, em geral, muito mais leve do que para os fundos fechados” 
(tradução livre) (no original: “Open-end funds warrant lighter regulatory treatment, because investors in 
these funds are relatively well equipped to address most of the peculiar problems created by the 
separation of funds and managers. In response to inter-fund conflicts of interest and limits on control 
rights, for example, open-end fund investors can simply redeem. By contrast, closed-end fund 
shareholders’ ability to address these problems is extremely limited. They have neither meaningful 
control nor meaningful exit. Closed-end fund shareholders therefore require much stronger regulatory 
protection than open-end fund investors. […] In arguing that open-end funds should be less regulated 
than closed-end funds, I do not mean to suggest that open-end funds should be free from regulation 
entirely. To the extent that exit rights in open-end funds are limited by practical constraints – such as 
investors’ lack of sophistication, information asymmetry, or taxes – we should regulate open-end funds to 
address these constraints. In other words, we should regulate open-end funds to address the same types of 
market imperfections that warrant regulation in other product markets. Clearly, however, the optimal 
regulatory scheme for open-end funds is much lighter overall than for closed-end funds”) (MORLEY, 
John. The Separation of Funds and Managers: A Theory of Investment Fund Structure and Regulation. 
Yale Law Journal, v. 123, 2014, p. 1284-1285). 

689  HU, Henry T. C.; MORLEY, John D. A Regulatory Framework for Exchange Traded Funds. Southern 
California Law Review, n. 91, jul. 2018, p. 839-840. Disponível em: <https://papers. 
ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3137918>. 

690  Para o caso dos fundos ETF, os autores inclusive identificam escasses na literatura, havendo somente 
cinco artigos jurídicos (law review), nos EUA (HU, Henry T. C.; MORLEY, John D. A Regulatory 
Framework for Exchange Traded Funds. Southern California Law Review, n. 91, jul. 2018, p. 847. 
Disponível em: <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3137918>). 

691  HU, Henry T. C.; MORLEY, John D. A Regulatory Framework for Exchange Traded Funds. Southern 
California Law Review, n. 91, jul. 2018, p. 935. Disponível em: <https://papers. 
ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3137918>. 
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Na Europa, como já descrito no Capítulo 2, foram criados os OICVM. De 

acordo com a Diretiva que os regula (UCITSD), há certas características básicas,692 sendo 

excluídos os fundos fechados, uma vez que não comercializam cotas ao público.693 Além 

disso, como nos EUA, essas entidades igualmente possuem características básicas 

relacionadas à (i) diversificação de portfólio (em regra, pelo menos 20 investidas)694 e (ii) 

ausência de ingerência nos investimentos, (máximo de 10% das ações sem direito a voto na 

mesma emitente).695 A UCITSD não define, no entanto, uma regra para pluralidade de 

investidores, limitando-se a afirmar que os fundos de investimento devem recolher 

“capitais obtidos junto do público”. 696  A UCITSD também prevê a hipótese de 

investimentos de OICVM em outros OICVMs, mas limita essa participação a, no máximo 

10% do patrimônio líquido em cada investimento.697 Atualmente, todos os países-membros 

da União Europeia implementaram a UCITSD.698  

Na China, fundos públicos (i.e., de varejo) só podem ser ofertados publicamente 

se (i) o administrado é regulado pela CSRC, (ii) for constituído nas formas societárias 

aprovadas.699 No que se refere à pluralidade de investidores, os fundos de varejo podem ser 

 
                                                             
692  Quais sejam: (i) captação de recursos junto ao público, (ii) agrupamento em única estrutura, (iii) gestão 

dos recursos baseada em repartição de riscos, e (iv) aplicação em valores mobiliários (FREITAS, Ricardo 
de Santos. Natureza jurídica dos fundos de investimento. São Paulo: Quartier Latin, 2005. p. 48). 

693  Vide art. 3 da UCITSD (disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/ 
?uri=CELEX:32009L0065&from=EN>). 

694  Esse número decorre da limitação de investirem, no máximo, 5% dos ativos em valores mobiliários de 
uma mesma entidade, conforme art. 52, embora haja regras de flexibilização de acordo com cada Estado-
membro (disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX: 
32009L0065&from=EN>). 

695  De acordo com o art. 56, os fundos e suas administradoras de patrimônio (gestoras) não podem adquirir 
ações que, somadas, garantam direito de voto nas sociedades investidas que permitam influência 
significativa na gestão. “As sociedades de investimento e sociedades gestoras não podem, agindo em 
conjunto com os fundos comuns de investimento que giram e sejam abrangidos pelo âmbito de aplicação 
da presente directiva, adquirir acções com direito a voto que lhes permitam exercer uma influência 
significativa na gestão de uma entidade emitente [...]” (disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0065&from=EN>). 

696  Vide considerando 48 da UCITSD: “(48) Os organismos de investimento colectivo abrangidos pela 
presente directiva não deverão ser utilizados para fins diferentes do investimento colectivo dos fundos 
obtidos junto do público de acordo com as regras estabelecidas na presente directiva [...]”. Disponível 
em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009L0065-
20140917&from=EN>. 

697  De acordo com o art. 55 (disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri= 
CELEX:32009L0065&from=EN>). 

698  Vide: <https://ec.europa.eu/info/law/undertakings-collective-investment-transferable-securities-ucits-
directive-2009-65-ec/implementation/implementation-eu-countries_en>. 

699  Quais sejam: (i) China-incorporated securities companies; (ii) China-incorporated insurance asset 
management companies; (iii) other China-incorporated asset management institutions specialising in the 
management of non-retail securities investment funds; (iv) China-incorporated equity investment 
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ofertados a investidores de forma não especificada ou mais de 200 investidores 

específicos,700 caso contrário, não serão considerados fundos de varejo. Por fim, fundos 

devem ser autorizados por entidades específicas e reguladas, como companhias de 

administração de investimento (Fund Management Companies), ou instituições de 

administração de ativos (Asset Management Institutions), ambas reguladas pela CSRC.701 

No Japão parece não haver regras clara de definição de fundos públicos, além 

das formas contratual e societária prescritas. Ambas as formas abertas e fechadas dos 

fundos são reguladas pela FSA702 e dependem de registro, tanto na forma contratual quanto 

societária.  

No Brasil, como afirmado, a regulamentação dos fundos conduzida pela CVM, 

havendo poucas leis regulando, de alguma forma os fundos.703  Dentro dessa atividade 

regulatória, a CVM já editou um conjunto grande de instruções, criando uma ampla gama 

de tipos de fundos (vide Apêndice III). Assim, não há uma regra clara dividindo fundos 

públicos e privados, de forma que, na prática, todos os fundos em funcionamento no Brasil 

são regulados pela CVM – e, portanto, em teoria privados.  

De uma forma geral, a CVM não impõe regras mínimas relacionadas à 

diversificação de portfólio, ausência de ingerência nos investimentos, e pluralidade de 

investidores, tal como encontrado em outras jurisdições. Como descrito no Capítulo 2, a 

classificação primária de fundos segue o tipo de risco de ativos. Assim, fundos regulados 

pela ICVM 555 se dividem entre fundos de ações, fundos de renda fixa, fundos cambiais e 

fundos multimercado. Além da ICVM 555, ainda há fundos com regulações específicas – 

chamados estruturados. Dentro dessa categoria há uma ampla gama de fundos – com 

características distintas. Assim, estão tanto os ETFs, regulados pela ICVM 359, quanto os 
 
                                                             

management institutions; e (v) China-incorporated venture capital investment management institutions 
(WANG, Y. James. Retail funds in China: regulatory overview. Thomson Reuters Practical Law. 
Disponível em: <https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/w-015-9154?transitionType=Default& 
contextData=(sc.Default)&firstPage=true&comp=pluk&bhcp=1>. Acesso em: 10 dez. 2018). 

700  WANG, Y. James. Retail funds in China: regulatory overview. Thomson Reuters Practical Law. 
Disponível em: <https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/w-015-9154?transitionType=Default& 
contextData=(sc.Default)&firstPage=true&comp=pluk&bhcp=1>. Acesso em: 10 dez. 2018). 

701  Idem, ibidem. 
702  TANAKA, Akira; MIYAMOTO, Koichi. Retail investment funds in Japan: regulatory. Thompson 

Reuters Collection of Practical Law, 2018. Disponível em: 
<https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/0-501-
5077?navId=F8D9D0BFF49C9A3D3C5F247930E788F9&comp=pluk&transitionType=Default&context
Data=(sc.Default)&firstPage=true&bhcp=1>. Acesso em: 7 dez. 2018. 

703  Exceção dos Fundos de Investimento Imobiliários, e dos Fundos de Investimento em Participação na 
Produção Econômica Intensiva em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (“FIP-PD&I”), 
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fundos alternativos (em especial os FIPs, regulados pela ICVM 578). Também são 

considerados fundos estruturados os Fundos de Investimento em Direitos Creditórios 

(“FIDC”), regulados pela Instrução CVM nº 356/2001 (“ICVM 356”) que têm como objeto 

de investimento “os direitos e títulos representativos de crédito, originários de operações 

realizadas nos segmentos financeiro, comercial, industrial, imobiliário, de hipotecas, de 

arrendamento mercantil e de prestação de serviços [...]” (art. 2º, I, da ICVM 356). 

Em relação à diversificação de portfólio, as instruções da CVM impõem regras 

aos fundos. Assim, os fundos de investimento regulados pela ICVM 555 (que, como será 

demonstrado no Capítulo 4, representam grande parcela dos fundos no país), possuem 

regras de diversificação a depender do tipo de emissor: de acordo com o art. 102 podem 

investir no máximo 20% do patrimônio líquido de instituição financeira, 10% se 

companhias aberta, 5% se outra instituição, mas sem limites para títulos da União Federal. 

Essas regras devem ser relacionadas com os percentuais atribuídos a cada tipo de fundo.704 

No mesmo sentido, os FIDCs, de acordo com o art. 40-A da ICVM 356, devem investir, no 

máximo, 20% do patrimônio líquido por emissor (i.e., no mínimo cinco emissores 

diferentes). Não há regras de diversificação de portfólio em FIPs que, como será 

demonstrado no Capítulo 4, muitas vezes investem em só uma companhia.  

Além disso, o conjunto de normas emitidas pela CVM não impõe limites ao 

poder político detido por fundos em seus investimentos, sendo os únicos limites relativos 

ao percentual detido de seu próprio patrimônio líquido. De fato, como demonstrado no 

Capítulo 4, essa informação sequer é solicitada ou disponibilizada pela CVM. Ao 

contrário, a única disposição relativa à ingerência de fundos em suas investidas está na 

definição de FIPs, que “deve[m] participar do processo decisório da sociedade investida, 

com efetiva influência na definição de sua política estratégica e na sua gestão.”705 

 
                                                             
704  De acordo com a ICVM 555: Fundo de Renda Fixa (mínimo de 80% de ativos de renda fixa, art. 110), 

Fundo de Ações (Mínimo de 67% de ações e títulos privados, art. 115, § 1º, I), Fundo Cambiais (mínimo 
de 80% de títulos cambiais, art. 116, parágrafo único), Fundo de Cotas de Fundos (mínimo de 95% em 
cotas de fundos). Não há regra mínima para fundos multimercado.  

705  ICVM 578, art. 5º: “O FIP, constituído sob a forma de condomínio fechado, é uma comunhão de recursos 
destinada à aquisição de ações, bônus de subscrição, debêntures simples, outros títulos e valores 
mobiliários conversíveis ou permutáveis em ações de emissão de companhias, abertas ou fechadas, bem 
como títulos e valores mobiliários representativos de participação em sociedades limitadas, que deve 
participar do processo decisório da sociedade investida, com efetiva influência na definição de sua 
política estratégica e na sua gestão”.  
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Por fim, em relação à pluralidade de investidores, o cenário regulatório da CVM 

também parece ser omisso. A exceção dos FIPs regulados por lei (Lei nº 11.478/2007) para 

investirem em infraestrutura e pesquisa, desenvolvimento e inovação (FIP-IE e FIP-PD&I), 

as demais formas reguladas pela CVM não possuem regras de mínimo de investidores, seja 

para a constituição dos fundos, seja para a emissão pública de cotas. A referida lei que 

institui os FIP-IE e FIP-PD&I determina um número mínimo de cinco cotistas por fundos, 

sendo que nenhum deles pode deter mais de 40% das cotas.706  

Na verdade, a regulação da CVM parecer ir em sentido oposto à pluralidade de 

investidores. Como já descrito no item 3.1.1.2 supra, a CVM permite a constituião de 

fundos unipessoais, tanto sob a ICVM 555, quanto ICVM 578. Historicamente, não foi 

possível identificar quando tais instituições foram permitidas, pois a ICVM 302, de 1994, 

não impunha mínimo de cotistas. No entanto, foi em 2004 com a edição da ICVM 409, que 

houve a institucionalização dos “fundos exclusivos”,707 mantidos na ICVM 555.708 

A partir disso, fica evidente a ausência de critérios mínimos para a constituição 

de fundos de investimento no Brasil, seja em relação ao número de investidores, o número 

e a diversificação de investimentos ou a ingerência neles. Tomando o exemplo dos fundos 

multimercado, eles não têm número mínimo de cotista, diversificação mínima de portfólio 

ou sequer a identificação dos tipos de ativos detidos. Tal fato corrobora ao problema do 

trabalho de que fundos se tornaram, no Brasil, entidades jurídicas e não econômicas.  

Se, de um lado, a CVM permite a constituição de fundos de investimento que 

parecem não ter características ou funções econômicas a eles atribuídas, por outro acaba 

impondo a todos os tipos de entidades custos relacionados à burocracia – que parecem ser 

compensados com o tratamento tributário descrito no item 3.3 infra. A tutela da CVM dos 

fundos de investimento e a medida da publicidade e da necessidade de proteção dos 

investidores será abordada no Capítulo 6. 

 
                                                             
706  Lei nº 11.478/2007, art. 1º, § 6º: “O FIP-IE e o FIP-PD&I deverão ter um mínimo de 5 (cinco) cotistas, 

sendo que cada cotista não poderá deter mais de 40% (quarenta por cento) das cotas emitidas pelo FIP-IE 
ou pelo FIP-PD&I ou auferir rendimento superior a 40% (quarenta por cento) do total de rendimentos dos 
fundos. (Redação dada pela Lei nº 12.431, de 2011)”. 

707  ICVM 409, art. 116: “Os fundos classificados como ‘Exclusivos’ são aqueles constituídos para receber 
aplicações exclusivamente de um único cotista”. A redação desse dispositivo foi posteriormente alterada 
pela  Instrução CVM nº 450/2007, passando a ser o art. 111-A. 

708  ICVM 555, art. 130: “Considera-se ‘Exclusivo’ o fundo para investidores profissionais constituído para 
receber aplicações exclusivamente de um único cotista”. 
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3.2.3 Fundos Privados (alternativos) 

Do outro lado do espectro de funções microeconômicas, os fundos alternativos 

(e.g., private equity e hedge) tendem a ser menos regulados do que fundos tradicionais, em 

especial no nível de entidade. No entanto, não são completamente desprovidos de 

regulação, uma vez que seus administradores e gestores são objeto de regulação. Como 

será demonstrado no Capítulo 5, apesar dessas diferenças substanciais entre fundos 

tradicionais e fundos alternativos, um elemento comum perspassa toda a indústria: a 

separação entre a propriedade (o fundo) e a administração.  

Com efeito, a dissociação entre propriedade e controle nas sociedades anônimas 

evidenciada por BERLE e MEANS recebe nova roupagem quando incorporada à análise dos 

fundos de investimento. Considerando o espectro de formas de controle,709 os fundos de 

investimento aparentam potencializar a separação entre propriedade e controle apresentada 

por BERLE & MEANS. Tal se deve ao fato de que aos investidores dos fundos (quotistas), 

teoricamente, importaria somente o retorno financeiro, enquanto aos administradores e 

gestores desse patrimônio, caberia a administração dos investimentos em uma relação de 

confiança (i.e., trust ou fidúcia).  

Nesse cenário de separação entre propriedade e controle, evidenciam-se os 

problemas de agência definidos por JENSEN & MECKLING.710 Levando-se a aplicação da 

teoria à análise dos fundos de investimento, o principal é considerado o quotista, e o 

agente, o gestor do fundo. Especificamente sobre os fundos mútuos, modalidade norte-

americana semelhante aos fundos de investimento, EGGERTSSON afirma que: 

A característica marcante dos fundos mútuos é que seus clientes são 
beneficiários residuais [...]. Os fundos mútuos não são administrados por 
seus proprietários, tampouco seus gestores profissionais são limitados a 
um mercado competitivo de benefícios residuais. Portanto, os resultados 

 
                                                             
709  BERLE e MEANS apresentaram uma classificação dos cinco principais tipos de controle: (i) “controle 

através da propriedade quase total”; (ii) “controle majoritário”; (iii) “controle através de um dispositivo 
legal sem propriedade majoritária”; (iv) “controle minoritário”; e (v) “controle administrativo” (também 
entendido como o controle gerencial). BERLE, Adolf A.; MEANS, Gardiner C. A moderna sociedade 
anônima e a propriedade privada. Tradução Dinah de Abreu Azevedo. 2. ed. São Paulo: Nova Cultural, 
1987. p. 85-86.  

710  JENSEN, Michael C.; MECKLING, William H. Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs 
and ownership structure. Journal of Financial Economics, v. 3, n. 4, 1976, p. 305-360. Disponível em: 
<https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X>. 
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devem envolver esquivamentos e comportamentos oportunistas 
consideravelmente extensos pelos gestores. (tradução livre)711 

Segundo BRATTON e MCCAHERY, fundos hedge e private equity são, de forma 

geral, desregulados nos EUA, 712  sendo uma exceção à prestação de informações 

periódicas. Nos EUA, segundo CUMMING, DAI e JOHAN, o que diferencia a regulação de 

fundos alternativos (e.g., hedge e private equity) da regulação dos fundos tradicionais é a 

característica típica de seus investidores,713 valendo-se de regras (i) de diversificação de 

portfólio, (ii) publicidade e o número de investidores, e (iii) da sofisticação deles. Ainda – 

e para garantirem estarem fora do escopo da ICA, os fundos alternativos são restritos a 

investidores qualificados714– no caso, aqueles com menos de USD 5 milhões.715 

BUCHANAN, CHAI e DEAKIN, afirmam que a própria razão de existir dos fundos 

hedge seja a desregulação,716 ou seja, foram constituídos a partir (e para fugir) da regulação 

imposta pelo ICA.  

 
                                                             
711  No original: “The striking characteristic of the mutuals is that their customers are also residual claimants 

[…]. Mutuals are not managed by their owners, nor are their professional managers constrained by a 
competitive market for residual claims. Therefore, economic outcomes should involve relatively 
extensive shirking and opportunistic behavior by management”. (EGGERTSSON, Thráinn. Economic 
behavior and institutions. Cambridge: Cambridge University Press, 1990. p. 141).  

712  BRATTON, William W.; MCCAHERY, Joseph A. Introduction. In: BRATTON, William W.; 
MCCAHERY, Joseph A. Institutional Investor Activism: Hedge Funds and Private Equity, Economics 
and Regulation. Oxford: Oxford University Press, 2015. p. 6. 

713  CUMMING, Douglas; DAI, Na; JOHAN, Sofia A. Hedge Fund Regulation and Governance. In 
BRATTON, William W.; MCCAHERY, Joseph A. Institutional Investor Activism: Hedge Funds and 
Private Equity, Economics and Regulation. Oxford: Oxford University Press, 2015. p. 553. 

714  O artigo 3(c)(7) do ICA restringe a incidência a fundos que ofertem suas participações no varejo, para 
investidores qualificados – no caso, aqueles com menos de USD 5 milhões: “Quando utilizado no 
presente título, entende-se por ‘sociedade de investimento’ qualquer emitente que [...] (c) Sem prejuízo 
do disposto na alínea (a), nenhuma das seguintes pessoas é sociedade de investimento na acepção do 
presente título: (7)(A) Qualquer emitente cujos valores mobiliários em circulação sejam propriedade 
exclusiva de pessoas que, no momento da aquisição desses valores mobiliários, sejam adquirentes 
qualificados, e que não efetue nem pretenda efetuar, nesse momento, uma oferta pública desses valores 
mobiliários. […]” (tradução livre) (no original: ICA, Section 3. (c)(7) “When used in this title, 
‘investment company’ means any issuer which […] (c) Notwithstanding subsection (a), none of the 
following persons is an investment company within the meaning of this title: […] (7)(A) Any issuer, the 
outstanding securities of which are owned exclusively by persons who, at the time of acquisition of such 
securities, are qualified purchasers, and which is not making and does not at that time propose to make a 
public offering of such securities. […]” (EUA. Investment Company Act, 1940. Disponível em: 
<https://legcounsel.house.gov/Comps/Investment%20Company%20Act%20Of%201940.pdf>). 

715  CUMMING, Douglas; DAI, Na; JOHAN, Sofia A. Hedge Fund Regulation and Governance. In 
BRATTON, William W.; MCCAHERY, Joseph A. Institutional Investor Activism: Hedge Funds and 
Private Equity, Economics and Regulation. Oxford: Oxford University Press, 2015. p. 553. 

716  “Os fundos hedge têm geralmente quatro características: (1) são veículos de investimento organizados de 
forma conjunta e privada; (2) são administrados por gestores de investimento profissionais; (3) não estão 
amplamente disponíveis ao público; e (4) operam fora dos requisitos de regulamentação e registo de 
valores mobiliários’ (Partnoy e Thomas, 2007: 115). Connor e Woo qualificaram o ponto (4): ‘muitas 
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No entanto, tais fundos não são completamente desprovidos de regulação. De 

acordo com a reforma de 2004 da SEC, que alterou a regulamentação do Investment 

Advisers Act de 1940 (“IAA”), requer-se o registro de administradores (adviser) de hedge 

funds, permanecendo os administradores de fundos de private equity não registrados.717 

Segundo MORLEY, nos EUA, fundos hedge não têm autonomia para trocar de administrado 

ou gestor.718 

Em outras jurisdições, esses tipos de fundos possuem maior regulação, como 

requisitos de gerar relatórios e regras de estruturação de capital.719 Dentro dessa estrutura 

de Limited Partnerships, que é normalmente acompanhada de outros contratos regulando 

as relações, as participações são comercializadas de forma privada (i.e., não por oferta 

pública) e há a alocação de risco e retorno entre a administradora do fundo e os 

investidores.720 

 
                                                             

pessoas pensam que os fundos hedge são completamente desregulamentados, mas é mais correto dizer 
que os fundos hedge estão estruturados para tirar vantagem das isenções na regulamentação’ (Partnoy e 
Thomas, 2007: 115)” (tradução livre) (no original: “Hedge funds generally have four characteristics: (1) 
they are pooled, privately organized investment vehicles; (2) they are administered by professional 
investment managers; (3) they are not widely available to the public; and (4) they operate outside of 
securities regulation and registration requirements’ (Partnoy and Thomas, 2007: 115). Connor and Woo 
effectively qualiied point (4): ‘many people think that hedge funds are completely unregulated, but it is 
more accurate to say that hedge funds are structured to take advantage of exemptions in regulation’.”) 
(BUCHANAN, John; CHAI, Dominic Heesang; DEAKIN, Simon. Hedge Fund Activism in Japan: The 
limits of shareholder primacy. Cambridge: Cambridge University Press, 2012. p. 64). 

717  “As novas mudanças de regras criam uma cláusula de ‘observação’ que exige que apenas os consultores 
de fundos de hedge analisem as pessoas jurídicas que eles gerenciam para determinar o número real de 
investidores. Os consultores de fundos de hedge são agora obrigados a contabilizar cada acionista, sócio 
de responsabilidade limitada, membro ou beneficiário do fundo como cliente. Em contraste, a maioria 
dos administradores de patrimônio privado não tem que olhar através de seus fundos e ainda pode contar 
com um fundo que consiste em um cliente para os fins da Advisers Act. Assim, os administradores de 
fundos de private equity podem, em geral, continuar evitando o registro como consultores de 
investimentos, desde que aconselhem menos de quinze fundos” (tradução livre) (no original: “The new 
rule changes create a ‘look through’ provision that requires only hedge fund advisers to look through the 
legal entities they manage to determine the actual number of investors. Hedge fund advisers are now 
required to count each shareholder, limited partner, member, or beneficiary of the fund as a client. In 
contrast, most private equity advisers do not have to look through their funds and can still count a fund as 
consisting of one client for the purposes of the Advisers Act. Thus, managers of private equity funds can 
generally continue to avoid registration as an investment adviser so long as they advise fewer than fifteen 
funds”) (BEVILACQUA, Jonathan. Convergence and Divergence: Blurring the Lines Between Hedge 
Funds and Private Equity Funds. Buffalo Law Review, v. 54, 2006, p. 104). 

718  MORLEY, John. The Separation of Funds and Managers: A Theory of Investment Fund Structure and 
Regulation. Yale Law Journal, v. 123, 2014, p. 1253. 

719  BRATTON, William W.; MCCAHERY, Joseph A. Introduction. In: BRATTON, William W.; 
MCCAHERY, Joseph A. Institutional Investor Activism: Hedge Funds and Private Equity, Economics 
and Regulation. Oxford: Oxford University Press, 2015. p. 6. 

720  Idem, p. 6-7. 
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Na União Europeia, não há, em geral, regras específicas para fundos privados no 

nível de entidade,721 sendo que a regulação é feita no nível da administração dos fundos. A 

Diretiva AIFMD, de 2011, regula a administração dos fundos não abrangidos pela Diretiva 

2009 que regulamenta os OICVM, mas “regula os administradores de esquemas de 

investimento alternativo desenhados para investidores profissionais [...] que incluem 

fundos hedge, private equity, imobiliários e uma ampla gama de outros tipos de fundos 

institucionais”.722 Especificamente, para fins da AIFMD, independe a forma jurídica, o tipo 

(i.e., aberto ou fechado), ou se as participações são ofertadas publicamente, mas o 

investimento coletivo com uma política claramente definida,723 sendo excluídos veículos 

de gestão de patrimônio familiar.724 Com efeito, as obrigações criadas pela AIFMD estão 

relacionadas ao funcionamento (e registro) dos administradores, enquanto entidade que 

gere fundos alternativos, especialmente em vista de problemas de agência, impondo, 

portanto, critérios de transparência, comercialização, avaliação. 

Na Alemanha, os fundos especiais (Spezialfonds) foram concebidos para terem 

de um a dez clientes, os quais determinam os objetivos dos investimentos e podem 

influenciar os fundos de diversas formas contratuais.725 Na prática, MACKENSEN afirma 

 
                                                             
721  Além das regras específicas da AIFMD, a União Europeia ainda regula três formas específicas de fundos: 

(i) European venture capital funds (EuVECA), (ii) European social entrepreneurship funds (EuSEF), 
(iii) European long-term investment funds (ELTIF). Foge ao escopo desse trabalho, no entanto, entrar nos 
detalhes específicos dessas entidades. Sobre o tema, vide: ZETZSCHE, Dirk A. The Anatomy of 
European Investment Fund Law. p. 62-63. Disponível em: <https://papers.ssrn. 
com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2951681>.  

722  No original: “The alternative investment fund managers (AIFM) directive covers managers of alternative 
investment schemes designed for professional investors. […] They include hedge funds, private equity 
funds, real estate funds and a wide range of other types of institutional funds” (disponível em: 
<https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/growth-and-investment/investment-funds_en>. 

723  Considerando 6 da AIFMD: “O âmbito da presente directiva deverá ser limitado a entidades que gerem 
FIAs como actividade regular – independentemente de tais FIAs serem de tipo aberto ou fechado, da sua 
forma jurídica ou de serem cotados ou não – que reúnam capital junto de investidores com o objectivo de 
o investirem de acordo com uma política específica de investimento em benefício desses investidores” 
(disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0061& 
from=EN>). 

724  Considerando 7 da AIFMD: “(7) Os organismos de investimento, tais como empresas constituídas para 
gerir um património familiar («Family office vehicles») que investem o património privado de 
investidores sem angariar capital exterior, não deverão ser considerados FIAs na acepção da presente 
directiva” (disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L 
0061&from=EN>). 

725  MACKENSEN, Marcus. Institutionelle Anleger im Unternehmensrecht Deutschlands und der USA. 
Frankfurt am Main: Lang, 2000. p. 140. 
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que os fundos especiais pouco se diferenciam de investimento direto em ações, sendo o 

principal fator para sua constituição o diferimento do pagamento de impostos.726 

Na China, de acordo com a Securities Investment Fund Law, fundos privados só 

podem levantar investimentos de investidores qualificados por meio de ofertas privadas, o 

que significa que eles não podem ser ofertados a mais de 200 investidores qualificados, 

sendo que, desses, no máximo 50 podem ser pessoas físicas.727 Há forte regulação no 

segmento de fundos de investimento, mas ela é aplicável aos administradores, não aos 

fundos especificamente falando. A regulação dos fundos privados da China foi delegada à 

Asset Management Association of China (“AMAC”), uma associação sem fins lucrativos 

fundada em 2012, que está sujeita à supervisão da CSRC.728 Os administradores de fundos 

privados registrados na AMAC podem criar fundos privados de valores mobiliários 

(Private Securities Investment Fund, “PSIF”).729 Segundo dados da AMAC, no final de 

2016 havia 21.675 PSIF administrados, representando um crescimento de 116% em 

 
                                                             
726  “Os fundos especiais, por outro lado, são especialmente concebidos para um ou até dez clientes (§ 11 II 

KAGG), que podem então determinar também os objectivos de investimento e, a depender do desenho 
contratrual, exercer uma grande influência. Consequentemente, os fundos especiais pouco diferem, em 
termos práticos, de um investimento direto em ações. Oferecem apenas a vantagem de compensar ganhos 
e perdas de capital e, em determinadas circunstâncias, permitir a realização de economias no imposto 
sobre os dividendos e o patrimônio das empresas. 51% dos fundos especiais pertencem a seguradoras e 
fundos de pensão. [...]” (tradução livre) (no original: “Spzialfonds hingegen sind speziell für einen oder 
biz maximal zehn Kunden konzipiert (§ 11 II KAGG), die dann auch die Anlageziele bestimmen können 
un je nach indiviueller Vertragsgestaltung weitgehende Einfluβmöglichkeiten haben. Spezialfunds 
unterschieden sich praktish daher kaum von einer direkten Anlage in Aktien. Sie bieten nur den Vorteil 
der Saldierung von Kursgewinnen und -verlusten und ermöglichen unter Umständen Ersparnisse bei der 
Steuer auf Dividenden und Betriebsvermögen. Zu 51% gehören die Spezialfonds 
Versicherungsunternehmen und Pensionskassen. Die Beteiligungsgröβen für Spezialfonds sind zum Teil 
in den für die entschprechenden Begünstigten gennante Werten enthalten” (MACKENSEN, Marcus. 
Institutionelle Anleger im Unternehmensrecht Deutschlands und der USA. Frankfurt am Main: Lang, 
2000. p. 140). 

727  “Fundos privados devem ser oferecidos a não mais de 200 investidores qualificados. Além disso, o 
número de pessoas físicas contribuindo em um único fundo não deve exceder 50 (Order of CBRC [2007] 
No. 3), mas qualquer pessoa física que invista pelo menos 3 milhões yuans e qualquer investidor 
institucional qualificado não contam para esse requisito de 50 pessoas (Order of CBRC [2009] No. 1)” 
(tradução livre) (no original: “Privately placed funds must be offered to no more than 200 qualified 
investors. In addition, the number of natural persons contributing to a single trust fund must not exceed 
50 (Order of CBRC [2007] No. 3), but any natural person investing at least CNY3 million and any 
qualified institutional investor do not count towards that 50 person requirement (Order of CBRC [2009] 
No. 1)” (WANG, James Yong. Investment funds in China: regulatory overview. Thomson Reuters 
Practical Law. Disponível em: <https://content.next.westlaw.com/Document/I2ef127fc1ed511 
e38578f7ccc38dcbee/View/FullText.html?contextData=(sc.Default)&transitionType=Default&firstPage
=true&bhcp=1>). 

728  Segundo a Asset Management Association of China. Disponível em: 
<http://www.amac.org.cn/cms/article/preview?ID=382746>. 

729  CHINA. China Private Securities Investment Fund – Annual Industry Development Report 2016. p. 1 
Disponível em: <http://www.amac.org.cn/tjsj/cbw/>. 
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relação ao ano anterior.730 Assim, muito embora a regulação de fundos esteja sob a tutela 

da CSRC, na prática a regulamentação de fundos privados cabe à AMAC. 

No Brasil, como já demonstrado ao longo desse capítulo, não há uma clara 

separação entre fundos públicos e privados, sendo todos sujeitos à regulação da CVM.  

Portanto, as características específicas dos fundos alternativos (em especial a 

restrição a poucos investidores qualificados e com investimentos de maior risco) resultam 

em tratamento regulatório distinto dos fundos tradicionais. De uma forma geral, os países 

analisados adotam regulações específicas para resolver situações distintas. Se, de um lado, 

nos fundos tradicionais a preocupação é com o pequeno investidor, nos fundos alternativos 

o foco é nos possíveis conflitos de agência decorrente da separação entre administração e 

propriedade.  

Ainda que fundos alternativos, como private equity garantam direitos de voto a 

investidores – inclusive com órgãos de representatividade dos investidores (advisory 

boards)731  – esses são limitados embora limitados, cabendo às companhias de gestão, 

também chamados de general partners ou advisers, as principais decisões sobre os 

investimentos.732  

3.3 Tributação 

Considerando a estrutura básica de fundos com três elementos (investidor, 

administrador e investimento), as consequências tributárias podem incidir sobre esses três 

níveis.733  Como mencionado na introdução a esta primeira parte, no entanto, foge ao 

escopo do trabalho uma análise detalhada dos regimes tributários. Todavia, apresenta-se a 

seguir alguns exemplos internacionais e uma análise geral da tributação de fundos de 

investimento no Brasil.  

Como afirmado no início do capítulo, o direito tributário é fonte dos fundos de 

investimento, sendo um dos principais fatores para a escolha do veículo pelo qual fundos 

 
                                                             
730  Idem, ibidem. 
731  MORLEY, John. The Separation of Funds and Managers: A Theory of Investment Fund Structure and 

Regulation. Yale Law Journal, v. 123, 2014, p. 1255. 
732  Idem, p. 1238. 
733  OESTREICHER, Andreas; HAMMER, Markus (eds.). Taxation of Income from Domestic and Cross-

border Collective Investment. Cham: Springer, 2014. p. 7. 
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são estruturados.734 Fundos alternativos, por não se beneficiarem de vantagens tributárias 

em decorrência da sua atividade, buscam instrumentos que sejam, pelo menos, neutros para 

fins de tributação.735  Inclusive, ROE afirma que, sem isenções tributárias, não haveria 

indústria de fundos de investimento nos EUA.736 E esse cenário é percebido em outros 

países. RUSSEL indica que o crescimento de fundos de investimento em diversos países foi 

decorrência de incentivo, por parte de entes públicos e privados, em fundos de pensão 

operados por meio de fundos de investimento.737 

A concessão de benefícios tributários aos investidores de fundos de investimento 

está diretamente relacionada à função macroeconômica dos fundos, que pode ser 

simplificada como a promoção do desenvolvimento econômico e do mercado de capitais.  

Nos EUA, os incentivos tributários aos fundos foram decisivos para o 

crescimento de tais instituições. O Revenue Act de 1936 concedeu isenção tributária a 

fundos de investimento.738 Posteriormente, em decorrência da inclusão, em 1978, da Seção 

401(k) no Código da Receita Federal norte-americano (Internal Revenue Code), passaram 

a ser aceitas contas de contribuição definidas (defined contribution accounts) ao invés de 

planos de pensão definidos (defined pension plans).739 Segundo BIRDTHISTLE e MORLEY, 

 
                                                             
734  SPANGLER, Timothy. The Law of Private Investment Funds. 2. ed. Oxford: Oxford University Press, 

2012. Par. 1.04, 1.05. 
735  Idem, ibidem. 
736  “Em vez de uma história de grupo de interesse, deveríamos pensar na política dos fundos mútuos na 

década de 1930 como a [própria] criação dos fundos mútuos. Sem isenção fiscal, os fundos não poderiam 
sobreviver. Os políticos permitiram uma isenção fiscal coerente com a sua concepção daquilo que um 
fundo mútuo deveria ou não ser. [O fundo mútuo] [n]ão deveria controlar a indústria; não deveria ter 
investimentos concentrados, não deveria estar envolvido em alianças financeiras que possam criar 
conflitos de interesses. Os políticos criaram um quadro para o crescimento dos fundos mútuos, um 
quadro que tornou difícil ou impossível que os fundos mútuos afetassem ativamente as empresas em 
carteira” (tradução livre) (no original: “Rather than an interest group story, we should think of the politics 
of mutual funds in the 1930s as creating mutual funds. Without tax exemption, the funds could not 
survive. Politicians allowed tax exemption consistent with their conception of what a mutual fund should 
be and should not be. It should not control industry; it should not have concentrated investments, it 
should not be entangled in financial alliances that chould create conflicts of interest. Politicians created a 
framework for mutual funds to grow, a framework that made it difficult or impossible for mutual funds to 
actively affect portfolio companies”) (ROE, Mark J. Political Elements in the Creation of a Mutual Fund 
Industry. University of Pennsylvania Law Review, v. 139, n. 6, jun. 1991, p. 1510). 

737  RUSSEL, Ray. An Introduction to Mutual Funds Worldwide. Hoboken: John Wiley & Sons, 2007. p. 17. 
738  FINK, Matthew P. The Rise of Mutual Funds: An Insider's View. Oxford: Oxford University Press, 2008. 

p. 27. 
739  BIRDTHISTLE, William A.; MORLEY, John. Introduction. In: BIRDTHISTLE, William A.; MORLEY, 

John (ed.). Research Handbook on the Regulation of Mutual Funds. Cheltenham: Edward Elgar, 2018.  
p. 1. 
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essa foi a razão do crescimento acelerado de tais contas, das quais os fundos mútuo são o 

principal investimento.740 

Recentemente, a Alemanha reformou os regimes tributários dos fundos, 

classificando-os entre (i) fundos opacos, no sentido de não serem transparentes (tax 

transparent), incluindo UCITS, e (ii) fundos especiais, que passam a poder ser 

transparentes741 – em um regime semelhante ao das partnerships nos EUA. De acordo com 

as novas regras, os fundos opacos serão taxados no nível do fundo (em 15%), tal como é 

feito com dividendos de participações societárias.742  

Além disso, em diversos países, os administradores de fundos de investimentos 

são isentos de tributação, de forma que a tributação é feita diretamente ao investidor.743 

O regime tributário brasileiro é demasiadamente árido e complexo para ser 

objeto de uma análise completa. No entanto, considerando ser o direito tributário fonte 

para o direito societário e, igualmente, para os fundos de investimento, faz-se necessário 

alguns esclarecimentos a respeito dos regimes tributários de fundos de investimento e a 

razão pela crescente utilização deles como instrumentos de organização patrimonial.  

Segundo BIFANO, para a compreensão do regime tributário dos fundos de 

investimento no Brasil, deve-se separar duas relações: (i) a relação “cotista-fundo” (i.e., a 

medida do imposto de renda pago pelo cotista em decorrência dos rendimentos recebidos 

pelas cotas), e (ii) a relação “fundo-investimento” (i.e., a medida do imposto de renda pago 

pelo fundo enquanto acionista de uma companhia).744  

Sobre a relação “fundo-investimento”, Em relação ao imposto de renda, DINIZ 

afirma que “há tempos, vigora no ordenamento jurídico brasileiro a regra geral de não 

tributação de tais rendimentos”745 por meio do art. 57 da Lei nº 4.728/1965746. Segundo o 

 
                                                             
740  BIRDTHISTLE, William A.; MORLEY, John. Introduction. In: BIRDTHISTLE, William A.; MORLEY, 

John (ed.). Research Handbook on the Regulation of Mutual Funds. Cheltenham: Edward Elgar, 2018.  
p. 1. 

741  DELOITEE. The reform of the German Investment Tax Act: Main content and impact for Asset 
Managers. Disponível em: <https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/lu/Documents/financial-
services/performancemagazine/articles/lu_reform-german-investment-tax-act-092016.pdf>. 

742  Idem, ibidem. 
743  RUSSEL, Ray. An Introduction to Mutual Funds Worldwide. Hoboken: John Wiley & Sons, 2007. p. 32-

33 
744  BIFANO, Elide Palma. O mercado financeiro e o imposto sobre a renda. São Paulo: Quartier Latin, 

2008. p. 299. 
745  DINIZ, Rodrigo Pará. Fundos de investimento no direito brasileiro: aspectos tributários e questões 

controversas em matéria fiscal. São Paulo: Almedina, 2014. p. 21. 
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autor, esse dispositivo foi fundamental para o desenvolvimento das sociedades de 

investimento. Atualmente, a Instrução Normativa da Receita Federal (RFB) nº 1.585/2015 

contém disposição semelhante no art. 14.747-748 

De forma semelhante, as operações sobre operações financeiras realizadas por 

fundos de investimento recebem isenção. De acordo com o art. 15-B do Decreto nº 

6.306/2007, a alíquota para operações de câmbio realizadas por fundos de investimento é 

zero.749-750 

Já no que se refere à relação “cotista-fundo”, DINIZ afirma que, em regra, o 

regime dos fundos é o mesmo das aplicações financeiras de renda fixa, com alíquotas 

regressivas de imposto de renda,751 nos termos da Lei nº 11.033/2004. Segundo o autor, 

tais dispositivos “objetivam, fundamentalmente, incentivar os investimentos a longo prazo, 

sujeitando-os, pois, a um tratamento fiscal mais benéfico com relação ao Imposto de Renda 

[...]”. 752  Posteriormente, a Lei nº 11.053/2004 criou um regime diferenciado para 

 
                                                             
746  “Art. 57. As sociedades de investimentos, a que se refere o art. 49, que tenham por objeto exclusivo a 

aplicação do seu capital em carteira diversificada de títulos ou valôres mobiliários, e os fundos em 
condomínio aludidos na Seção IX, não são contribuintes do impôsto de renda, desde que distribuam 
anualmente os rendimentos auferidos.” Dispositivo revogado pelo Decreto-lei nº 1.338/1974. 

747  “Art. 14. São isentos do imposto sobre a renda:  
I – os rendimentos e ganhos líquidos ou de capital, auferidos pelas carteiras dos fundos de investimento;  
II – os juros sobre o capital próprio (JCP) de que trata o art. 9º da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 
1995, recebidos pelos fundos de investimento, observado o disposto no art. 75. 
§ 1º A isenção de que trata este artigo não se aplica enquanto não subscrita a totalidade de cotas, no caso 
de fundos de investimento cuja constituição estiver condicionada ao cumprimento dessa obrigação. 
§ 2º A isenção de que trata este artigo aplica-se aos fundos de investimento com tributação específica, 
excetuado o fundo de investimento imobiliário, que será tributado conforme o disposto no art. 36.” 

748  Deve-se notar que a Instrução Normativa da Receita Federal nº 1.022/2010 continha dispositivo idêntico 
(DINIZ, Rodrigo Pará. Fundos de investimento no direito brasileiro: aspectos tributários e questões 
controversas em matéria fiscal. São Paulo: Almedina, 2014. p. 22). 

749  DINIZ, Rodrigo Pará. Fundos de investimento no direito brasileiro: aspectos tributários e questões 
controversas em matéria fiscal. São Paulo: Almedina, 2014. p. 23. 

750  O art. 15-A foi alterado pelo Decreto nº 8.325, de 2014, mas continua com a mesma regra de isenção no 
art. 15-B. “A alíquota do IOF fica reduzida para trinta e oito centésimos por cento, observadas as 
seguintes exceções: [...] III – nas operações de câmbio, de transferências do e para o exterior, relativas a 
aplicações de fundos de investimento no mercado internacional, nos limites e condições fixados pela 
Comissão de Valores Mobiliários: zero”. 

751  DINIZ, Rodrigo Pará. Fundos de investimento no direito brasileiro: aspectos tributários e questões 
controversas em matéria fiscal. São Paulo: Almedina, 2014. p. 25. 

752  Idem, p. 26. 
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investimentos de longo e de curto prazo.753 Já para investimentos de renda variável – em 

especial, ações – a alíquota é de 15%.754  

De fato, a tributação de fundos de investimento no Brasil tornou-se matéria 

complexa, com regras distintas sendo criadas à medida que os fundos foram tomando 

importância econômica. Há diversas peculiaridades 755  e, para cada tipo de fundo, um 

regime distinto. Por exemplo, a Lei nº 11.478/2007 (alterada pela Lei nº 12.431/2011) 

garante benefícios fiscais específicos para FIPs que invistam em projetos de infraestrutura 

e de produção econômica intensiva em pesquisa, desenvolvimento e inovação.756  

De fato, a estrutura tributária de fundos de investimento parece ter criado 

vantagens aos seus participantes, incentivando seu uso como veículo de investimento.757  

Chama atenção o fato de que as normas tributárias se referem a fundos de 

investimento exatamente como tipos jurídicos, sem qualificá-los. Partem do pressuposto, 

portanto, de que entidades registradas como fundos de investimento cumprem as funções 

econômicas de fundos de investimento. Consequentemente, são destinatárias de benefícios 

tributários. Aqui, novamente, tem-se confirmado o problema central do trabalho.  

Como consequência desse modelo tributário subjetivo – ou seja, que considera 

os sujeitos a serem tributados – pode haver desvios do uso de fundos de investimento. Esse 

é o objeto de estudo do Capítulo 4.  

Em parte, parece já haver indícios da conscientização do problema e de 

propostas para solução. O Projeto de Lei do Senado nº 336, de 2018,758 segundo o qual os 

 
                                                             
753  DINIZ, Rodrigo Pará. Fundos de investimento no direito brasileiro: aspectos tributários e questões 

controversas em matéria fiscal. São Paulo: Almedina, 2014. p. 27. 
754  Instrução Normativa da Receita Federal (RFB) nº 1.585/2010, art. 18: “Os cotistas dos fundos de 

investimento em ações serão tributados pelo imposto sobre a renda exclusivamente no resgate de cotas, à 
alíquota de 15% (quinze por cento)” (disponível em: <http://normas. 
receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=67494#1564214>). 

755  Por exemplo, o regime “come-cotas”, que “concretiza-se no desconto automático do Imposto de Renda 
pelo administrador do fundo de investimento, no último dia útul dos meses de maio e novembro de cada 
ano, mediante a dedução de quotas detidas pelo investidor em valor equivalente ao tributo apurado” 
(DINIZ, Rodrigo Pará. Fundos de investimento no direito brasileiro: aspectos tributários e questões 
controversas em matéria fiscal. São Paulo: Almedina, 2014. p. 30). 

756  FREITAS, Bernardo Vianna. Fundos de Investimento em Participações (FIP) e Fundos Mútuos de 
Investimento em Empresas Emergentes (FMIEE). In: ______; VERSIANI, Fernanda Valle (coord.). 
Fundos de investimento: aspectos jurídicos, regulamentares e tributários. São Paulo: Quartier Latin, 2015. 
p. 174. 

757  SANTOS, João Victor Guedes; XAVIER, Camila Caçador. As vantagens e armadilhas dos FIPs. Jota. 10 
jul. 2018. Disponível em: <https://www.jota.info/?pagename=paywall&redirect_to=//www. 
jota.info/opiniao-e-analise/colunas/coluna-do-l-o-baptista-advogados/as-vantagens-e-armadilhas-dos-
fips-10072018>. 
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FIPs que não se qualifiquem como “entidade de investimento” deverão ser tributados pelas 

regras aplicáveis às pessoas jurídicas.759 Na justificação para o projeto, o Senador José 

Serra demonstra preocupações com possíveis desigualdades geradas pelo regime 

tributário760 e identifica o desvio de finalidade de FIPs, como “mecanismo de planejamento 

tributário e patrimonial por famílias proprietárias de empresas”.761 

Ainda que benéfica socialmente, deve-se notar que a solução proposta parece 

deixar o sistema ainda mais complexo. Mantêm-se as regulações dos fundos de 

investimento, criando uma subcategoria (“entidades de investimento”).  

Ora, ao se identificar nas “entidades de investimento” os contornos mínimos 

para um fundo de investimento merecer tratamento tributário distinto (i.e., pluralidade de 

investidores, diversificação de portfólio e administração independente), qual seria a razão 

para se manter a existência de fundos de investimento que não se enquadrem nesses 

critérios mínimos? Por que permitir que a CVM regule, como se fundos de investimento 

fossem (na concepção econômica) entidades unipessoais, com somente um investimento e 

administradas diretamente?  

Após apresentar dados sobre a indústria de fundos de investimento no Brasil, 

tais questões serão abordadas nos Capítulos 5 e 6. 

 
                                                             
758  Tramitação disponível em: <https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/133941>. 
759  Projeto de Lei do Senado nº 336, de 2018, art. 8º: “Sujeitam-se à tributação aplicável às pessoas jurídicas 

os fundos de investimento em participações não qualificados como entidade de investimento de acordo 
com a regulamentação estabelecida pelo Poder Executivo” (disponível em: 
<https://legis.senado.leg.br/sdleg-
getter/documento?dm=7756203&ts=1545826554795&disposition=inline>). 

760  Projeto de Lei do Senado nº 336, de 2018, Justificação: “Nunca é demais ressaltar que em termos de 
justiça tributária o Brasil possui um sistema regressivo. Em outras palavras, a carga tributária sobre os 
mais pobres é – pasmem – maior que aquela sobre a parcela mais rica da população, conforme o próprio 
Banco Mundial diagnosticou em relatório publicado no fim do ano passado. 
Alie-se a isso a óbvia distribuição desigual de renda no País. O relatório da ONU que usa como 
referência o chamado Índice de Gini aponta que o Brasil ocupa a décima pior posição no ranking da 
desigualdade, atrás de nações como Ruanda, Congo e Guatemala. 
Tendo-se em vista essas distorções, normas de direito tributário devem promover não apenas ajustes na 
arrecadação, mas também devem se pautar pelo objetivo fundamental de nossa República de construir 
uma sociedade justa e solidária, insculpido no art. 3º, III, da Constituição Federal (CF).” 

761  Projeto de Lei do Senado nº 336, de 2018, Justificação: “Devo ressaltar que os FIPs não qualificados 
como entidades de investimento são, basicamente, aqueles que investem em empresas controladas pelos 
cotistas. Eles são, normalmente, utilizados como mecanismo de planejamento tributário e patrimonial por 
famílias proprietárias de empresas.  
Com a equiparação dos FIPs não qualificados como entidades de investimento às pessoas jurídicas, para 
efeitos de tributação, esses fundos, cujos rendimentos estavam sujeitos à alíquota do IR de 15% no 
resgate das cotas, passarão a contribuir com alíquota de 25%, relativos ao Imposto de Renda Pessoa 
Jurídica (IRPJ), mais 9%, a título de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL).” 
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Tabela 3: Panorama geral dos contornos jurídicos e regulatórios de fundos de 

investimento 

 Fundos Tradicionais Fundos Alternativos 

Institutos  
Jurídicos  

 Trusts (Reino Unino, EUA) 
 Companhias (Alemanha, Japão, EUA, Reino 

Unido) 
 Contratos (Alemanha, China, Japão) 
 Condomínio (Brasil) 

 Companhias 
 Sociedades de pessoas (LP, LLC) 
 Em geral, maior liberdade de 

institutos jurídicos. 

Regulação 

 Regulação dos Fundos enquanto entidades 
emissoras de títulos 

 Proteção dos pequenos investidores por meio 
de informação  

 Características mínimas como: 
o Diversificação de portfólio 
o Limitação à ingerência em investidas 
o Número mínimo de investidores; 

 Não são regulados, pois são 
tratados de forma privada 

 Regulação dos administradores 
para evitar problemas de agência. 

Tributação  Concessão de benefícios tributários como 
forma de incentivo à poupança popular. 

 Entidades utilizadas buscam 
neutralidade na tributação, 

Fonte:  Elaboração própria.  
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PARTE 2 

PANORAMA ATUAL E ANÁLISE CRÍTICA REGULATÓRIA DOS 

FUNDOS DE INVESTIMENTO NO BRASIL 

 

Os capítulos anteriores demonstraram que o diagnóstico normativo (hipótese do 

trabalho) – de que fundos de investimento são entidades econômicas – se confirma da 

perspectiva internacional. Da mesma forma, há já indicações de que o diagnóstico positivo 

(o problema) também se confirma.  

Os elementos a comprovar a hipótese apresentada já identificados devem ser 

complementados com o exame da realidade fática. Na mencionada lição de VIVANTE, ao 

estudo jurídico deve sempre preceder a compreensão da estrutura técnica e a função 

econômica do instituto objeto de análise 762 . De fato, compreensão da realidade é 

pressuposto do estudo do direito comercial763 - e isso parece ser ainda mais necessário no 

caso dos fundos de investimento e de sua regulação.  

Os próximos três capítulos têm como objetivo exatamente a compreensão da 

realidade dos fundos de investimento. Primeiro, o Capítulo 4 apresentará os resultados da 

pesquisa empírica envolvendo todos os fundos de investimento no Brasil a partir das lentes 

da prática internacional identificada na primeira parte. Nesse capítulo, serão analisados 

todos os fundos de forma ampla, buscando identificar os elementos da sistematização 

proposta na primeira parte, e apresentado dados sobre questões problemáticas. 

A partir do problema central de que, no Brasil, fundos de investimento 

tornaram-se entidades jurídicas com contornos definidos e utilizados para fins diversos 

daqueles para os quais tradicionalmente foram concebidos, essa segunda parte busca, com 

base na pesquisa empírica, responder a duas perguntas. Primeiro, se há entidades 

consideradas fundos de investimento que, teoricamente falando, não deveriam ser fundos, 

no sentido de estarem fora do espectro de funções microeconômicas aqui indicadas como 

 
                                                             
762  VIVANTE, Cesare. Tratato di diritto commerciale, v. 1 ix-x apud FORGIONI, Paula A. Contratos 

empresariais: teoria geral e aplicação. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 19 (nota de 
rodapé). 

763  FORGIONI, Paula A. Contratos empresariais: teoria geral e aplicação. 2. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2016. p. 18-19. 
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típicas e possíveis. Segundo, se há entidades que, embora estejam abarcadas pelas 

possíveis funções econômicas de fundos de investimento, deveriam receber tratamento 

regulatório distinto daquele atualmente estabelecido.  

Assim, após a apresentação dos resultados da pesquisa empírica, os Capítulos 5 

e 6 apresentarão uma análise específica dos fundos de investimento no Brasil, como forma 

de identificar balizas adequadas à sua regulação e funcionamento. Com efeito, os referidos 

capítulos dividem-se em dois níveis de análise: (i) da existência764 , no sentido de se 

compreender se uma determinada estrutura cumpre funções microeconômicas mínimas 

para ser caracterizada como fundo de investimento, e (ii) da regulação, no sentido de 

identificar se a regulação dos fundos aborda e soluciona adequadamente as questões 

envolvendo tal entidade. 

Por fim, assim como se fez na primeira parte, deve-se definir alguns limites da 

pesquisa. Primeiro, o escopo de análise das características dos fundos: Ainda que sejam de 

grande importância, não serão analisados de forma detalhada todos os aspectos da 

regulação da CVM, mas somente aqueles diretamente relacionados à identificação dos 

problemas colocados. Assim, nos próximos capítulos serão considerados os elementos 

identificados na primeira parte (e.g., seus investidores, seus investimentos e a 

administração).  

 
                                                             
764  Note-se que, aqui, a análise se baseia em elementos econômicos para que se considere um fundo de 

investimento, não havendo uma direta relação com os planos de existência, validade e eficácia no direito. 
Sobre o tema, vide, por exemplo: BERNARDES DE MELLO, Marcos. Teoria do fato jurídico: plano da 
existência. São Paulo: Saraiva, 2017. 
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4 ESTUDO EMPÍRICO SOBRE FUNDOS DE INVESTIMENTO NO 

BRASIL 

  

A comparação das práticas jurídicas e regulatórias dos fundos de investimento 

em diversos países (Capítulos 1 a 3) demonstrou que, de um lado, há uma certa 

uniformidade do tema em termos de classificação, institutos jurídicos e regulação no 

exterior. De outro, o Brasil parece não acompanhar a prática internacional. Isso acontece, 

por exemplo, nas formas de classificação de fundos e nos institutos jurídicos utilizados.  

Soma-se a esse diagnóstico a utilização de fundos para fins diversos. YAZBEK 

identificou “temas incidentais” relacionados a essa área de estudo e que demandariam 

análise mais aprofundada: (i) a indústria de fundos de fundos, decorrente da 

impossibilidade de diferenciação de classes de cotas em condomínio, (ii) responsabilidade 

dos diferentes prestadores de serviços dos fundos (i.e., administradores, gestores e 

custodiantes), (iii) os fundos do mercado monetário e o chamado shadow banking, e (iv) os 

diversos usos dos fundos como veículos para diversos fins, em especial no caso dos fundos 

exclusivos.765 

Como descrito na Introdução, esta tese tem como objetivo principal a análise 

crítica da regulação de fundos de investimento no Brasil, que somente é possibilitada pela 

compreensão da realidade da indústria. Portanto, objetiva-se, de certa forma, cumprir a 

função do direito comercial766, torná-lo dinâmico – menos inerte767 – como forma de se 

adequar à realidade e cumprir suas funções sociais768. 

Com efeito, a partir da análise funcional e jurídica apresentada nos Capítulos 1 a 

3, identificou-se divergências relevantes do sistema brasileiro em relação à prática 

internacional. O Capítulo 1 demonstrou que o Brasil é o país com maior número de fundos 

de investimento (aproximadamente 16 mil), muito embora a relação de investimento na 
 
                                                             
765  YAZBEK, Otavio. Prefácio. In: FREITAS, Bernardo Vianna; VERSIANI, Fernanda Valle (coord.). 

Fundos de Investimento: Aspectos Jurídicos, Regulamentares e Tributários. São Paulo: Quartier Latin, 
2015. p. 10-12 

766  FORGIONI, Paula A. Contratos empresariais: teoria geral e aplicação. 2. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2016. p. 18-19. 

767  ASCARELLI, Tullio. O negócio indireto. Problemas das sociedades anônimas e direito comparado. 
Campinas: Bookseller, 2001. p. 103. 

768  SALOMÃO FILHO, Calixto. Teoria crítico-estruturalista do direito comercial. São Paulo: Marcial 
Pons, 2015. p. 7. 
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economia (i.e., patrimônio líquido dos fundos em relação ao PIB) coloque o país no 

patamar de países com maiores indústrias (94%), próximo aos EUA (118%) e Canadá 

(102%), e superior a países como Alemanha (61%) e Japão (38%). 

Já os Capítulos 2 e 3 demonstraram que a estruturação dos fundos (em termos 

jurídicos e regulatórios) no país diverge de outros: as classificações adotadas e os institutos 

jurídicos são distintos, e a regulação parece ser inclusiva demais, no sentido de que a CVM 

regula e supervisiona todos os fundos no Brasil, independentemente do caráter público ou 

privado deles (ou, em termos de classificação, tradicional ou alternativo).  

Portanto, para uma análise crítica a respeito dos níveis de existência e 

necessidade de regulação, supradescritos, faz-se necessária a compreensão da prática 

econômica das entidades registradas como fundos de investimento no Brasil. Esse é o 

objeto deste capítulo, que está dividido da seguinte forma.  

Primeiro será detalhado o objeto de estudo, incluindo metodologia, fonte de 

dados e suas limitações. Posteriormente, será apresentado um panorama sobre os fundos de 

investimento no Brasil. Em seguida, e tendo como base as perspectivas de análise de 

fundos detalhadas no Capítulo 2 (i.e., investimento, investidor e administração), serão 

apresentados os resultados da pesquisa de forma segmentada para os Fundos disciplinados 

pela ICVM 555. Em seguida, e na medida da disponibilidade de dados, serão apresentados 

os dados de Fundos Estruturados. Por fim, serão abordadas algumas questões específicas 

identificadas nos capítulos anteriores.  

Deve-se ressaltar, por fim, duas limitações desse capítulo. Primeiro, que tem 

caráter primordialmente descritivo, isto é, foca-se na apresentação dos dados obtidos na 

pesquisa empírica, sendo que as críticas principais serão apresentadas nos capítulos 

subsequentes. Para alguns pontos, no entanto – e na medida da disponibilidade de 

informações – serão apresentadas comparações com a realidade de outros países. Segundo, 

que não pretende verificar se os fundos de investimento analisados cumprem as regras 

específicas definidas pelas instruções da CVM.  

4.1 Objeto de estudo 

O objeto de análise desse capítulo são todos os fundos regulados (e 

consequentemente registrados) pela CVM. Como identificado nos capítulos anteriores, há 

no Brasil uma grande variedade de tipos de fundos de investimento (vide Apêndice III). 
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Assim, ainda que não pareça haver limitações para a constituição e o funcionamento 

fundos alternativos na forma de sociedades – e, portanto, fora da tutela da CVM – para os 

fins aqui propostos serão considerados fundos de investimento aquelas entidades reguladas 

pela CVM. 

Como descrito no Capítulo 2, a CVM classifica os fundos de investimento, 

primariamente, pelo tipo de ativo. Assim, identificou-se dois grandes grupos (i) os fundos 

regulados pela ICVM 555, e (ii) os fundos estruturados, subdivididos da seguinte forma: 

 

Fundos regulados pela ICVM 555 
(em conjunto, “Fundos ICVM 555”): 

 Renda Fixa; 

 Multimercados; 

 Ações; 

 Cambial. 

Fundos Estruturados  
(em conjunto, “Fundos Estruturados”): 

 FIP; 

 FICD; 

 FII; 

 FMII (ETFs). 

 

De acordo com a CVM, esses tipos de fundos podem ser subdivididos em outras 

subcategorias, de forma que há, atualmente, mais de 20 tipos específicos e distintos de 

fundos (i.e., com regras específicas) em funcionamento no Brasil (vide Apêndice III).  

Serão objeto de análise as principais características dos fundos de investimento, 

ou elementos básicos, separadas pelas perspectivas analisadas no Capítulo 2, conforme 

descrito infra. Assim, foge ao escopo da pesquisa a análise de informações relacionadas à 

performance ou especificidade de carteiras. Considerando a limitação de informações 

sobre fundos estruturados, essa análise utilizará informações de Fundos ICVM 555.  

 

Perspectiva do Investimento Perspectiva do Investidor Perspectiva da 
Administração 

 Tipos de investimentos 
(i.e., ações, títulos públicos 
etc.); 

 Diversificação de portfólio; 
 Tamanho dos fundos (i.e., 

patrimônio líquido). 

 Tipos de investidores (i.e., pessoas 
físicas, investidores qualificados, 
investidores institucionais; 

 Liquidez dos fundos (i.e., fundos 
abertos e fechados) 

 Sofisticação dos investidores; 
 Pluralidade de investidores. 

 Representatividade de 
Administradores e de 
Gestores; 

 Identidade entre 
Administradores e 
Gestores 
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No que se refere aos fundos estruturados, em decorrência da relevância 

econômica, serão apresentadas informações sobre FIP769, FIDC e FII. A CVM não fornece 

dados agregados e consistentes sobre as características básicas de tais fundos, como 

composição da carteira, quantidade de investidores e patrimônio líquido. Assim, os 

resultados apresentados seguirão a mesma lógica da apresentação de dados dos Fundos 

ICVM 555, mas se limitam na medida da disponibilidade de dados. 

Ao final, serão analisados aspectos peculiares da realidade brasileira, quais 

sejam, (i) fundos que possuem somente um cotista (“Fundos Unipessoais”), (ii) fundos 

utilizados como veículo de outros investidores institucionais, e (iii) fundos que investem 

em cotas de outros fundos de investimento (“Fundos de Fundos”). 

4.1.1 Metodologia e fonte dos dados 

Esse capítulo tem caráter empírico quantitativo e analisará aspectos relacionados 

às características básicas de fundos de investimentos supraidentificadas, tendo como fonte 

dados públicos disponibilizados por duas instituições: a CVM e a ANBIMA. Assim, para 

cada tipo de fundo, foram utilizadas fontes distintas de informações (na medida de sua 

disponibilidade). Os dados da CVM foram coletados em distintas fontes. Para os Fundos 

ICVM 555, foram utilizadas três principais bases de dados: 

(i)  Base geral: Arquivo “Dados cadastrais de fundos de investimento”770, de 

16.12.2018, contendo informação de 14.660 fundos em funcionamento; 

(ii)  Dados dos cotistas: “Informe Mensal” de todos os fundos registrados 

(22.548) na CVM, coletados entre 17 e 19.12.2018 771 , contendo (i) o 

número de cotistas por fundos, separado por tipo de investidor, conforme 

indicados no Anexo 59 da ICVM 555; e (ii) a parcela do fundo de 

titularidade de cada tipo de investidor em relação ao patrimônio líquido do 

fundo. Como forma de simplificar a análise, os investidores foram 

agregados pela sua natureza em quatro grupos: (i) investidor não 

 
                                                             
769  Merece destaque que, para os FIP, serão utilizados dados coletados manualmente em 2016, incluindo 

informações constantes em seus regulamentos. 
770  Disponíveis no Portal Dados Abertos CVM, em: <http://dados.cvm.gov.br/dataset/fi-cad>. 
771  Disponíveis nas páginas de cada fundo da CVM (“Consulta Informação de Fundo”), em: 

<http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg>. 
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qualificado (i.e., varejo), (ii) investidor qualificado 772 , (iii) investidor 

institucional, e (iv) outros (vide Apêndice IV para correspondências). A 

CVM não fornece uma base centralizada com essa informação, de forma 

que a coleta foi feita de forma individual por meio de bot773. 

(iii)  Composição de carteiras de investimento: “Fundos de Investimento - 

Composição e Diversificação das Aplicações (CDA)” de novembro de 

2018774  contendo informações de 55.385 fundos. Contendo informações 

segmentadas pelo tipo de investimento para todos os fundos registrados na 

CVM (estruturados e ICVM 555). As informações são fornecidas em 

blocos separados por tipo de investimento. Como forma de simplificar a 

análise, os investimentos foram agregados pela sua natureza em cinco 

grupos: (i) ações, (ii) títulos de dívida privada, (iii) títulos públicos, (iv) 

cotas de fundos e (iv) outros (vide Apêndice IV para correspondências). 

Para os Fundos Estruturados, além das informações de composição de carteiras 

descritas no item “iii” supra, foi utilizada uma base de dados fornecida pela CVM 

(“FUNDOS DE INVESTIMENTO (nacionais e estrangeiros)”).775 Essas informações, no 

entanto, são limitadas na sua abrangência. No que se refere aos FIP, foram coletados nas 

páginas de cada fundo da CVM (“Consulta Informação de Fundo”)776 dados relacionados a 

(i) administrador e valor do patrimônio líquido777 (ii) investimentos778 (incluindo CNPJ779, 

representatividade perante o patrimônio líquido do fundo, número de ações ou títulos), (iii) 

 
                                                             
772  Para os fins aqui propostos, serão considerados ambas as categorias de investidores qualificados e 

profissionais como “investidores qualificados”. Como demonstra o Apêndice IV, as informações sobre 
cotistas de fundos fornecidas pela CVM não faz separação clara entre os tipos de investidores.  

773  Bot é a denominação para um “robô” virtual, uma espécie de programa de computador fabricado para 
automatizar procedimentos repetitivos. A coleta foi feita por Ezequiel Fajreldines dos Santos, a quem 
agradeço aqui pela colaboração, fundamental para os resultados da pesquisa. 

774  Disponíveis no Portal Dados Abertos CVM, em: <http://dados.cvm.gov.br/dataset/fi-doc-cda>. 
775  Disponível em: <http://sistemas.cvm.gov.br/?CadGeral>. 
776  Dados foram coletados no site da CVM em 2016. Disponível em: < 

http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg >.>> Fundos de Investimento 
Registrados >> em “Escolha o Tipo de Fundo”: “FDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES – 
FIP”. 

777  Dados disponíveis pelo procedimento acima indicado. 
778  Dados disponíveis em: “Composição da Carteira”. 
779  A utilidade dos dados de CNPJ das sociedades investida foi verificar e confirmar o tipo societário.  
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cotistas780 (número único, sem separação pela natureza), e (iv) regulamento dos fundos.781 

Os dados de FIP foram coletados manualmente em julho de 2016.782  

Após a coleta, as bases de dados foram unificadas na medida da 

correspondência, tomando como base o CNPJ dos fundos. Nessa etapa, foram excluídos (i) 

fundos cancelados e em fase pré-operacional, considerando, portanto, somente fundos 

operacionais, e (ii) dados duplicados existentes nas bases de dados.  

Como resultado, identificaram-se 16.934 fundos, dos quais 14.660 Fundos 

ICVM 555, e 2.274 Fundos Estruturados (subdivididos entre 894 FIP, 381 FII, 875 FIDC, 

e 124 outros783). Em relação aos FIP, em julho de 2016 havia 795 FIP784, dos quais havia 

informações consistentes para 712785. 

Também foram utilizados dados estatísticos fornecidos pela ANBIMA, no 

“Consolidado Histórico de Fundos de Investimento”,786 em especial os dados históricos e 

das estruturas de tipos de investimentos e de investidores atuais. As bases de dados são 

semelhantes (17.042, frente a 16.976 da CVM), o que garantiu segurança em relação à 

consistência dos dados de ambas as instituições. 

Por fim, as principais métricas de análise adotada acompanham a prática 

internacional e envolvem (i) número de fundos, investimentos787, e investidores, e (ii) 

patrimônio líquido dos fundos, (iii) características regulatórias (e.g., fundos abertos e 

fechados, exclusivos, destinados a investidores institucionais). Para FIPs, serão analisadas 

 
                                                             
780  Dados disponíveis em: “Informe Trimestral”. 
781  Dados disponíveis em: “Documentos eventuais (assembleias, fato relevante, prospecto distribuição, 

regulamento etc.)”. 
782  Para garantir consistência com os dados de investimentos de FIP, os dados foram confirmados com 

cadastro da Receita Federal (cartão CNPJ). 
783  Incluindo: FACFIF, FAPI, FIF, FIIM, FMAI, FMIEE, FMP-FGTS, FMP-FGTS CL e Funcine. 
784  Adicionalmente, havia 60 FICFIP. Considerando o pequeno número e o fato de que esses fundos não 

investem diretamente em sociedades, eles ficaram fora da análise de 2016. 
785  Dos 795 FIP, 29 não possuíam a carteira de investidas disponível (nesses casos, o sistema da CVM 

sequer listava “composição da carteira”), e 21 não possuíam nenhum tipo de investimento em suas 
carteiras (nesses casos, embora houvesse link para “composição da carteira”, os dados disponíveis 
indicavam a ausência de qualquer tipo de investimento, independentemente do tipo de ativo). Por fim, 
havia ainda 33 FIP nos quais, embora houvesse investimentos, não foi possível identificar o tipo (i.e., 
ações, debêntures, títulos), razão social, ou CNPJ, motivo pelo qual esses três grupos de fundos serão 
desconsiderados na presente análise. 

786  Disponível em: <http://www.anbima.com.br/pt_br/informar/estatisticas/fundos-de-investimento/fundos-
de-investimento.htm>. 

787  Para o número de ativos investidos, cada ativo reportado pela CVM foi considerado de um emissor 
distinto e, portanto, um investimento. Não se descarta, todavia, fundos considerarem ativos de mesma 
natureza e de um mesmo emissor como de forma separada.  
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também características do processo decisório sobre companhias investidas788 , como a 

presença de comitê de investimento e a composição destes. 

4.1.2 Limitações dos dados e da pesquisa 

Por fim, deve-se mencionar algumas limitações dos dados coletados e das 

conclusões aqui apresentadas. 

Primeiro, e mais importante, é ausência de dados de percentual detido por 

fundos nas sociedades investidas (i.e., percentual do total das ações ou de determinada 

classe emitidas pela companhia), pois essa não é uma informação requerida pela CVM 

dentro do conjunto de informações que a autoridade exige por meio de sua regulação. Por 

exemplo, os dados de composição de carteira fornecem dados sobre o número de ações e o 

valor de mercado, sem identificar o percentual que as ações representam no total de ações 

das companhias. Para companhias abertas, seria possível fazer o cruzamento com dados 

fornecidos na B3,789 mas, para companhias fechadas, esses dados seriam de difícil acesso. 

Como resultado, as informações públicas não informam qual representatividade da 

participação dos fundos em companhias – e consequentemente a potencial influência dos 

fundos nas suas investidas. Essa é uma importante limitação técnica ao trabalho ora 

proposto.  

Segundo, sobre a veracidade e a confiabilidade dos dados reportados à CVM. 

Como será indicado ao longo do capítulo naquilo que couber, algumas informações 

identificadas se mostram inconsistentes. Por exemplo, há fundos reportados sem nenhum 

cotista (61 de 794 FIPs analisados e 177 de 14.660 Fundos ICVM 555). Além disso, o 

processamento da base de dados mostrou a existência de diversos fundos repetidos. 

Considerando que essas inconsistências não são estatisticamente relevantes, entende-se 

que, de uma forma geral, os dados fornecidos à CVM são confiáveis e, portanto, serão 

considerados como reflexo fiel da realidade. 

 
                                                             
788  Por vezes, os termos “sociedade investida”, companhia investida” ou somente “investida” serão 

utilizados. 
789  Foge ao escopo do trabalho, no entanto a análise da influência de fundos em companhias abertas.  
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Terceiro, sobre a confidencialidade dos dados divulgados. A CVM permite aos 

fundos que solicitem confidencialidade sobre os investimentos por determinado período790. 

Isso se reflete no elevado número de fundos sem investimento público (4.942 Fundos 

ICVM de 14. 660).  

Quarto, em especial aos Fundos Estruturados, a completude das informações. 

Alguns fundos não apresentam diversos dados, em especial sobre patrimônio líquido, 

carteira e cotistas. Para solucionar essa questão, foi conduzida pesquisa manual sobre FIP 

em julho de 2016. Nesse aspecto, merece destaque o fato de haver uma ampla gama de 

bases de dados distintas sobre fundos de investimento no site da CVM, sem haver, no 

entanto, uma centralização (isso reflete as diversas fontes de informações utilizadas, como 

descrito supra).  

4.2 Panorama  

4.2.1 Crescimento recente 

Os fundos de investimento no Brasil passaram por acelerado crescimento, 

especialmente nas últimas duas décadas. De acordo com o relatório da ANBIMA, houve 

um aumento de mais de 2.000% nos últimos 20 anos791. Entre 1972 e 1984, o Brasil tinha 

menos de 100 fundos de investimento em funcionamento, em uma relativa estabilidade. 

Foi somente no final da década de 1990 que eles passaram a crescer em termos de número 

e volume de investimentos. O gráfico seguinte demonstra esse rápido nas últimas décadas: 

 
                                                             
790  As composições de carteira contêm a seguinte informação: “Importante: Os detalhes sobre as aplicações 

somente estarão disponíveis após expirado o prazo de confidencialidade solicitado pelos administradores 
dos fundos no envio das informações à CVM”. 

791  EID JUNIOR, William. Perspectivas para a indústria brasileira de fundos. Anuário 2014 da Indústria de 
Fundos de Investimento. Disponível em: 
<http://www.anbima.com.br/anuariodefundos/2014/pt/A_Industria_de_fundos/Investimento_no_Brasil/d
efault.aspx>. Acesso em: 21 dez. 2014. 



 

 
 

Gráfico 11: Evolução do número e do patrimônio líquido de fundos de investimento 

Fonte: Elaboração própria com base 

 

Note-se que o patrimônio líquido dos fundos acompanhou o crescimento do 

número de fundos em funcionamento, ou seja, foi mantido o tamanho médio dos fundos 

nesse período. Conforme demonstra o gráfico seguinte,

que investem em fundos (os fundos em cotas de fundos, “Fundos de Fundos”), o 

patrimônio líquido dos fundos foi incrementado de forma quase uniforme entre os tipos de 

fundos regulados pela CVM, com especial destaque aos f

previdenciários: 

 
                                                            
792  Foram utilizadas duas bases de dados. Para os anos de 1972 a 2001: 

e Captação Líquida da Indústria de Fundos
Consolidado histórico de fundos de investimento
<http://www.anbima.com.br/pt_br/informar/estatisticas/fundos
historico.htm>. 

Evolução do número e do patrimônio líquido de fundos de investimento 

no Brasil (1972-2018)  

 em dados ANBIMA.792 Excluindo Fundos de Fundos. 

se que o patrimônio líquido dos fundos acompanhou o crescimento do 

número de fundos em funcionamento, ou seja, foi mantido o tamanho médio dos fundos 

nesse período. Conforme demonstra o gráfico seguinte, que desconsidera valores de fundos 

que investem em fundos (os fundos em cotas de fundos, “Fundos de Fundos”), o 

patrimônio líquido dos fundos foi incrementado de forma quase uniforme entre os tipos de 

fundos regulados pela CVM, com especial destaque aos fundos de renda fixa e 

                     
Foram utilizadas duas bases de dados. Para os anos de 1972 a 2001: ANBIMA. Evolução Histórica de PL 
e Captação Líquida da Indústria de Fundos (setembro de 2015). Para os anos de 2002 a 2018: ANBIMA. 

de fundos de investimento (novembro de 2018).
http://www.anbima.com.br/pt_br/informar/estatisticas/fundos-de-investimento/fi-consolidado
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se que o patrimônio líquido dos fundos acompanhou o crescimento do 

número de fundos em funcionamento, ou seja, foi mantido o tamanho médio dos fundos 

que desconsidera valores de fundos 

que investem em fundos (os fundos em cotas de fundos, “Fundos de Fundos”), o 

patrimônio líquido dos fundos foi incrementado de forma quase uniforme entre os tipos de 

undos de renda fixa e 

ANBIMA. Evolução Histórica de PL 
Para os anos de 2002 a 2018: ANBIMA. 

(novembro de 2018). Disponível em: 
consolidado-
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Gráfico 12: Evolução do patrimônio líquido de fundos de investimento no Brasil por 

Fonte:  Elaboração própria com base em dados ANBIMA.

 

4.2.2 Tipos de Fundos pela

Os dados a seguir

funcionamento na CVM (incluindo Fundos de Fundos):

 

 
                                                            
793  O corte de 1994 foi definido pela regulamentação da CVM (ICVM 409). Dados ANBIMA. 

histórico de fundos de investimento
http://www.anbima.com.br/pt_br/informar/estatisticas/fundos
historico.htm 

: Evolução do patrimônio líquido de fundos de investimento no Brasil por 

tipos de fundo (2004-2018)  

Elaboração própria com base em dados ANBIMA.793 Excluindo Fundos de Fundos. 

Tipos de Fundos pela Classificação CVM 

a seguir descrevem o patrimônio líquido e o número de fundos em 

funcionamento na CVM (incluindo Fundos de Fundos): 

  

                     
O corte de 1994 foi definido pela regulamentação da CVM (ICVM 409). Dados ANBIMA. 
histórico de fundos de investimento (novembro de 2018). 
http://www.anbima.com.br/pt_br/informar/estatisticas/fundos-de-investimento/fi-consolidado

: Evolução do patrimônio líquido de fundos de investimento no Brasil por 

 

descrevem o patrimônio líquido e o número de fundos em 

O corte de 1994 foi definido pela regulamentação da CVM (ICVM 409). Dados ANBIMA. Consolidado 
 Disponível em: 

consolidado-
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Tabela 4: Dados gerais de fundos de investimento de acordo com CVM  

Fundo 
Patrimônio 

Líquido 
% 

Nº de 
fundos 

% 

F.I.I. 58.525.615.888 0,8% 381 2,2% 

FACFIF 33.521 0,0% 2 0,0% 

FAPI 823.745.787 0,0% 14 0,1% 

FIDC 67.302.055.051 0,9% 875 5,2% 

FIF 976.079 0,0% 3 0,0% 

FIIM N/D N/D 16 0,1% 

FIP N/D N/D 894 5,3% 

FMAI N/D N/D! 1 0,0% 

FMIEE N/D N/D 3 0,0% 

FMP-FGTS 5.907.861.552 0,1% 70 0,4% 

FMP-FGTS CL 4.815.677 0,0% 5 0,0% 

FUNCINE N/D N/D 10 0,1% 

Fundos ICVM 555 7.026.867.209.197 98,1% 14.660 86,6% 

Fundo Cambial 7.727.697.100 0,1% 56 0,3% 

Fundo de Ações 399.322.557.084 5,6% 1.962 11,6% 

Fundo de Renda Fixa 4.834.305.325.148 67,5% 3.076 18,2% 

Fundo Multimercado 1.785.511.629.865 24,9% 9.566 56,5% 

Total Geral 7.159.432.312.752 
 

16.934 
 

Fonte: Elaboração própria com base em dados CVM de todos os fundos.  Dados de novembro de 2018 

 

Dados da ANBIMA, 794  desconsiderando os Fundos de Fundos, demonstram 

haver, de fato, grande concentração de fundos do tipo Renda Fixa:  

  

 
                                                             
794  Note-se que a ANBIMA denomina fundos previdenciários, não estando claro se são os fundos regulados 

pelo art. 131 da ICVM 555, ou outros fundos.   
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Gráfico 13: Patrimônio líquido dos fundos de investimento (nov./2018)  

Período Patrimônio Líquido (R$ milhões) % 

Renda Fixa 2.031.804,1 44,5% 

Multimercados 965.968,6 21,2% 

Previdência 797.647,2 17,5% 

Ações 301.171,4 6,6% 

FIP 228.573,1 5,0% 

FIDC 110.290,6 2,4% 

FII 75.692,7 1,7% 

OFF-SHORE 37.210,0 0,8% 

ETF 10.083,4 0,2% 

Cambial 4.569,4 0,1% 

Total R$ milhões constantes* 4.563.010,5 100% 

Fonte: Elaboração própria com base em dados ANBIMA, excluindo Fundos de Fundos (ANBIMA. Consolidado 
histórico dos fundos de investimento, dados de novembro de 2018). 

 

4.3 Perspectiva do Investimento  

A perspectiva do investimento tem como elemento central o fator de risco do 

investimento. A análise a seguir compreenderá elementos relacionados (i) ao risco 

específico de cada ativo, (ii) à diversificação do portfólio dos fundos, e (iii) ao tamanho 

dos fundos em termos de patrimônio. Um elemento adicional importante para essa análise 

seria a medida da influência dos fundos nos seus investimentos; no entanto, como descrito 

na metodologia, a CVM não fornece dados dos percentuais detidos em companhias 

investidas. 

4.3.1 Tipos de Investimento 

Como demonstrado supra, os fundos do tipo renda fixa são aqueles com maior 

patrimônio líquido, representando aproximadamente 44% de todos os fundos. No entanto, 

os dados dos tipos de fundo não representam, necessariamente, os tipos de ativos 

investidos. Como descrito no Apêndice III, a depender de seu tipo, um fundo pode ter 



 

 
 

limites de investimento em determinados ativos, dentro da flexibilidade conferida pela 

regulação. Isso é demonstrado com os dados 

detidos por todos os fundos, com base em dados ANBIM

patrimônio líquido dos fundos está alocado em títulos públicos.

Gráfico 14: Tipo de investimento detido pelos fundos (patrimônio líquido)

Fonte: Elaboração própria com base em dados ANBIMA, 
histórico dos fundos de investimento, dados de novembro de 2018).

 

Sob outra perspectiva, a análise dos investimentos levando em conta o número 

individual de investimentos (e não o volume em termos de valores) demonstra que 23% 

dos ativos são ações e 46% títulos públicos, o que demonstra que o valor médio dos 

investimentos em títulos públicos é superior ao de ações. O gráfico 

dados em dois cenários: considerando Fundos de Fundos e desconsiderando

 

limites de investimento em determinados ativos, dentro da flexibilidade conferida pela 

regulação. Isso é demonstrado com os dados seguintes, a respeito dos tipos de investimento 

detidos por todos os fundos, com base em dados ANBIMA. Observa-se que 73% de todo o 

patrimônio líquido dos fundos está alocado em títulos públicos. 

: Tipo de investimento detido pelos fundos (patrimônio líquido)

Elaboração própria com base em dados ANBIMA, excluindo Fundos de Fundos (ANBI
histórico dos fundos de investimento, dados de novembro de 2018). 

Sob outra perspectiva, a análise dos investimentos levando em conta o número 

individual de investimentos (e não o volume em termos de valores) demonstra que 23% 

ão ações e 46% títulos públicos, o que demonstra que o valor médio dos 

investimentos em títulos públicos é superior ao de ações. O gráfico seguinte

dados em dois cenários: considerando Fundos de Fundos e desconsiderando
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limites de investimento em determinados ativos, dentro da flexibilidade conferida pela 

, a respeito dos tipos de investimento 

se que 73% de todo o 

: Tipo de investimento detido pelos fundos (patrimônio líquido) 

 

(ANBIMA. Consolidado 

Sob outra perspectiva, a análise dos investimentos levando em conta o número 

individual de investimentos (e não o volume em termos de valores) demonstra que 23% 

ão ações e 46% títulos públicos, o que demonstra que o valor médio dos 

seguinte apresenta os 

dados em dois cenários: considerando Fundos de Fundos e desconsiderando-os.  
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Gráfico 15: Tipo de investimento detido pelos fundos (número de investimentos)

Com Fundos de Fundos

Fonte: Elaboração própria com base em dados CVM de fundos ICVM 555.

 

Note-se que, embora os fundos de investimento s

conhecidos (e estudados pela literatura jurídica) como acionistas de companhias, no Brasil 

a representatividade de ações detidas por fundos é de apenas 10% de seus patrimônios. 

embora esteja em crescimento na última década, com cresci

2018, como demonstrado a seguir, vê

em papéis de baixo risco, emitidos pelo tesouro. 

 
                                                            
795  Para facilitar a análise, os dados de ativos foram agregados em grandes grupos. Para a classificação 

originária, vide o Apêndice IV 

de investimento detido pelos fundos (número de investimentos)

Com Fundos de Fundos Sem Fundos de Fundos

 

Elaboração própria com base em dados CVM de fundos ICVM 555.795  Dados de novembro de 2018.

se que, embora os fundos de investimento sejam tradicionalmente 

conhecidos (e estudados pela literatura jurídica) como acionistas de companhias, no Brasil 

a representatividade de ações detidas por fundos é de apenas 10% de seus patrimônios. 

embora esteja em crescimento na última década, com crescimento de 139% entre 2008 e 

2018, como demonstrado a seguir, vê-se que a grande maioria dos recursos são alocados 

em papéis de baixo risco, emitidos pelo tesouro.  

                     
Para facilitar a análise, os dados de ativos foram agregados em grandes grupos. Para a classificação 

Apêndice IV 

de investimento detido pelos fundos (número de investimentos) 

Sem Fundos de Fundos 

 

Dados de novembro de 2018. 

ejam tradicionalmente 

conhecidos (e estudados pela literatura jurídica) como acionistas de companhias, no Brasil 

a representatividade de ações detidas por fundos é de apenas 10% de seus patrimônios. 

mento de 139% entre 2008 e 

se que a grande maioria dos recursos são alocados 

Para facilitar a análise, os dados de ativos foram agregados em grandes grupos. Para a classificação 



 

 
 

Gráfico 16: Crescimento dos investimentos em ações (2008

Fonte: Elaboração própria com base em dados ANBIMA, 
histórico dos fundos de investimento, dados de novembro de 2018).

 

De fato, essa realidade de baixo investimento no mercado acionário é distinta da 

prática de países analisados; no Japão, que possui a menor proporção dos países 

analisados, esse investimento em ações é quase três vezes superior ao Brasil:

Gráfico 17: Proporção de tipos de ativos detidos por fundos de investimento (2017)

Fonte:  Elaboração própria com dados OECD.

 
                                                            
796  OCDE, Institutional Investors Statistic

<https://doi.org/10.1787/instinv

: Crescimento dos investimentos em ações (2008-2018) (patrimônio líquido)

Elaboração própria com base em dados ANBIMA, excluindo Fundos de Fundos (ANBIMA. Consolidado 
histórico dos fundos de investimento, dados de novembro de 2018). 

De fato, essa realidade de baixo investimento no mercado acionário é distinta da 

es analisados; no Japão, que possui a menor proporção dos países 

analisados, esse investimento em ações é quase três vezes superior ao Brasil:

: Proporção de tipos de ativos detidos por fundos de investimento (2017)

om dados OECD.796 

                     
Institutional Investors Statistics 2010-2017. Paris OECD Publishing, 2018. 

<https://doi.org/10.1787/instinv-2018-en>. 
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(ANBIMA. Consolidado 

De fato, essa realidade de baixo investimento no mercado acionário é distinta da 

es analisados; no Japão, que possui a menor proporção dos países 

analisados, esse investimento em ações é quase três vezes superior ao Brasil: 

: Proporção de tipos de ativos detidos por fundos de investimento (2017) 

 

OECD Publishing, 2018. Disponível em: 
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Portanto, o cenário de investimentos no Brasil é primordialmente em títulos 

públicos, que possuem baixo risco e rentabilidade definida. Investimentos em ações, por 

outro lado, constituem parcela pequena, porém crescente, dos investimentos de fundos. 

4.3.2 Diversificação de Portfólio 

Como descrito no Capítulo 3, uma das finalidades dos fundos de investimento é 

a diversificação de portfólio como objetivo de reduzir o risco agregado. Assim, é relevante 

entender o número de investimentos detidos por fundos no Brasil. A CVM fornece dados 

sobre a carteira de investimentos dos fundos, fonte para dados relevantes. Ainda que seja 

difícil a comparação entre os tipos de investimentos detidos – uma vez que se estaria 

comparando títulos públicos com ações – apresenta-se a seguir um esforço de compreender 

a medida da diversificação do portfólio. 

De forma a facilitar a análise, foram divididos em três cenários: (i) de ausência 

de diversificação (até 5 investimentos), (ii) de diversificação baixa (até 20 investimentos), 

e (iii) diversificação alta (acima de 100 investimentos)797. Como demonstra a tabela a 

seguir, os Fundos ICVM 555 apresentam baixa diversificação, com mais de 70% deles 

investindo em até 20 ativos distintos. A média de investimentos é 22 investimentos, que é 

incrementada por poucos fundos com muitos investimentos (2,2% dos fundos possuem 

mais de 100 ativos, mas que representam 10,2% do patrimônio líquido de todos os fundos). 

Assim, a mediana de número de investimentos é 11 e o número máximo de ativos detidos 

por um fundo de investimento é 4.537798.  

  

 
                                                             
797  Os três critérios foram definidos para fins didáticos e exemplificativos, e têm inspiração em regras 

internacionais (em especial EUA e Europa) e da CVM, muito embora não se tenha encontrado na 
literatura classificação semelhante. 

798  Pedras Secas Fundo de Investimento Multimercado Investimento no Exterior, administrado pela BNY 
Mellon, gerido pelo Itaú Unibanco, e com somente dois cotistas. 
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Tabela 5: Diversificação de Portfólio em número de investimentos 

Investimentos Nº fundos % Patrimônio líquido % 

Até 5 2.608 25,7% 940.245.854.319 29,8% 

Até 20 7.293 71,8% 2.094.880.512.857 66,3% 

Acima de 100 227 2,2% 321.149.877.077 10,2% 

Total excluindo não informados 10.156  3.159.789.950.962 
 

Não informado 4.942 32,7% 3.867.077.258.235 55,0% 

Fonte: Elaboração própria com base em dados CVM de fundos ICVM 555.  Dados de novembro de 2018 

. 

Portanto, ainda que haja certa inconsistência nos dados799, os dados mostram 

haver diversificação relativamente baixa nos Fundos ICVM 555. 

4.3.3 Tamanho dos Fundos 

Como demonstrado no Capítulo 1, o Brasil possui um tamanho médio de fundos 

baixo em relação a outros países, de USD 120 milhões por fundo, comparados a, por 

exemplo, USD 394 milhões na Alemanha, e USD 2,2 bilhões nos EUA. Uma análise mais 

detalhada demonstra, no entanto, que a média é substancialmente elevada pelos fundos que 

investem em títulos públicos e, portanto, que a grande maioria dos fundos possui uma 

média ainda mais baixa de investimentos diferentes. O gráfico seguinte demonstra que, 

exceto os fundos de renda fixa, que possuem tamanho médio de R$ 1,5 bilhão, os demais 

fundos da ICVM 555 possuem patrimônio líquido entre R$ 100 e 200 milhões que, 

convertidos para dólares, resultaria na em uma média de menos de USD 50 milhões. 

 
                                                             
799  Não há dados sobre investimentos de 4.942 fundos de 14. 660. Como descrito na metodologia, isso pode 

decorrer da inconsistência dos dados apresentados ou da confidencialidade das informações.  
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Gráfico 18: Tamanho médio dos fundos de investimento por tipo (patrimônio líquido)

Fonte: Elaboração própria com base em dados CVM de fu

 

Além disso, há um número não desprezível de fundos de investimento com 

patrimônio líquido declarado relativamente baixo em relação à própria média identificada. 

A tabela seguinte mostra que 12% dos Fundos ICVM 55

10 milhões, e 77 fundos declararam patrimônio de até R$ 1 milhão.

Tabela 6: Tamanho dos Fundos ICVM 555 em faixas (em R$ milhões) 

Tamanho dos Fundos 

Até 1 milhão 

Até 10 milhões 

Até 100 milhões 

Até 500 milhões 

Acima de 500 milhões

Fonte: Elaboração própria com base em dados CVM de fundos ICVM 555.  Dados de novembro de 2018

 

4.4 Perspectiva dos investidores

A perspectiva do investimento tem como elemento 

investimento. Com base nas informações disponíveis, a seguir serão analisados (

investidores de fundos e suas representatividades, (

: Tamanho médio dos fundos de investimento por tipo (patrimônio líquido)

Elaboração própria com base em dados CVM de fundos ICVM 555.  Dados de novembro de 2018.

Além disso, há um número não desprezível de fundos de investimento com 

patrimônio líquido declarado relativamente baixo em relação à própria média identificada. 

mostra que 12% dos Fundos ICVM 555 possuem patrimônio de até R$ 

10 milhões, e 77 fundos declararam patrimônio de até R$ 1 milhão. 

: Tamanho dos Fundos ICVM 555 em faixas (em R$ milhões) 

Tamanho dos Fundos  Nº fundos % 

77 0,5% 

1.782 12,2%

9.572 65,5%

12.865 88,1%

Acima de 500 milhões 1.740 11,9%

Elaboração própria com base em dados CVM de fundos ICVM 555.  Dados de novembro de 2018

investidores 

A perspectiva do investimento tem como elemento central a liquidez do 

investimento. Com base nas informações disponíveis, a seguir serão analisados (

investidores de fundos e suas representatividades, (ii) a medida da liquidez dos investimentos 

: Tamanho médio dos fundos de investimento por tipo (patrimônio líquido) 

 

ndos ICVM 555.  Dados de novembro de 2018. 

Além disso, há um número não desprezível de fundos de investimento com 

patrimônio líquido declarado relativamente baixo em relação à própria média identificada. 

5 possuem patrimônio de até R$ 

: Tamanho dos Fundos ICVM 555 em faixas (em R$ milhões)  

 

12,2% 

65,5% 

88,1% 

11,9% 

Elaboração própria com base em dados CVM de fundos ICVM 555.  Dados de novembro de 2018. 

central a liquidez do 

investimento. Com base nas informações disponíveis, a seguir serão analisados (i) os tipos de 

) a medida da liquidez dos investimentos 



 

 
 

(fundos abertos ou fechados), (

coletivo, ou plural, dos fundos de investimento (número de investidores por fundo). 

4.4.1 Tipos de investidores

Os investidores institucionais (

são, em termos de volume de investimento, os maiores investidores de fundos, detendo 

45% do patrimônio líquido dos Fundos ICVM 555. Dentre os demais, os investidores 

qualificados representam 27% e os investidores de varejo, 18%

investimento utilizados como

maior detalhe no item 4.7.2 infra

Gráfico 19: Tipos de investidores de fundos de investimento

Fonte: Elaboração própria com base em dados ANBIMA (ANBIMA. Consolidado hi
investimento, dados de novembro de 2018).

 
                                                            
800  Os dados de investidores de varejo consideram três categorias de investid

Varejo Alta Renda e Middle Market
instituições a divisão das informações de acordo com seus próprios critérios. De acordo com o “
para preenchimento do formulário de 
que as instituições podem ter em suas classificações internas subdivisões dentro do
ANBIMA, com intuito de padronizar a divulgação no formulário, estabeleceu as
subdivisão em “varejo tradicional” e “varejo alta renda”, sendo que os critérios
segmentos devem ser estabelecidos pelas próprias instituições.
do formulário de envio de informações à 
http://www.anbima.com.br/data/files/B8/95/01/43/BA5B8510E423CA8568A80AC2/Manual%20de%20
Preenchimento%20V%204.0.pdf

801  As categorias foram agrupadas de acordo com tipos de investidores previamente indicados. Para 
a análise, os dados de ativos foram agregados em grandes grupos. Para a classificação originária, vide o 

(fundos abertos ou fechados), (iii) a medida da sofisticação dos investidores, e (

coletivo, ou plural, dos fundos de investimento (número de investidores por fundo). 

Tipos de investidores 

Os investidores institucionais (e.g., planos de previdência, seguradoras e bancos) 

de volume de investimento, os maiores investidores de fundos, detendo 

45% do patrimônio líquido dos Fundos ICVM 555. Dentre os demais, os investidores 

qualificados representam 27% e os investidores de varejo, 18% 800

investimento utilizados como veículo de investidores institucionais serão analisados em 

infra. 

: Tipos de investidores de fundos de investimento

(por patrimônio líquido) 

Elaboração própria com base em dados ANBIMA (ANBIMA. Consolidado histórico dos fundos de 
investimento, dados de novembro de 2018).801  

                     
Os dados de investidores de varejo consideram três categorias de investidores da ANBIMA: 

Middle Market. A ANBIMA não fornece uma regra clara, deixando a cargo das 
instituições a divisão das informações de acordo com seus próprios critérios. De acordo com o “
para preenchimento do formulário de envio de informações à base de dados do varejo
que as instituições podem ter em suas classificações internas subdivisões dentro do
ANBIMA, com intuito de padronizar a divulgação no formulário, estabeleceu as
subdivisão em “varejo tradicional” e “varejo alta renda”, sendo que os critérios 
segmentos devem ser estabelecidos pelas próprias instituições.” (ANBIMA. Manual para preenchimento 
do formulário de envio de informações à base de dados do varejo. p. 4. Disponível em: 
http://www.anbima.com.br/data/files/B8/95/01/43/BA5B8510E423CA8568A80AC2/Manual%20de%20
Preenchimento%20V%204.0.pdf).  
As categorias foram agrupadas de acordo com tipos de investidores previamente indicados. Para 
a análise, os dados de ativos foram agregados em grandes grupos. Para a classificação originária, vide o 
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da sofisticação dos investidores, e (iv) o caráter 

coletivo, ou plural, dos fundos de investimento (número de investidores por fundo).  

, planos de previdência, seguradoras e bancos) 

de volume de investimento, os maiores investidores de fundos, detendo 

45% do patrimônio líquido dos Fundos ICVM 555. Dentre os demais, os investidores 
800 . Os fundos de 

veículo de investidores institucionais serão analisados em 

: Tipos de investidores de fundos de investimento 

 

stórico dos fundos de 

ores da ANBIMA: Varejo, 
. A ANBIMA não fornece uma regra clara, deixando a cargo das 

instituições a divisão das informações de acordo com seus próprios critérios. De acordo com o “Manual 
base de dados do varejo”, “[c]onsiderando 

que as instituições podem ter em suas classificações internas subdivisões dentro do segmento varejo, a 
ANBIMA, com intuito de padronizar a divulgação no formulário, estabeleceu as nomenclaturas da 

 para inclusão nestes 
Manual para preenchimento 

. p. 4. Disponível em: 
http://www.anbima.com.br/data/files/B8/95/01/43/BA5B8510E423CA8568A80AC2/Manual%20de%20

As categorias foram agrupadas de acordo com tipos de investidores previamente indicados. Para facilitar 
a análise, os dados de ativos foram agregados em grandes grupos. Para a classificação originária, vide o 
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4.4.2 Liquidez dos fundos (i.e., abertos e fechados)

Como já identificado no 

555, permite aos fundos de investimento adotarem estruturas abertas 

Apêndice III), sem especificar funções específicas dessas entidades. Na Alemanha, em 

contraste, o BaFin afirmou que fundos abertos normalmente investem em instrumentos 

financeiros, enquanto fundos fechados em ativos físicos

possibilidade de atuação, dados da CVM demonstram que 73% dos Fundos ICVM 555, são 

abertos. Embora, para fundos Cambiais, de Renda Fixa e de Ações, essa proporção esteja entre 

94 e 100%, para fundos Multimercado (maiores em número), essa propor

Gráfico 

Fonte: Elaboração própria com base em dados CVM de fundos ICVM 555.  Dados de novembro de 2018.

 
                                                            

Apêndice IV. Note-se que, especialmente para as categorias de varejo e investidores qualificados, as 
categorias apresentadas pela ANBIMA não poss
CVM. Assim, foram utilizadas descrições da metodologia apresentada pela ANBIMA: 
Private: clientes de determinado banco que possuem um patrimônio mínimo de R$ 1.000.000,00 
(conforme art. 1º, parágrafo 2º
Private Banking no Mercado Doméstico).
Corporate: destinado a empresas de grande porte, de acordo com os critérios de segmentação definidos 
pela instituição. 
Middle Market: destinado a e
definidos pela instituição. 
Varejo e Varejo Alta Renda: destinado a investidores pessoas físicas e jurídicas desses segmento
(ANBIMA. Metodologia de aplicação de
Novembro/2017. Disponível em: <
106582A275862C16A8/Metodologia_Aplicacao_Multas_Cadastro_de_Fundos_1_.pdf

802  Não está claro, no entanto, se essa é uma obrigação legal ou se configu
Investment funds. Disponível em: <https://www.bafin.de/EN/Aufsicht/KVGenInvestmentfonds/ 
Investmentfonds/investmentfonds_node_en.html>).

Liquidez dos fundos (i.e., abertos e fechados) 

Como já identificado no Capítulo 2, a regulação da CVM, em especial a ICVM 

555, permite aos fundos de investimento adotarem estruturas abertas ou fechadas (

), sem especificar funções específicas dessas entidades. Na Alemanha, em 

contraste, o BaFin afirmou que fundos abertos normalmente investem em instrumentos 

financeiros, enquanto fundos fechados em ativos físicos 802 . Considerando

possibilidade de atuação, dados da CVM demonstram que 73% dos Fundos ICVM 555, são 

abertos. Embora, para fundos Cambiais, de Renda Fixa e de Ações, essa proporção esteja entre 

94 e 100%, para fundos Multimercado (maiores em número), essa proporção é de 40%.

Gráfico 20: Fundos abertos e fechados 

Elaboração própria com base em dados CVM de fundos ICVM 555.  Dados de novembro de 2018.

                     
se que, especialmente para as categorias de varejo e investidores qualificados, as 

categorias apresentadas pela ANBIMA não possuem relação direta com a classificação proposta pela 
CVM. Assim, foram utilizadas descrições da metodologia apresentada pela ANBIMA: 

: clientes de determinado banco que possuem um patrimônio mínimo de R$ 1.000.000,00 
(conforme art. 1º, parágrafo 2º, do Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Atividade de 

no Mercado Doméstico). 
: destinado a empresas de grande porte, de acordo com os critérios de segmentação definidos 

: destinado a empresas de médio porte, de acordo com os critérios de segmentação 

Varejo e Varejo Alta Renda: destinado a investidores pessoas físicas e jurídicas desses segmento
Metodologia de aplicação de multas para cadastro de fund

. Disponível em: <http://www.anbima.com.br/data/files/F2/07/04/4B/DEC575
106582A275862C16A8/Metodologia_Aplicacao_Multas_Cadastro_de_Fundos_1_.pdf
Não está claro, no entanto, se essa é uma obrigação legal ou se configure a prática econômica. 

. Disponível em: <https://www.bafin.de/EN/Aufsicht/KVGenInvestmentfonds/ 
Investmentfonds/investmentfonds_node_en.html>). 

, a regulação da CVM, em especial a ICVM 

ou fechadas (vide 

), sem especificar funções específicas dessas entidades. Na Alemanha, em 

contraste, o BaFin afirmou que fundos abertos normalmente investem em instrumentos 

. Considerando essa ampla 

possibilidade de atuação, dados da CVM demonstram que 73% dos Fundos ICVM 555, são 

abertos. Embora, para fundos Cambiais, de Renda Fixa e de Ações, essa proporção esteja entre 

ção é de 40%. 

 

Elaboração própria com base em dados CVM de fundos ICVM 555.  Dados de novembro de 2018. 

se que, especialmente para as categorias de varejo e investidores qualificados, as 
uem relação direta com a classificação proposta pela 

CVM. Assim, foram utilizadas descrições da metodologia apresentada pela ANBIMA:  
: clientes de determinado banco que possuem um patrimônio mínimo de R$ 1.000.000,00 

, do Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Atividade de 

: destinado a empresas de grande porte, de acordo com os critérios de segmentação definidos 

mpresas de médio porte, de acordo com os critérios de segmentação 

Varejo e Varejo Alta Renda: destinado a investidores pessoas físicas e jurídicas desses segmento 
os de investimento 

http://www.anbima.com.br/data/files/F2/07/04/4B/DEC575 
106582A275862C16A8/Metodologia_Aplicacao_Multas_Cadastro_de_Fundos_1_.pdf>). 

a prática econômica. (BAFIN. 
. Disponível em: <https://www.bafin.de/EN/Aufsicht/KVGenInvestmentfonds/ 



 

 
 

4.4.3 Sofisticação dos investidores (i.e. varejo e qualificado)

Como demonstrado no item 4.4.1 

fundos de investimento são entidades com elevado grau de sofisticação. A soma de 

investidores qualificados e investidores institucionais demonstra que, pelo menos, 72% dos 

investidores de fundos são pessoas físicas ou jurídicas c

de informação e capacidade de decisão. A ICVM 555 faculta aos fundos serem 

constituídos de forma exclusiva a investidores qualificados. Assim, o gráfico a seguir 

demonstra a proporção desses fundos em relação aos demais. 

Gráfico 

Fonte: Elaboração própria com base em dados CVM de fundos ICVM 555.  Dados de novembro de 2018.

 

Note-se que há variação substancial entre os tipos. Se, entre fundos 

multimercado 86% são destinados a investi

verificada nos fundos cambiais, nos quais 80% são investidores “normais” (ou varejistas). 

Naturalmente, fundos aqui denominados normais não restringem o investimento de 

investidores qualificados. 

4.4.4 Pluralidade de investidores

Por fim, especialmente tendo em vista a regulação de fundos públicos, um 

caráter relevante da constituição de fundos e da medida da regulação deles por órgãos 

governamentais é o número de investidores (que é, normalmente, considerado junto com a 

Sofisticação dos investidores (i.e. varejo e qualificado) 

Como demonstrado no item 4.4.1 supra, a grande maioria dos investidores de 

fundos de investimento são entidades com elevado grau de sofisticação. A soma de 

investidores qualificados e investidores institucionais demonstra que, pelo menos, 72% dos 

investidores de fundos são pessoas físicas ou jurídicas com, presumidamente, elevado grau 

de informação e capacidade de decisão. A ICVM 555 faculta aos fundos serem 

constituídos de forma exclusiva a investidores qualificados. Assim, o gráfico a seguir 

demonstra a proporção desses fundos em relação aos demais.  

ráfico 21: Fundos de Investidores qualificados 

Elaboração própria com base em dados CVM de fundos ICVM 555.  Dados de novembro de 2018.

se que há variação substancial entre os tipos. Se, entre fundos 

multimercado 86% são destinados a investidores qualificados, uma situação oposta é 

verificada nos fundos cambiais, nos quais 80% são investidores “normais” (ou varejistas). 

Naturalmente, fundos aqui denominados normais não restringem o investimento de 

estidores 

Por fim, especialmente tendo em vista a regulação de fundos públicos, um 

caráter relevante da constituição de fundos e da medida da regulação deles por órgãos 

governamentais é o número de investidores (que é, normalmente, considerado junto com a 
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Elaboração própria com base em dados CVM de fundos ICVM 555.  Dados de novembro de 2018. 

se que há variação substancial entre os tipos. Se, entre fundos 

dores qualificados, uma situação oposta é 
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Por fim, especialmente tendo em vista a regulação de fundos públicos, um 

caráter relevante da constituição de fundos e da medida da regulação deles por órgãos 

governamentais é o número de investidores (que é, normalmente, considerado junto com a 
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sofisticação deles). Nesse aspecto, chama atenção o elevado número de fundos no Brasil 

com somente um cotista reportado à CVM. De acordo com os dados analisados, 46% de 

todos os fundos (incluindo Fundos de Fundos) possuem só um cotista. Excluindo os 

Fundos de Fundos, esse percentual é de 50%. Esses fundos são aqui denominados “Fundos 

Unipessoais” e serão objeto de análise mais detalhada no item 4.7.1 infra.  

Para além dos Fundos Unipessoais, e excluindo os Fundos de Fundos, os dados mostram que outros 
30% dos fundos possuem de dois a dez cotistas; ou seja, 80% de todos os Fundos ICVM 555 
possuem até 10 cotistas803. O número de fundos com número médio de cotistas é relativamente 
baixo, com 12% dos fundos tendo de 10 a 100 cotistas e 6% dos fundos com mais de 100 cotistas. 

Tabela 7: Número de Cotistas em Fundos de Investimento  

Número de Cotistas Nº fundos % Patrimônio Líquido % 

1 4.036 50% 1.172.052.095.390 28% 

2 a 5 307 4% 428.237.871.666 10% 

6 a 10 2.088 26% 582.581.972.002 14% 

10 a 20 334 4% 559.474.029.582 13% 

20 a 50 186 2% 469.520.671.019 11% 

50 a 100 482 6% 362.961.010.360 9% 

Mais de 100 514 6% 635.596.107.662 15% 

Não informado 111 1% 14.042.864.668 0% 

Total Geral 15.098 1 7.026.867.209.197 1 

Fonte: Elaboração própria com base em dados CVM de fundos ICVM 555.  Dados de novembro de 2018. Excluindo 
Fundos de Fundos. 

 

Por fim, considerando os elementos analisados, o cenário de fundos de 

investimento no Brasil indica que pequena parcela é destinada a pequenos investidores. O 

diagrama seguinte demonstra a intersecção entre Fundos Unipessoais, Fundos de Fundos e 

fundos destinados exclusivamente a investidores qualificados; assim, dos 15.098 fundos de 

investimento analisados, somente 1.209 (8%) não estão em nenhuma dessas categorias e 

seriam, portanto, aptos a receber investimentos de pessoas físicas de varejo. 

 
                                                             
803  Dados excluindo Fundos de Fundos. 



 

 
 

Gráfico 22: Intersecção entre Fundos Unipessoais, Fundos de Fundos e fundos 

destinados exclusivamente a investidores qualificados

Fonte: Elaboração própria com base em dados CVM de fundos ICVM 555

 

4.5 Perspectiva da Administração

A administração independente de fundos é um dos elementos básicos para 

definição de fundos de investimento e sua diferenciação de “empresas operacionais”. Esse 

caráter específico de separação entr

será objeto de análise específica no 

fundos de investimento vêm ganhando atenção da literatura nacional e estrangeira, em 

especial pelo poder econômico, 

No Brasil, fundos de investimento, por serem condomínios, são entidades não 

personificadas e dependem de administradores para a administração de seu patrimônio

Assim, a ICVM impõe aos fundos terem administradores, e facul

 
                                                            
804  MORLEY, John. The Separation of Funds and Manag

Regulation. Yale Law Journal, v. 123, 2014.
805  Sobre as funções e as responsabilidades dos administradores e gestores de fundos, vide: 

Cherez. Fundos de investimento
São Paulo: Quartier Latin, 2016. 183p.

: Intersecção entre Fundos Unipessoais, Fundos de Fundos e fundos 

destinados exclusivamente a investidores qualificados

Elaboração própria com base em dados CVM de fundos ICVM 555.  Dados de novembro de 2018.

Perspectiva da Administração 

A administração independente de fundos é um dos elementos básicos para 

definição de fundos de investimento e sua diferenciação de “empresas operacionais”. Esse 

caráter específico de separação entre patrimônio e administração proposto por 

será objeto de análise específica no Capítulo 5. De qualquer forma, os administradores de 

fundos de investimento vêm ganhando atenção da literatura nacional e estrangeira, em 

especial pelo poder econômico, como demonstrado no Capítulo 1.  

No Brasil, fundos de investimento, por serem condomínios, são entidades não 

personificadas e dependem de administradores para a administração de seu patrimônio

Assim, a ICVM impõe aos fundos terem administradores, e faculta a existência de 

                     
MORLEY, John. The Separation of Funds and Managers: A Theory of Investment Fund Structure and 

, v. 123, 2014. 
Sobre as funções e as responsabilidades dos administradores e gestores de fundos, vide: 

investimento: estrutura jurídica e agentes de mercado como proteção do investimento
São Paulo: Quartier Latin, 2016. 183p. 
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: Intersecção entre Fundos Unipessoais, Fundos de Fundos e fundos 

destinados exclusivamente a investidores qualificados 

 

.  Dados de novembro de 2018. 

A administração independente de fundos é um dos elementos básicos para 

definição de fundos de investimento e sua diferenciação de “empresas operacionais”. Esse 

e patrimônio e administração proposto por MORLEY
804

 

. De qualquer forma, os administradores de 

fundos de investimento vêm ganhando atenção da literatura nacional e estrangeira, em 

No Brasil, fundos de investimento, por serem condomínios, são entidades não 

personificadas e dependem de administradores para a administração de seu patrimônio805. 

ta a existência de 

ers: A Theory of Investment Fund Structure and 

Sobre as funções e as responsabilidades dos administradores e gestores de fundos, vide: PAVIA, Eduardo 
s de mercado como proteção do investimento. 
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gestores 806 . Nesse cenário, faz-se necessário compreender a importância dos 

administradores e gestores de fundos de investimento no Brasil, em especial (i) à 

representatividade e à concentração do mercado de administração e gestão de fundos no 

país, e (ii) à medida em que fundos possuem, de fato, entidades distintas para gestão e 

administração, ou se elas são concentradas na figura do administrador. Esses pontos serão 

abordados a seguir. 

4.5.1 Representatividade de Administradores e de Gestores 

Entre os 16.976 fundos identificados807, há 123 administradores e 783 gestores 

em funcionamento na CVM – embora muitos façam parte de mesmos grupos 

econômicos 808 . Como demonstra a tabela seguinte, há uma alta concentração da 

administração e da gestão de patrimônio na mão de poucos grupos econômicos: em termos 

de patrimônio líquido administrado, os quatro maiores (C4)809 administradores atuam em 

76,3%, e os gestores em 65,6% dos Fundos ICVM 555.  

 
                                                             
806  Conforme definido no art. 78 da ICVM 555, os fundos devem ser administrados por ente independente, 

sendo facultado a esses administradores a contratação de gestores. (“ Art. 78. A administração do fundo 
compreende o conjunto de serviços relacionados direta ou indiretamente ao funcionamento e à 
manutenção do fundo, que podem ser prestados pelo próprio administrador ou por terceiros por ele 
contratados, por escrito, em nome do fundo. [...] § 2º O administrador pode contratar, em nome do fundo, 
com terceiros devidamente habilitados e autorizados, os seguintes serviços para o fundo, com a exclusão 
de quaisquer outros não listados: I – gestão da carteira do fundo; [...] § 3º A gestão da carteira do fundo é 
a gestão profissional, conforme estabelecido no seu regulamento, dos ativos financeiros dela integrantes, 
desempenhada por pessoa natural ou jurídica credenciada como administradora de carteiras de valores 
mobiliários pela CVM [...]”. 

807  Esses fundos compreendem a soma das bases de dados da CVM (estruturados e não estruturados). 
808  Dados se referem a entidades jurídicas (i.e., sociedades e CNPJs) distintas. Foram agrupados somente os 

grupos de empresas relacionados aos principais bancos comerciais (i.e., Bradesco, Itaú Unibanco, Banco 
do Brasil) sendo que, para outras entidades não foi considerada eventual existência de grupos 
econômicos com mais de uma entidade gestora ou administradora. 

809  “As duas métricas mais comuns de concentração de mercado são os índices de concentração e o Índice de 
Herfindhal-Hirschman (HHI). O índice de concentração apresenta uma estatística simples e resumida do 
nível de concentração em um dado mercado. Uma série de índices de concentração podem ser calculados. 
Por exemplo, pode-se falar no índice de concentração de duas empresas (usualmente descrito como C2) 
ou no índice de concentração de quatro empresas (usualmente descrito como C4). O C2 é definido como 
a soma das participações de mercado das duas maiores empresas do mercado e o C4 é definido como a 
soma das participações de mercado das quatro maiores empresas do mercado” (tradução livre) (no 
original: “The two most common measures of market concentration are concentration ratios and the 
Herfindhal-Hirschman Index (HHI). The concentration ratio provides a simple summary statistic of the 
level of concentration in a market. A number of concentration ratios for a given market can be calculated. 
For example, one can talk of the two firm concentration ratio (commonly written as C2) or the four firm 
concentration ratio (written as C4). C2 is defined as the sum of the market shares of the leading two firms 
in the market and C4 is defined as the sum of the market shares of the leading four firms in the market”) 
(BISHOP, Simon; WALKER, Mike. Economics of E.C. Competition Law: Concepts, Application and 
Measurement. Londres: Sweet & Maxwell, 1999. p. 36). 
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Tabela 8: Representatividade dos 10 maiores administradores  

(em patrimônio líquido e número de fundos administrado) 

Administradores Patrimônio Líquido % Nº de fundos Share 

Itaú Unibanco 1.653.665.143.987 23,5% 2.615 17,3% 

Banco do Brasil 1.605.574.925.992 22,8% 947 6,3% 

Banco Bradesco 1.545.867.782.511 22,0% 3.281 21,7% 

Caixa Econômica Federal 558.994.122.589 8,0% 356 2,4% 

Banco Santander 467.758.802.751 6,7% 1.100 7,3% 

BNY Mellon  308.235.361.127 4,4% 1.979 13,1% 

Credit Suisse Hedging-Griffo810 268.508.866.901 3,8% 1.313 8,7% 

Banco Safra 194.281.926.533 2,8% 580 3,8% 

BTG Pactual  132.389.351.883 1,9% 1.112 7,4% 

Banco BNP Paribas  48.302.634.844 0,7% 172 1,1% 

Total 7.026.867.209.197 
 

15.098811 
 

Fonte: Elaboração própria com base em dados CVM de fundos ICVM 555, incluindo Fundos de Fundos.  Dados de 
novembro de 2018. 

 

No caso de administradores, as dez maiores empresas administram 96% de todo 

o patrimônio líquido de Fundos ICVM 555, em um mercado moderadamente concentrado 

(HHI de 1.7010 pontos812). Nota-se, portanto, há uma certa concentração da administração 

de fundos de investimento pelos maiores bancos comerciais brasileiros: Itaú Unibanco813, 

 
                                                             
810  Para Credit Suisse, foram consideradas as sequintes sociedades: (i) Credit Suisse Hedging-Griffo Wealth 

Management S.A., (ii) Verde Asset Management S.A.; (iii) Credit Suisse (Brasil) S.A. CTVM; (iv) 
Credit Suisse Hedging-Griffo Asset Management Partners Gestão de Recursos S.A.; (v) Credit Suisse 
Hedging-Griffo Corretora de Valores S.A.   

811  Para a análise, os fundos com mais de um gestor estão sendo considerados em duplicidade.  
812  De acordo com o Department of Justice dos EUA, autoridades concorrenciais normalmente consideram 

mercados com HHI entre 1.500 e 2.500 pontos como moderadamente concentrados (DOJ. Herfindahl-
Hirschman Index. Disponível em: <https://www.justice.gov/atr/herfindahl-hirschman-index>). Sobre o 
tema, vide também: O'BRIEN, Daniel P.; SALOP, Steven C. Competitive Effects of Partial Ownership: 
Financial Interest and Corporate Control, Antitrust Law Journal, v. 67, 2000, p. 559-614. 

813  Para Itaú Unibanco, foram consideradas as seguintes sociedades: (i) Itaú DTVM S.A.; (ii) Itaú Unibanco 
S.A.; (iii) Intrag DTVM Ltda.; (iv) Kinea Investimentos Ltda.; (v) Kinea Private Equity Investimentos 
S.A.; (vi) XP Gestão de Recursos Ltda.; (vii) XP Advisory Gestão de Recursos Ltda.; (viii) XP Vista 
asset Management. 
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Banco do Brasil 814 , Banco Bradesco 815  , Caixa Econômica Federal 816 , e Banco 

Santander817. Essa concentração de administradores é especialmente verificada em alguns 

tipos de fundos. Como demonstra a tabela a seguir, a concentração dos quatro maiores 

administradores (C4) em termos de patrimônio líquido é alta em todos os quatro tipos de 

fundos regulados pela ICVM 555.  

Tabela 9: Concentração do mercado (C4) de administradores de fundos de 

investimento (em termos de patrimônio líquido administrado) 

Tipo de Fundo C4 Maior Administrador 

Fundo Renda Fixa 84,7% 30,3% - Banco do Brasil 

Fundo Cambial 87,5% 38,7% - Itaú Unibanco 

Fundo de Ações 72,1% 23,3% - BNY Mellon 

Fundo Multimercado 73,0% 29,9% - Itaú Unibanco  

Total (Fundos ICVM 555) 76,3% 23,5% - Itaú Unibanco  

Fonte: Elaboração própria com base em dados CVM de fundos ICVM 555.  Dados de novembro de 2018. 

 

A tabela supra também demonstra certa especialização de administradores de 

acordo com o tipo de fundo (ou ativo). Isso, pois os maiores administradores em termos de 

valores administrados variam: o Banco do Brasil é o maior administrador de renda fixa, o 

Itaú Unibanco maior em fundos cambiais e multimercado, e BNY Mellon (um dos grandes 

agentes do mercado internacional) o maior em fundos de ações.  

A análise do mercado de gestores mostra haver um cenário semelhante, embora 

menos concentrado. O C4 dos maiores gestores de Fundos ICVM 555 é 65,5%, sendo o 

Banco do Brasil o maior gestor, com 23% do total de patrimônio líquido dos fundos. 

 
                                                             
814  Para Banco do Brasil, foram consideradas as seguintes sociedades: (i) BB Gestão de Recursos DTVM.; 

(ii) Brasilprev Seguros e Previdência S.A.; (iii) Votorantim Asset Management DTVM Ltda.; (iv) Banco 
Votorantim S.A. 

815  Para Banco Bradesco, foram consideradas as seguintes sociedades: (i) Banco Bradesco S.A, (ii) Bem – 
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., (iii) BRAM – Bradesco Asset Management S.A. 
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, (iv) Bradesco Vida e Previdência S.A. 

816  Para Caixa Econômica Federal, foram consideradas as seguintes sociedades: (i) Caixa Econômica 
Federal; (ii) Caixa Vida e Previdência S.A. 

817  Para Banco Santander, foram consideradas as seguintes sociedades: (i) Zurich Santander Brasil Seguros e 
Previdência S.A.; (ii) Banco Santander (Brasil) S.A.; (iii) Santander Brasil Asset Management DTVM 
S.A.; (iv) Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda. 
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Tabela 10: Representatividade dos 10 maiores gestores  

(em número de fundos e patrimônio líquido administrado) 

Gestores Patrimônio Líquido % Nº de fundos Share 

Banco do Brasil 1.613.035.887.511 23,0% 959 6,4% 

Itaú Unibanco 1.315.016.617.925 18,7% 2.100 13,9% 

Banco Bradesco 1.179.028.636.546 16,8% 1.433 9,5% 

Caixa Econômica Federal 496.860.228.082 7,1% 296 2,0% 

Banco Santander 437.421.346.790 6,2% 730 4,8% 

Credit Suisse Hedging-Griffo 194.267.185.953 2,8% 1.100 7,3% 

Banco Safra 157.126.187.500 2,2% 525 3,5% 

SPX Gestão de Recursos  69.788.430.951 1,0% 77 0,5% 

Fundação CESP 60.819.227.167 0,9% 52 0,3% 

Adamcapital Gestão de Recursos 55.379.161.094 0,8% 40 0,3% 

Total 7.026.867.209.197 
 

15.098818 
 

Fonte: Elaboração própria com base em dados CVM de fundos ICVM 555.  Dados de novembro de 2018. 

 

Além disso, a análise específica dos tipos de fundos demonstra haver alta 

concentração na gestão de fundos de renda fixa (82,2%) e cambial (87,1%) e baixa 

concentração nos fundos de ações (37,2%) e multimercado (34,7%), o que indica que, para 

os últimos, há menor identidade entre administradores e gestores e, portanto, gestores 

independentes que desenvolvam suas atribuições de forma independente da administração 

(burocrática) do fundo.  

Tabela 11: Concentração do mercado (C4) de gestores de fundos de investimento  

(em termos de patrimônio líquido administrado) 

Tipo de Fundo C4 Maior Administrador 

Fundo Renda Fixa 82,2% 30,4% - Banco do Brasil 

Fundo Cambial 87,1% 38,7% - Itaú Unibanco 

Fundo de Ações 37,2% 16,3% - Banco do Brasil 

Fundo Multimercado 34,7% 14,3% - Itaú Unibanco 

Total (Fundos ICVM 555) 65,5% 23,0% - Banco do Brasil 

Fonte: Elaboração própria com base em dados CVM de fundos ICVM 555.  Dados de novembro de 2018. 

 

Além disso, há uma pequena parcela de 438 fundos que possuem mais de um 

gestor (máximo de dois). No entanto, uma análise mais detalhada mostra que grande parte 

 
                                                             
818  Para a análise, os fundos com mais de um gestor estão sendo considerados em duplicidade.  
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desses são geridos por duas entidades de um mesmo grupo econômico. Por exemplo, o 

grupo SulAmérica gere 92 fundos por meio de duas gestoras (SulAmerica Investimentos 

Gestora de Recursos S.A e SulAmérica Seguros de Pessoas e Previdência S.A.). Da mesma 

forma, a SPX, por meio de duas gestoras (SPX Equities Gestão de Recursos Ltda. E SPX 

Gestão de Recursos Ltda.) gere, em conjunto, 30 fundos.  

De qualquer forma, fica evidente uma certa concentração da administração e da 

gestão de fundos de investimento pelos maiores bancos comerciais brasileiro (e.g., Itaú 

Unibanco, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco, Santander etc.). Nesse 

aspecto, merece destaque o fato de grandes administradores de fundos internacionais819 

(asset management firm) apresentarem pouca penetração no mercado brasileiro. Com 

exceção da BNY Mellon, que está entre as dez maiores administradoras de fundos ICVM 

555 em termos de patrimônio (4,4%) e de número de fundos (13,1%) administrados, as 

demais entidades internacionais possuem reduzida representatividade como 

administradores e gestores de fundos registrados no Brasil, conforme demonstrado abaixo. 

Tabela 12: Influência dos 10 maiores administradores e gestores de fundos mundiais 

Gestores - Fundos 555 Patrimônio Líquido % Nº de fundos % 

Blackrock 480.322.964 0,0% 4 0,0% 

Vanguard Group N.A. 
 

N.A. 
 

UBS 11.798.173.250 0,2% 146 1,0% 

State Street Global Advisors N.A. 
 

N.A. 
 

Fidelity N.A. 
 

N.A. 
 

Allianz N.A. 
 

N.A. 
 

JP Morgan Asset Management 23.847.231.198 0,3% 153 1,0% 

BNY Mellon 2.346.573.339 0,0% 63 0,4% 

Amundi N.A. 
 

N.A. 
 

Capital Group N.A. 
 

N.A. 
 

Total 7.026.867.209.197 
 

15.098820 
 

     Administradores - Fundos 555 Patrimônio Líquido % Nº de fundos % 

BNY Mellon 308.256.953.499 4,4% 2037 13,5% 

JP Morgan Asset Management 13.561.256.283 0,2% 142 0,9% 

Fonte: Elaboração própria com base em dados CVM de fundos ICVM 555.  Dados de novembro de 2018. 

 
                                                             
819  Cosideradas as 10 maiores empresas de administração de fundos em 2017: Blackrock, Vanguard, UBS, 

State Street, Fidelity, Allianz, JP Morgan, BNY Mellon, PIMCO e Amundi (vide: 
<https://www.relbanks.com/rankings/largest-asset-managers>). 

820  Para a análise, os fundos com mais de um gestor estão sendo considerados em duplicidade.  



 

 
 

4.5.2 Identidade entre Administradores e Gestores

Como afirmado, de acordo com regulação de fundos no Brasil, fundos podem ter 

uma entidade prestando serviços de administração e gestão. Considerando todos os fundos 

de investimento analisados (Fundos ICVM 555 e Estruturados), em 18% deles há 

identidade entre administradores e gestores

Nesse aspecto, não há diferenças estatísticas em casos de fundos Unipessoais, 

exclusivos, Fundos de Fundos ou fundos destinados a investidores qualificad

diferença mais expressiva é está nos fundos abertos (cuja relação é 20,4%) e nos fundos 

fechados (8%). No entanto, como se nota do gráfico abaixo, há tipos de fundos de 

investimento com proporção de administradores iguais aos gestores com relaç

expressiva, como os FIIM (ETFs), com 62,5%

anteriormente, para fundos de ações e multimercado, essa relação é baixa, da ordem de 

14% e 10%, respectivamente.

Gráfico 23: Percentual de fundos em que o administr

entidade 

Fonte: Elaboração própria com base em dados CVM.  Dados de novembro de 2018.

 

 
                                                            
821  Considerando os agrupamentos por entidades parte do mesmo grupo econômico. 
822  Nesse caso, deve-se ressaltar o baixo número de fundos, como já descrito ao longo do trabalho.
823  Em decorrência da pouca relevância, foram excluídos do gráfico os seguintes tipos: FUNCINE, FMAI, 

FIF, FICFIF, FAPI, FMP-FGTS

Identidade entre Administradores e Gestores 

Como afirmado, de acordo com regulação de fundos no Brasil, fundos podem ter 

uma entidade prestando serviços de administração e gestão. Considerando todos os fundos 

sados (Fundos ICVM 555 e Estruturados), em 18% deles há 

identidade entre administradores e gestores821.  

Nesse aspecto, não há diferenças estatísticas em casos de fundos Unipessoais, 

exclusivos, Fundos de Fundos ou fundos destinados a investidores qualificad

diferença mais expressiva é está nos fundos abertos (cuja relação é 20,4%) e nos fundos 

fechados (8%). No entanto, como se nota do gráfico abaixo, há tipos de fundos de 

investimento com proporção de administradores iguais aos gestores com relaç

expressiva, como os FIIM (ETFs), com 62,5%822 e fundos cambiais (50%). Como afirmado 

anteriormente, para fundos de ações e multimercado, essa relação é baixa, da ordem de 

14% e 10%, respectivamente. 

: Percentual de fundos em que o administrador e o gestor são a mesma 

entidade – Por tipo de fundo (nov./2018) 

Elaboração própria com base em dados CVM.  Dados de novembro de 2018.823 

                     
Considerando os agrupamentos por entidades parte do mesmo grupo econômico.  

se ressaltar o baixo número de fundos, como já descrito ao longo do trabalho.
Em decorrência da pouca relevância, foram excluídos do gráfico os seguintes tipos: FUNCINE, FMAI, 

FGTS, FMP-FGTS CL. 
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Como afirmado, de acordo com regulação de fundos no Brasil, fundos podem ter 

uma entidade prestando serviços de administração e gestão. Considerando todos os fundos 

sados (Fundos ICVM 555 e Estruturados), em 18% deles há 

Nesse aspecto, não há diferenças estatísticas em casos de fundos Unipessoais, 

exclusivos, Fundos de Fundos ou fundos destinados a investidores qualificados. A única 

diferença mais expressiva é está nos fundos abertos (cuja relação é 20,4%) e nos fundos 

fechados (8%). No entanto, como se nota do gráfico abaixo, há tipos de fundos de 

investimento com proporção de administradores iguais aos gestores com relação mais 

e fundos cambiais (50%). Como afirmado 

anteriormente, para fundos de ações e multimercado, essa relação é baixa, da ordem de 

ador e o gestor são a mesma 

 

se ressaltar o baixo número de fundos, como já descrito ao longo do trabalho. 
Em decorrência da pouca relevância, foram excluídos do gráfico os seguintes tipos: FUNCINE, FMAI, 
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4.6 Fundos Estruturados 

A representatividade dos Fundos Estruturados na indústria de fundos de 

investimento do Brasil é relativamente baixa. Segundo dados da ANBIMA, a soma do 

patrimônio líquido deles é de 10% do total da indústria824. Em termos do número de fundos 

registrados na CVM, eles representam 13,4%, com destaque para os FIP (5,3%), FIDC 

(5,2%) e FII (2,2%).  

Tendo em vista a representatividade desses fundos, a seguir são apresentadas 

análises com base em informações disponíveis. Especialmente para FIP, foi realizada 

análise individual de cada fundo, inclusive dos regulamentos disponíveis no sistema da 

CVM.  

4.6.1 FIP 

Como descrito no Capítulo 2, os FIP foram criados com a intenção de atuarem 

no mercado de private equity no Brasil. De acordo com a ICVM 578, os FIP “deve[m] 

participar do processo decisório da sociedade investida, com efetiva influência na definição 

de sua política estratégica e na sua gestão.”825 Dessa definição decorrem duas conclusões. 

Primeiro, a de que os FIP devem essencialmente investir em participações societárias ou 

conversíveis em participações societárias. Segundo, de que devem participar do processo 

decisório, por meio de controle acionário, acordo de acionistas, ou outra forma 

contratual826.  

Da perspectiva do investimento, a tabela a seguir apresenta a representatividade 

de cada um dos tipos de ativos detidos por FIP em julho de 2016. Como esperado, a maior 

 
                                                             
824  Considerando que os fundos previdenciários são entidades regidas pela ICVM 555. 
825  ICVM 578, art. 5º “O FIP, constituído sob a forma de condomínio fechado, é uma comunhão de recursos 

destinada à aquisição de ações, bônus de subscrição, debêntures simples, outros títulos e valores 
mobiliários conversíveis ou permutáveis em ações de emissão de companhias, abertas ou fechadas, bem 
como títulos e valores mobiliários representativos de participação em sociedades limitadas, que deve 
participar do processo decisório da sociedade investida, com efetiva influência na definição de sua 
política estratégica e na sua gestão”. 

826  ICVM 578, art. 6º: “A participação do fundo no processo decisório da sociedade investida pode ocorrer: 
I – pela detenção de ações que integrem o respectivo bloco de controle; 
II – pela celebração de acordo de acionistas; ou 
III – pela celebração de qualquer contrato, acordo, negócio jurídico ou a adoção de outro procedimento 
que assegure ao fundo efetiva influência na definição de sua política estratégica e na sua gestão, inclusive 
por meio da indicação de membros do conselho de administração.” 
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parcela (66%) dos investimentos é em sociedades anônimas fechadas, e somente uma 

parcela pequena dos investimentos (3%) é em sociedades anônimas de capital aberto827. 

Tabela 13: Tipos de investimentos detidos por FIP 

Tipo de Investimento Nº de Investidas % 

S.A. Fechada 1549 66,5% 

Fundo ou Clube de Investimento 503 21,6% 

Títulos Públicos e outros não identificados 147 6,3% 

S.A. Aberta 71 3,0% 

Ltda. 35 1,5% 

Não há investida 23 1,0% 

Estatal 1 0,0% 

Programa de DR 1 0,0% 

Total 2330 100,0% 

Fonte:  Elaboração própria. Base de julho de 2016. 

 

Considerando somente os investimentos em sociedades (S.A. abertas, fechadas), 

a média é de 2,5 investidas por fundo de investimento, sendo que o fundo com maior 

número de investimentos possui participação em 89 sociedades828, seguido por um FIP 

com 28 investidas829. Grande parcela dos FIP possui somente um investimento (53,5%), 

sendo que 91% possuem até 5. Ainda que não haja dados disponíveis sobre os percentuais 

detidos nas sociedades investidas, os dados absolutos indicam não haver diversificação de 

portfólio. 

  

 
                                                             
827  Chama atenção, no entanto, a presença de 35 sociedades de responsabilidade limitada nas carteiras de 

fundos, uma vez que a regulação dos FIP não permite esse tipo de investimento e quotas dessas 
sociedades não são valores mobiliários. 

828  Salus Fundo de Investimento em Participações. 
829  Global Equity Properties FIP. 
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Tabela 14: Número de investimentos detidos por FIP 

Investimentos Nº Fundos % 

1 339 53,5% 

Até 5 582 91,8% 

Até 20 629 99,2% 

Mais de 20 5 0,8% 

Total 634 100% 

Fonte:  Elaboração própria. Base de julho de 2016. 

 

Outro aspecto relevante é o tamanho dos FIP em termos de patrimônio líquido. 

Conforme demonstra a tabela seguinte, mais da metade dos fundos possui menos de R$ 

100 milhões de patrimônio líquido – dado semelhante ao dos Fundos ICVM 555. No 

entanto, a proporção de fundos com até R$ 10 milhões de patrimônio é maior, de 15%, 

sendo que fundos com até R$ 1 milhão representam 4,3%. 

Tabela 15: Tamanho dos FIP em faixas (em R$) 

Patrimônio Líquido Nº fundos % 

Até 1 milhão 34 4,3% 

Até 10 milhões 125 15,7% 

Até 100 milhões 440 55,4% 

Até 500 milhões 649 81,7% 

Acima de 500 milhões 88 11,1% 

FIP Sem patrimônio 57 7,2% 

Total 794 
 

Fonte:  Elaboração própria. Base de julho de 2016. 

 

Da perspectiva dos investidores, o cenário também é de baixa diversidade. Os 

dados a seguir demonstram que grande parte dos fundos possui até 5 cotistas (73,4%), 

sendo que 31,7% é de Unipessoais830.  

 
                                                             
830  Considerando todos os 795 FIP registrados na CVM, 61 fundos (7%) reportaram não ter cotistas.  
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Tabela 16: Número de cotistas por FIP 

 

Nº Cotistas Nº Fundos % 

1 233 31,7% 

Até 5 539 73,4% 

Até 10 678 92,4% 

Mais de 50 12 1,6% 

Total 734 100% 

Fonte: Elaboração própria com base em dados CVM de FIP.  Dados de julho de 2016. 

 

Tendo em vista a definição de entidades de investimento criada pela CVM na 

ICVM 579831, conforme detalhado no Capítulo 3, e o elevado percentual de fundos com 

poucos investimentos e com poucos cotistas, apresenta-se, a seguir, gráfico demonstrando 

a relação entre o número de investimentos e de cotistas de FIP (o tamanho dos círculos 

representa o patrimônio líquido).  

 
                                                             
831  ICVM 579, art. 5º: “Na avaliação das condições constantes no artigo anterior, o administrador deve 

adicionalmente considerar a existência das seguintes características típicas de entidade de investimento: 
I – possuir mais de um investimento, direta ou indiretamente; 
II – ter mais de um cotista, direta ou indiretamente; 
III – ter cotistas que não influenciam ou não participam da administração das entidades investidas ou não 
sejam partes ligadas aos administradores dessas entidades”. 
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Gráfico 24: Relação entre número de investiment

Fonte: Elaboração própria com base em dados CVM de FIP.  Dados de julho de 2016.

 

Da análise do gráfico, podem

que não há relação direta entre o tamanho d

Segundo, de que há grande prevalência de fundos com poucos cotistas e poucos 

investimentos: 66% dos fundos têm até cinco cotistas e cinco investimentos. Esses 

números são detalhados na tabela a seguir.

Tabela
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Fonte: Elaboração própria com base em dados CVM de FIP.  Dados de julho de 2016.

 

: Relação entre número de investimentos, de cotistas, e o patrimônio 

líquido dos FIP 

Elaboração própria com base em dados CVM de FIP.  Dados de julho de 2016. 

Da análise do gráfico, podem-se extrair duas principais conclusões. Primeiro, de 

que não há relação direta entre o tamanho dos fundos e o número de cotistas ou investidas. 

Segundo, de que há grande prevalência de fundos com poucos cotistas e poucos 

investimentos: 66% dos fundos têm até cinco cotistas e cinco investimentos. Esses 

números são detalhados na tabela a seguir. 

Tabela 17: Número de cotistas por FIP 

 Número de Investimentos 

1 2 3 4 5 Total 

1 62 88 29 20 14 213 

2 24 24 13 8 5 74 

3 20 34 16 8 78 

4 12 37 21 9 3 82 

5 9 12 7 8 4 40 

Total 127 195 86 53 26 487 
 

base em dados CVM de FIP.  Dados de julho de 2016. 

os, de cotistas, e o patrimônio 

 

se extrair duas principais conclusões. Primeiro, de 

os fundos e o número de cotistas ou investidas. 

Segundo, de que há grande prevalência de fundos com poucos cotistas e poucos 

investimentos: 66% dos fundos têm até cinco cotistas e cinco investimentos. Esses 
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Do outro lado do espectro estão os fundos com grande número de cotistas e de 

investimentos. No caso dos investimentos, já foi demonstrado que 91,8% dos fundos 

possui até cinco investimentos. Do lado dos cotistas também há poucos fundos com muitos 

cotistas: somente 9 fundos possuem mais de 100 cotistas, a seguir indicados. 

Tabela 18: FIP com mais de 100 cotistas 

Fundo Nº Cotistas 

Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura XP Omega I 787 

Fundo de Investimento em Participações em Infra-estrutura BB Votorantim Energia 
Sustentável II 534 

Fundo De Investimento Em Participações Em Infra-Estrutura BB Votorantim Energia 
Sustentável I 379 

Fundo de Investimento em Participações Ebpark 228 

Fip BCSUL Verax 5 Platinum 202 

Trx Realty I Fundo de Investimento em Participações 164 

Fundo de Investimento em Participações em Infra-estrutura BB Votorantim Energia 
Sustentável III 151 

Vinci Real Estate Fundo de Investimento em Participações 106 

FIP BCSUL Verax Equity 1 104 

Fonte: Elaboração própria com base em dados CVM de FIP.  Dados de julho de 2016. 

 

Por fim, resta a perspectiva da administração. Infelizmente os dados coletados 

em 2016 não compreendiam os gestores dos fundos, de forma que a comparação da 

identidade entre administradores e gestores fica prejudicada. De qualquer forma, a análise 

dos regulamentos dos FIP permite análises sobre a medida da ingerência direta dos cotistas 

na tomada de decisão dos fundos e, portanto, eventual ausência da separação entre 

propriedade e administração defendida por MORLEY
832

 e analisada no Capítulo 5.  

A análise individual dos regulamentos dos FIP demonstra que eles possuem, de 

fato, órgãos internos deliberativos nos quais os investidores participam diretamente. Esses 

órgãos possuem diversas formas de denominação833 e de composição (todos, em conjunto 

 
                                                             
832  MORLEY, John. The Separation of Funds and Managers: A Theory of Investment Fund Structure and 

Regulation. Yale Law Journal, v. 123, 2014. 
833  De acordo com consulta aos regulamentos dos 795 FIP, foram encontradas as seguintes estruturas:  
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“Comitês de Investimento”). Do total de FIP analisados (794), 58,8% possuíam comitê de 

investimento.  

Sobre essa ingerência direta dos investidores, poder-se aventar duas hipóteses. 

Primeiro de que, quanto menos cotistas um FIP tiver, maior a tendência seria de ingerência 

direta na administração do fundo. Como demonstra a tabela seguinte, no entanto, há uma 

relativa estável proporção entre fundos com um, até cinco ou mais de cinquenta cotistas:  

Tabela 19: Relação entre número de cotistas e existência de comitê de investimento – 

FIP (jul/2016) 

Cotista Com comitê Sem comitê 

1 120 113 

Até 5 345 255 

Mais de 50 5 7 

Total 467 327 

Fonte: Elaboração própria com base em dados CVM. 

 

A segunda hipótese é a de que, quanto menos investimentos o FIP tiver, maior a 

tendência será de possuir ingerência direta na administração do fundo. Nesse aspecto, 

deve-se notar que em todos os FIP com mais de 20 investimentos (7 fundos) possuíam 

Comitê de Investimento. No entanto, para número menor de investimentos, a proporção é 

semelhante da média geral de 58% dos fundos. 

A análise dos regulamentos dos FIP demonstra haver grande variabilidade de 

composições, que vai de somente um a até 15 membros. Tendo como base o número 

mínimo permitido em cada regulamento para a composição dos conselhos834, a média de 

composição dos Comitês de Investimento é de 2,97 membros. Nesse sentido, cabe destacar 
 
                                                             

Comitê Consultivo; 
Comitê de Gestão e Investimento; 
Comitê de Investimentos; 
Comitê de Supervisão; 
Comitê Deliberativo; 
Comitê Executivo; 
Conselho de Supervisão. 

834  Nesse caso, por exemplo, (i) em comitês de três a cinco membros, considerou-se três membros; (ii) em 
comitês de no mínimo três membros, considerou-se três membros; (iii) em comitês de até três membros, 
considerou-se um membro. 
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a ausência de padrão de governança dos conselhos: alguns regulamentos definem número 

exato, outras definem mínimo e máximo, outras somente mínimo e outras somente 

máximo.  

Portanto, não parece haver relação com a existência de comitê de investimento e 

o número de cotistas. Isso quer dizer que não há tendência de haver mais comitês de 

investimento nos casos em que há poucos cotistas.  

4.6.2 FIDC 

Como mencionado, os dados disponíveis sobre FIDC são relativamente restritos, 

pois a CVM não disponibiliza informações sobre o número de investimentos, de forma que 

não é possível verificar a diversificação do portfólio desses fundos. Da perspectiva do 

investimento, os FIDC são os fundos com menor tamanho em termos de patrimônio 

líquido, com 25% dos fundos tendo menos de R$ 10 milhões investidos.  

Tabela 20:Tamanho dos FIDC em faixas (em R$) 

Patrimônio Líquido Nº fundos % 

Até 1 milhão 39 4,9% 

Até 10 milhões  204  25,4% 

Até 100 milhões  565  70,4% 

Até 500 milhões  684  85,2% 

Acima de 500 milhões  25  3,1% 

Não informado 94 11,7% 

Total  803  
 

Fonte: Elaboração própria com base em dados CVM.  Dados de novembro de 2018. 

 

Da perspectiva dos investidores, os FIDC possuem igualmente elevado número 

de fundos com somente um cotista, sendo curioso, no entanto, que o número máximo de 

cotistas reportados é de 10, conforme demonstra a tabela a seguir.  
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Tabela 

Nº Cotistas

Fonte: Elaboração própria com base em dados CVM.  Dados de novembro de 2018

 

Da mesma forma com que ocorre nos FIP, pa

número de cotistas e o patrimônio líquido dos fundos.

Tabela 22: Relação cotistas 

Fonte: Elaboração própria com base em dados CVM.  Dados de novembro de 2018.

 

4.6.3 FII 

De acordo com dados da ANBIM

bilhões (novembro de 2018), o que representa 1,7% do total dos fundos no Brasil. Segundo 

a CVM, havia no mesmo período 393 fundos, com uma média de 192 milhões de PL por 

fundo. Note-se, no entanto, que a média nã

fundos com PL muito grande 

Para os FII, as informações são ainda mais restritas, de forma que a CVM não 

disponibiliza dados de cotistas e de investimentos de FII, e as informações de PL são 

Tabela 21: Número de cotistas por FIDC 

Nº Cotistas Nº Fundos % 

1 365 45,5% 

Até 5 645 80,3% 

Até 10 700 87,2% 

Total 803 100% 

Elaboração própria com base em dados CVM.  Dados de novembro de 2018. 

Da mesma forma com que ocorre nos FIP, parece não haver relação entre o 

número de cotistas e o patrimônio líquido dos fundos. 

Relação cotistas vs. patrimônio líquido de FIDC

Elaboração própria com base em dados CVM.  Dados de novembro de 2018. 

De acordo com dados da ANBIMA, o patrimônio líquido dos FII era de 75,7 

bilhões (novembro de 2018), o que representa 1,7% do total dos fundos no Brasil. Segundo 

a CVM, havia no mesmo período 393 fundos, com uma média de 192 milhões de PL por 

se, no entanto, que a média não representa um cenário real, pois há poucos 

fundos com PL muito grande  

Para os FII, as informações são ainda mais restritas, de forma que a CVM não 

disponibiliza dados de cotistas e de investimentos de FII, e as informações de PL são 

rece não haver relação entre o 

. patrimônio líquido de FIDC 

 

A, o patrimônio líquido dos FII era de 75,7 

bilhões (novembro de 2018), o que representa 1,7% do total dos fundos no Brasil. Segundo 

a CVM, havia no mesmo período 393 fundos, com uma média de 192 milhões de PL por 

o representa um cenário real, pois há poucos 

Para os FII, as informações são ainda mais restritas, de forma que a CVM não 

disponibiliza dados de cotistas e de investimentos de FII, e as informações de PL são 
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bastante restritas. A tabela a seguir apresenta os faturamentos dos fundos de acordo com as 

faixas utilizadas nos outros tipos de fundos: 

Tabela 23: Tamanho dos FIIIs em faixas (em R$) 

Patrimônio Líquido Nº fundos % 

Até 1 milhão 6 1,5% 

Até 10 milhões 21 5,3% 

Até 100 milhões 119 30,3% 

Até 500 milhões 222 56,5% 

Acima de 500 milhões 26 6,6% 

Não informado 145 36,9% 

Total 393 
 

Fonte: Elaboração própria com base em dados CVM.  Dados de novembro de 2018. 

 

4.7 Questões específicas 

Como mencionado na introdução deste capítulo, a literatura jurídica já 

identificou algumas questões problemáticas em relação aos fundos de investimento, em 

especial a indústria de fundos, a responsabilidade de administradores e de gestores e os 

Fundos Unipessoais835. São elementos específicos da indústria brasileira de fundos que a 

distancia da prática internacional. Assim, além de apresentarem estruturas jurídicas e 

regulatórias distintas de outros países, a indústria de fundos também parece se comportar 

de forma peculiar. Apesar de ser o país com o maior número de fundos de investimento, os 

investimentos são preponderantemente em títulos públicos, com baixo risco.  

A seguir, são apresentados dados relacionados a três fenômenos relevantes e já 

identificados: (i) a grande presença de Fundos Unipessoais, (ii) a utilização de fundos de 

investimento como veículos de outros investidores institucionais, e (iii) a estruturação de 

fundos de investimento que investem em cotas de fundos, chamados de Fundos de Fundos.  

 
                                                             
835  YAZBEK, Otavio. Prefácio. In: FREITAS, Bernardo Vianna; VERSIANI, Fernanda Valle (coord.). 

Fundos de investimento: aspectos jurídicos, regulamentares e tributários. São Paulo: Quartier Latin, 
2015. p. 10-12 
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4.7.1 Fundos “Unipessoais” 

O Capítulo 3 demonstrou que, a despeito da constituição de fundos na forma de 

condomínio e da consequente exigência de pluralidade de coproprietários, a regulação da 

CVM permite fundos “unipessoais” em duas hipóteses: na forma de fundos exclusivos 

regulados pela ICVM 555; e nos FIP (naqueles casos em que não se enquadram como 

entidades de investimento). Assim, além de ser um modelo estranho à prática internacional 

e romper com a lógica de coletividade836, parece contrariar a própria legislação brasileira 

por serem condomínios de um único proprietário (vide Capítulo 3).  

O Capítulo 5 terá como objetivo a identificação de elementos básicos para a 

constituição de fundos de investimento. Os dados a seguir podem subsidiar o debate 

relacionado a Fundos Unipessoais.  

Como demonstrado no item 4.4.4 supra, 46% dos fundos de investimento 

(ICVM 555) possuem somente um cotista. Desses fundos, 47% são fundos em cotas (i.e., 

Fundos de Fundos), 78% são destinados somente a investidores qualificados, e 73% 

abertos. Interessante notar, nesse aspecto, que 22% dos Fundos Unipessoais não são 

caracterizados como exclusivos para investidores qualificados837. Ainda, merece destaque 

o fato de que há Fundos Unipessoais que não são classificado como exclusivos, e fundos 

classificados como exclusivos, mas que os dados reportados à CVM indicam a existência 

de mais de um cotista838. A análise a seguir tem como objetivo indicar (i) quem são os 

investidores de Fundos Unipessoais, e (ii) em quais tipos de fundos há maior concentração 

de Fundos Unipessoais. 

Sobre a primeira questão, o gráfico a seguir mostra que há maior concentração 

de Fundos Unipessoais detidos por pessoas físicas (42%, sendo que desses, 90% são 

investidores qualificados) embora a tabela seguinte demonstre que essa proporção varia a 

depender do tipo de fundo. Nos fundos de Renda Fixa e Cambiais, em quase metade dos 
 
                                                             
836  YAZBEK, Otavio. Prefácio. In: FREITAS, Bernardo Vianna; VERSIANI, Fernanda Valle (coord.). 

Fundos de investimento: aspectos jurídicos, regulamentares e tributários. São Paulo: Quartier Latin, 2015, 
p. 10. 

837  O que poderia demonstrar inconsistência nos dados, ou um cenário em que a classificação de fundo 
destinado a investidor qualificado não possui consequências aos regulados e, portanto, independe para 
fins regulatórios. 

838  Como já descrito na metodologia (item 4.1 supra), há certa inconsistência nos dados fornecidos pela 
CVM. Nesse caso, por exemplo, dos 3.449 fundos exclusivos reportados (na base geral há um campo 
específico indicando se é ou não exclusivo), 364 tinham mais de um cotista. Da mesma forma, dos 6.970 
fundos identificados como tendo só um cotista, 3.885 não eram exclusivos. 



 

 
 

Fundos Unipessoais os cotistas são investidores institucionais. Essa proporção se inverte 

no caso de fundos multimercado, que são, inclusive, o tipo de fundos com maior 

concentração de Fundos Unipesso

Gráfico 25: Identificação dos tipos de cotistas em fundos unipessoais (por número de 

Fonte: Elaboração própria com base em dados CVM de fundos ICVM 555.  Excluindo Fundos de Fundos. Dados de 
novembro de 2018. 

Gráfico 26: Fundos unipes

Investidor 
Institucional

Cambial 43% 

Ações 21% 

Renda Fixa 48% 

Multimercado 18% 

Total 24% 

Fonte: Elaboração própria com base em dados CVM de fundos ICVM 555. Incluindo Fundos de Fundos Dados de 
novembro de 2018. 

 

Outro aspecto relevante para compreender os contornos dos Fundos Unipessoais 

é o tamanho dos investimentos por eles detidos. Como demonstra o gráfico a seguir, a 

Fundos Unipessoais os cotistas são investidores institucionais. Essa proporção se inverte 

no caso de fundos multimercado, que são, inclusive, o tipo de fundos com maior 

concentração de Fundos Unipessoais (51%). 

: Identificação dos tipos de cotistas em fundos unipessoais (por número de 

fundos)  

Elaboração própria com base em dados CVM de fundos ICVM 555.  Excluindo Fundos de Fundos. Dados de 

: Fundos unipessoais divididos por tipo de fundo e de cotista (por número 

de fundos) 

Investidor 
Institucional 

Fundos 
Pessoa 
Física 

Pessoa 
Jurídica 

29% 0% 29% 

38% 29% 5% 

16% 2% 15% 

12% 53% 6% 

15% 42% 8% 

Elaboração própria com base em dados CVM de fundos ICVM 555. Incluindo Fundos de Fundos Dados de 

Outro aspecto relevante para compreender os contornos dos Fundos Unipessoais 

tamanho dos investimentos por eles detidos. Como demonstra o gráfico a seguir, a 
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Fundos Unipessoais os cotistas são investidores institucionais. Essa proporção se inverte 

no caso de fundos multimercado, que são, inclusive, o tipo de fundos com maior 

: Identificação dos tipos de cotistas em fundos unipessoais (por número de 

 

Elaboração própria com base em dados CVM de fundos ICVM 555.  Excluindo Fundos de Fundos. Dados de 

soais divididos por tipo de fundo e de cotista (por número 

Outros Total 

0% 13% 

7% 30% 

19% 41% 

11% 51% 

12% 46% 

Elaboração própria com base em dados CVM de fundos ICVM 555. Incluindo Fundos de Fundos Dados de 

Outro aspecto relevante para compreender os contornos dos Fundos Unipessoais 

tamanho dos investimentos por eles detidos. Como demonstra o gráfico a seguir, a 



226 
 

 

exceção dos fundos de ações, os demais tipos têm, em média, patrimônio líquido menor 

que os fundos com mais de um cotista. Isso é mais acentuado nos fundos de renda fixa, nos

quais a média é mais de 50% menor.  

Gráfico 27: Média do Patrimônio Líquido dos Fundos 

Fonte: Elaboração própria com base em dados CVM de fundos ICVM 555. Excluindo Fundos de Fundos Dados de 
novembro de 2018. 

 

4.7.2 Fundos como veículos de Investidores Institucionais

Como demonstrado no 

gênero investidores institucionais, estando ao lado de outras instituições como bancos, 

seguradoras e fundos de pensão. No entanto, em

também podem se tornar veículos de investimento de fundos. A OCDE reportou que, em 

2011, 34% dos ativos de fundos mútuos dos EUA pertenciam a fundos de pensão, e, no 

Canadá, esse percentual era mais da metade

Os dados ANBIMA demonstram a participação dos investidores institucionais 

no volume investido por fundos também é elevada e representa quase a metade dos 

investimentos (45%), embora, em número, a participação é 16,4%. Portanto, o 
 
                                                            
839  OCDE. Strengthening Latin American Corporate Governance: The Role of Institutional Investors, 

Corporate Governance. 
<http://dx.doi.org/10.1787/9789264116054

exceção dos fundos de ações, os demais tipos têm, em média, patrimônio líquido menor 

que os fundos com mais de um cotista. Isso é mais acentuado nos fundos de renda fixa, nos

quais a média é mais de 50% menor.   

: Média do Patrimônio Líquido dos Fundos – Total vs. Fundos Unipessoais 

(Nov/2018) 

Elaboração própria com base em dados CVM de fundos ICVM 555. Excluindo Fundos de Fundos Dados de 

Fundos como veículos de Investidores Institucionais 

Como demonstrado no Capítulo 1, fundos de investimento são espécie do 

gênero investidores institucionais, estando ao lado de outras instituições como bancos, 

seguradoras e fundos de pensão. No entanto, em outro nível, fundos de investimento 

também podem se tornar veículos de investimento de fundos. A OCDE reportou que, em 

2011, 34% dos ativos de fundos mútuos dos EUA pertenciam a fundos de pensão, e, no 

Canadá, esse percentual era mais da metade839.  

s ANBIMA demonstram a participação dos investidores institucionais 

no volume investido por fundos também é elevada e representa quase a metade dos 

investimentos (45%), embora, em número, a participação é 16,4%. Portanto, o 

                     
Strengthening Latin American Corporate Governance: The Role of Institutional Investors, 

. OECD Publishing, 2011. p. 231. Disponível em: 
7/9789264116054-en>. 
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outro nível, fundos de investimento 

também podem se tornar veículos de investimento de fundos. A OCDE reportou que, em 

2011, 34% dos ativos de fundos mútuos dos EUA pertenciam a fundos de pensão, e, no 
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investimento médio dos investidor

demais investidores. Além disso, dados CVM indicam que o maior foco de investimento 

de investidores institucionais são os fundos de renda fixa, estando presentes em 32% dos 

fundos840.  

Além disso, daqu

entre os cotistas, em 63%, as cotas dos investidores institucionais representam a totalidade 

do patrimônio líquido dos fundos e em 37% há uma mistura entre cotistas investidores 

institucionais e investidores não institucionais (tanto varejo quanto investidores 

qualificados). 

Dentre os investidores institucionais, os planos de previdência correspondem a 

75%, sendo uma pequena parcela de seguradoras e de bancos (como instrumentos de 

capitalização. 

Gráfico 28: Tipos de investidores institucionais (por patrimônio líquido)

Fonte: Elaboração própria com base em dados ANBIMA (ANBIMA. Consolidado histórico dos fundos de 
investimento, dados de novembro de 2018).

 
                                                            
840  Para todos os tipos de fundo: 

Fundo Multimercado, 13%. 
841  As categorias foram agrupadas de acordo com tipos de investidores previamente indicados. Para 

a análise, os dados de ativos foram agregados em grandes grupos. Para a classificação originária, vide o 
Apêndice IV. Note-se que, especialmente para as categorias de varejo e investidores qualificados, as 
categorias apresentadas pela ANBIMA não possuem relaç
CVM. Assim, foram utilizadas descrições da metodologia apresentada pela ANBIMA: 

investimento médio dos investidores institucionais é praticamente três vezes superior aos 

demais investidores. Além disso, dados CVM indicam que o maior foco de investimento 

de investidores institucionais são os fundos de renda fixa, estando presentes em 32% dos 

Além disso, daqueles fundos que têm pelo menos um investidor institucional 

entre os cotistas, em 63%, as cotas dos investidores institucionais representam a totalidade 

do patrimônio líquido dos fundos e em 37% há uma mistura entre cotistas investidores 

vestidores não institucionais (tanto varejo quanto investidores 

Dentre os investidores institucionais, os planos de previdência correspondem a 

75%, sendo uma pequena parcela de seguradoras e de bancos (como instrumentos de 

: Tipos de investidores institucionais (por patrimônio líquido)

Elaboração própria com base em dados ANBIMA (ANBIMA. Consolidado histórico dos fundos de 
investimento, dados de novembro de 2018).841  

                     
Para todos os tipos de fundo: Fundo Cambial, 9%; Fundo de Ações, 11%; Fundo de Renda Fixa

As categorias foram agrupadas de acordo com tipos de investidores previamente indicados. Para 
nálise, os dados de ativos foram agregados em grandes grupos. Para a classificação originária, vide o 

se que, especialmente para as categorias de varejo e investidores qualificados, as 
categorias apresentadas pela ANBIMA não possuem relação direta com a classificação proposta pela 
CVM. Assim, foram utilizadas descrições da metodologia apresentada pela ANBIMA: 
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Elaboração própria com base em dados ANBIMA (ANBIMA. Consolidado histórico dos fundos de 

Fundo de Renda Fixa, 32% e 

As categorias foram agrupadas de acordo com tipos de investidores previamente indicados. Para facilitar 
nálise, os dados de ativos foram agregados em grandes grupos. Para a classificação originária, vide o 

se que, especialmente para as categorias de varejo e investidores qualificados, as 
ão direta com a classificação proposta pela 

CVM. Assim, foram utilizadas descrições da metodologia apresentada pela ANBIMA:  
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Por fim, cabe a comparação da relação entre o número de cotistas de um fundo e 

a presença de investidores institucionais. Dados da CVM indicam que os investidores 

institucionais se comportam em duas distintas hipóteses: ou atuam como único investidor, 

ou participam de fundos com grande número de cotistas (acima de 100).  

4.7.3 Fundos de Fundos 

A regulação da CVM permite a existência de fundos de investimentos que 

invistam em outros fundos (“Fundos de Fundos”). De acordo com o art. 119 da ICVM 

555,842 fundo de investimento em cotas de fundos de investimento devem deter 95% do seu 

patrimônio em cotas de fundos. Sobre esse limite, dados da CVM demonstram que 99% do 

patrimônio dos Fundos de Fundos são, de fato, em cotas de fundos de investimento. Como 

será demonstrado a seguir, os Fundos de Fundos possuem grande relevância na indústria de 

fundos de investimento no Brasil, uma vez que os ativos detidos por esses fundos 

representam mais de 30% de toda a indústria.  

Até o momento, esse tema foi pouco abordado pela literatura jurídica. YAZBEK 

afirma que a dinâmica de Fundos de Fundos decorre da impossibilidade de diferenciação 

entre classes de cotas. 843  A consequência disso é que Fundos de Fundos permitem a 

diferenciação de classes. Segundo o autor, essa questão não foi abordada pela reforma 

regulatória promovida pela CVM em 2014, quando da edição da ICVM 555.844 

 
                                                             
Private: clientes de determinado banco que possuem um patrimônio mínimo de R$ 1.000.000,00 (conforme 

art. 1º, parágrafo 2º, do Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Atividade de Private 
Banking no Mercado Doméstico). 
Corporate: destinado a empresas de grande porte, de acordo com os critérios de segmentação definidos 
pela instituição. 
Middle Market: destinado a empresas de médio porte, de acordo com os critérios de segmentação 
definidos pela instituição. 
Varejo e Varejo Alta Renda: destinado a investidores pessoas físicas e jurídicas desses segmento 
(ANBIMA. Metodologia de aplicação de multas para cadastro de fundos de investimento 
Novembro/2017. Disponível em: 
http://www.anbima.com.br/data/files/F2/07/04/4B/DEC575106582A275862C16A8/Metodologia_Aplica
cao_Multas_Cadastro_de_Fundos_1_.pdf) 

842  Art. 119.  O fundo de investimento em cotas de fundos de investimento deve manter, no mínimo, 95% 
(noventa e cinco por cento) de seu patrimônio investido em cotas de fundos de investimento de uma 
mesma classe, exceto os fundos de investimento em cotas classificados como "Multimercado", que 
podem investir em cotas de fundos de classes distintas. 

843  Segundo o autor, fundos de recebíveis diferenciam classes de cotas, mas isso é vedado para o restante da 
indústria. (Prefácio, p.11). 

844  Embora o tema seja interessante, foge ao escopo dessa pesquisa a análise sobre os níveis e as estruturas 
dos fundos.  
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DUFLOH, ao identificar o problema, afirma que essa realidade “pode gerar uma 

distorção na análise dos reais e efetivos problemas enfrentados, até mesmo para o 

regulador”. 845  Para o autor, essa dinâmica pode gerar preocupações relacionadas à 

identificação do beneficiário final dos fundos, sendo importante que o regulador tenha o 

controle sobre toda a cadeia.846  

De fato, a organização de fundos que investem em outros fundos não é uma 

novidade brasileira, sendo que o Capítulo 2 demonstrou que alguns países utilizam essa 

estrutura. Dados da IIFA mostram que, dos fundos reportados (fundos abertos regulados), a 

média é de 9,7% do número de fundos e 7,2% do patrimônio líquido deles. Dos países 

analisados, China e Japão reportaram ter Fundos de Fundos; na Alemanha, no Reino Unido 

e nos EUA, a proporção dessas estruturas é reduzida. O gráfico a seguir mostra que o 

Brasil é o país com maior número de Fundos de Fundos em termos do número de fundos 

(39%), estando próximo à Bélgica em relação ao patrimônio líquido.847 

 
                                                             
845  DUFLOH, Rodrigo. A proteção do investidor em fundos de investimento. Rio de Janeiro, Lumen Juris, 

2017, p. 45 
846  Idem, p. 46 
847  Foram excluídos os países nos quais não foram reportados existirem Fundos de Fundos (ou seja, os dados 

para fundos totais e fundos excluindo Fundos de Fundos é o mesmo): Argentina, Chile, China, Chipre, 
Croácia, Eslováquia, Espanha, Filipinas, França, Irlanda, Japão, Luxemburgo, Noruega, Nova Zelândia, 
Países Baixos, Romênia, Trinidad e Tobago, Turquia. Austrália e Rússia não apresentaram dados.  
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Gráfico 29: Relação de Fundos de Fundos sobre o total de fundos registrados em cada 

Fonte:  

Fica evidente que, novamente, o Brasil se distancia da prática intern

Além de ser o país com maior número absoluto de fundos, e investir primordialmente em 

títulos públicos, mais de 30% dos fundos são Fundos de Fundos. Como demonstra o 

gráfico a seguir, essa proporção vem crescendo nos últimos anos, passando de 23% 

patrimônio líquido total em 2008 para 36% em 2018:

: Relação de Fundos de Fundos sobre o total de fundos registrados em cada 

país (2017) 

 Elaboração própria com dados IIFA dados 2017. 
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Gráfico 30: Crescimento dos Fundos de Fundos (2008

 Elaboração própria com base em dados ANBIMA (ANBIMA. Consolidado histórico dos fundos de 
investimento, dados de novembro de 2018).

Entre os tipos de fundos de investimento da ICVM 555, os Fundos de Fundos 

investem de forma uniforme, com participação um pouco reduzida nos fundos de ações: 

41,2% dos Fundos de Renda Fixa são Fundos de Fundos, sendo que essa proporção é d

40,6% em Fundos Cambiais, 40,4% em Fundos Multimercado, e 22% em Fundos de 

Ações.  

4.8 Reflexões sobre os dados

Como demonstrado no capítulo anterior, a regulação brasileira de fundos de 

investimento é bastante ampla no que se refere aos contornos e aos obje

investimento. No entanto, os dados apresentados nesse capítulo demonstram que os fundos 

de investimento parecem ser entidades distintas daquelas visadas pela regulação e 

estudadas nos livros.  

Na perspectiva do investimento, os fundos investem major

públicos (75%), sendo que somente 10% do patrimônio líquido dos fundos é em ações, o 

que indica pouca função de promover o mercado de capitais, em descompasso com 

 
                                                            
848  Dados apresentados pela ANBIMA. Para facilitar a análise, os dados de ativos foram agregados em 

grandes grupos. Para a classificação originária, vide o 

: Crescimento dos Fundos de Fundos (2008-2018) (patrimônio líquido)
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mbro de 2018).848 

 

ntre os tipos de fundos de investimento da ICVM 555, os Fundos de Fundos 

investem de forma uniforme, com participação um pouco reduzida nos fundos de ações: 

41,2% dos Fundos de Renda Fixa são Fundos de Fundos, sendo que essa proporção é d

40,6% em Fundos Cambiais, 40,4% em Fundos Multimercado, e 22% em Fundos de 

Reflexões sobre os dados 

Como demonstrado no capítulo anterior, a regulação brasileira de fundos de 

investimento é bastante ampla no que se refere aos contornos e aos obje

No entanto, os dados apresentados nesse capítulo demonstram que os fundos 

de investimento parecem ser entidades distintas daquelas visadas pela regulação e 

Na perspectiva do investimento, os fundos investem majoritariamente em títulos 

públicos (75%), sendo que somente 10% do patrimônio líquido dos fundos é em ações, o 

que indica pouca função de promover o mercado de capitais, em descompasso com 

                     
ados apresentados pela ANBIMA. Para facilitar a análise, os dados de ativos foram agregados em 

grandes grupos. Para a classificação originária, vide o Apêndice IV  

231 

2018) (patrimônio líquido) 

Fonte:
Elaboração própria com base em dados ANBIMA (ANBIMA. Consolidado histórico dos fundos de 

ntre os tipos de fundos de investimento da ICVM 555, os Fundos de Fundos 

investem de forma uniforme, com participação um pouco reduzida nos fundos de ações: 

41,2% dos Fundos de Renda Fixa são Fundos de Fundos, sendo que essa proporção é de 

40,6% em Fundos Cambiais, 40,4% em Fundos Multimercado, e 22% em Fundos de 

Como demonstrado no capítulo anterior, a regulação brasileira de fundos de 

investimento é bastante ampla no que se refere aos contornos e aos objetos de 

No entanto, os dados apresentados nesse capítulo demonstram que os fundos 

de investimento parecem ser entidades distintas daquelas visadas pela regulação e 

itariamente em títulos 

públicos (75%), sendo que somente 10% do patrimônio líquido dos fundos é em ações, o 

que indica pouca função de promover o mercado de capitais, em descompasso com 

ados apresentados pela ANBIMA. Para facilitar a análise, os dados de ativos foram agregados em 



232 
 

 

diversos outros países. Além disso, são entidades relativamente pequenas, com 

investimentos médios de R$ 100 milhões e com baixa diversificação de portfólio, com 

mais de 60% dos fundos investindo em até 20 ativos. Soma-se a esse cenário o fato de que 

Fundos de Fundos representam mais de 45% do número de fundos registrados na CVM.  

Na perspectiva dos investidores, 46% dos fundos possui somente um cotista e 

45% do valor das cotas de fundos são detidas por outros investidores institucionais. 

Estruturalmente, a maioria dos fundos são entidades abertas e destinadas a investidores 

qualificados.  

Por fim, na perspectiva da administração, há grande concentração de 

administração (76,3%) e também da gestão (65,6%) de fundos pelos quatro maiores bancos 

comerciais brasileiros. Essa concentração é mais evidente nos bancos de renda fixa, da 

ordem de 80% para ambos gestores e administradores. Nesse cenário, os grandes 

administradores de fundos internacionais possuem baixa representatividade no Brasil.  

No caso de Fundos Estruturados, há igualmente um cenário peculiar. 53% dos 

FIP possuem somente um investimento (na maioria companhias fechadas, 66,5%) e 31% 

possuem somente um investidor. 66% dos FIP têm com até cinco cotistas e até cinco 

investimentos. Além disso, a gestão patrimonial dos FIP parece ser, em grande parte, feita 

diretamente pelos cotistas, uma vez que mais de 50% dos fundos têm comitê de 

investimento. No caso dos FIDC, 45% possuem somente um cotista, sendo que não há 

fundos com mais de 10 cotistas. Além disso, para ambos os FIP e FIDC, o tamanho médio 

é semelhante ao dos fundos da ICVM 555 (R$ 100 milhões), mas 16% dos fundos possuem 

patrimônio de até R$ 10 milhões. Para FII, o tamanho médio é maior, em média R$ 200 

milhões, com baixo número de fundos com baixo patrimônio.  

Portanto, tendo como base o conceito informal de que fundos de investimento 

são “instrumentos de poupança coletiva com diversificação de portfólio e administração 

profissional independente”, e levando em conta as preocupações da literatura jurídica em 

relação à influência dos fundos de investimento em companhias, os dados apresentados 

nesse capítulo demonstram uma realidade distinta. De forma genérica, e com base nos 

dados apresentados, poder-se-ia conceituar os fundos de investimento no Brasil (Fundos 

ICVM 555) como “veículos de investidores institucionais (em especial planos de 

previdência) para investimento em ativos de renda fixa (em especial títulos públicos), 
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administrados e geridos pelos maiores bancos comerciais”. Já os fundos estruturados 

aparentam ser veículos de investimento.  

Conforme identificado no Capítulo 1, fundos de investimento possuem funções 

micro e macroeconômicas. Dentre as funções microeconômicas, haveria um amplo 

espectro, dentre as quais identificam-se os fundos tradicionais e alternativos as figuras 

mais claras e representativas. Dentre as funções macroeconômicas, os fundos de 

investimento teriam papel de instrumentos de poupança e de incentivo do mercado de 

capitais.  

Todavia, os dados apresentados nesse capítulo igualmente indicam uma 

realidade distinta. Tanto as funções microeconômicas, quanto as macroeconômicas 

parecem não refletir a realidade internacional (e talvez a intenção inicial dos reguladores e 

legisladores no Brasil), especialmente considerando os benefícios tributários concedidos 

aos fundos de investimento. Ao invés de promover a poupança e proporcionar o 

desenvolvimento do mercado de capitais, o modelo atual parece ter como consequência o 

oposto: canaliza investimentos para títulos públicos, financiando o governo, não promove 

o desenvolvimento do mercado de capitais e igualmente não é utilizado como instrumento 

de poupança, mas como veículo de outras entidades.  
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5 ELEMENTOS BÁSICOS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 

MORLEY afirma que a importância da definição de fundos de investimento em 

aspectos jurídicos e econômicos é relevante para que seja possível a identificação de quais 

entidades receberão tratamento (ou benefícios) como tal.849 Isso parece ser especialmente 

importante no Brasil. A análise funcional, apresentada nos Capítulos 1 a 3, proporcionou 

indicativos do que fundos de investimento deveriam ser, enquanto o Capítulo 4 

demonstrou o que os fundos, de fato, são no Brasil.  

Da perspectiva brasileira, os contornos jurídicos e regulatórios demonstraram 

não haver critérios básicos para a constituição de fundos de investimento no Brasil, o que é 

confirmado com os dados: 46% dos fundos de investimentos registrados na CVM possuem 

somente um cotista. De outro lado, 53% dos FIPS possuem só um investimento – e, no 

caso dos Fundos ICVM 555, 29,8% dos fundos têm até cinco investimentos. Do lado da 

administração, 58,8% são, de alguma forma, administrados pelos próprios investidores 

(i.e., por comitê de investimento), o que demonstra um afastamento das funções 

econômicas precípuas de um fundo de investimento, conforme descrito nos três capítulos 

inicias. 

Embora variem substancialmente de jurisdição para jurisdição, fundos de 

investimento, enquanto organizações econômicas universais, possuem características 

básicas semelhantes. Voltando à analogia das escolas: em uma redução ao absurdo 

(reductio ad absurdum) não seria realista se considerar uma escola um espaço físico com 

mesas escolares, mas sem pessoas, professores ou livros. Da mesma forma, também não 

pareceria crível chamar de escola uma criança fazendo lição de casa com auxílio de seus 

pais. Naturalmente, há variações substanciais nos contornos de tais instituições, em termos 

de número de alunos, faixa etária, matéria estudada, estrutura física, mas a atividade 

“econômica” parece ser universal. Assim, a despeito da variação de estruturas jurídicas e 

regulatórias, há um conceito econômico unificador – o que inclusive as garante benefícios 

estatais, em especial tributários.  

 
                                                             
849  MORLEY, John. The Separation of Funds and Managers: A Theory of Investment Fund Structure and 

Regulation. Yale Law Journal, v. 123, 2014. p. 1281. 
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A tese aqui defendida é a de que fundos de investimento são entidades de 

natureza primordialmente econômica. São formas de atividade que, a despeito das diversas 

funções microeconômicas (e.g., fundos tradicionais para pequenos investidores e fundos 

alternativos para investidores sofisticados), possuem uma essência econômica intrínseca e 

específica. Listar tais funções microeconômicas exaustivamente seria não só impreciso – 

eis que podem ser identificadas outras formas em outros países não analisados – mas 

também uma restrição para o desenvolvimento futuro de tais entidades. Formas recente de 

fundos em lados opostos do espectro apresentado (i.e., ETFs como entidades com elevada 

liquidez e baixo risco, e fundos de private equity como entidades ativistas, com baixa 

liquidez e elevado risco) demonstram que qualquer restrição jurídica ou econômica para o 

conceito de fundo pode limitar a sua evolução. No entanto, a definição de elementos 

mínimos mostra-se fundamental frente à realidade brasileira. 

De certa forma, como indicado ao final do Capítulo 3, já há certo 

reconhecimento por parte dos legisladores e reguladores a respeito dessa essência: criou-se 

o conceito de “entidades de investimento”, caracterizado como entidades com (i) mais de 

um investimento, (ii) nos quais os cotistas não tenham relações societárias prévias, e (iii) 

mais de um cotista, (iv) que não possuam influência ou participem da administração dos 

investimentos.850 Essa solução, todavia, mostra-se como uma subcategoria de fundos de 

investimento, ou seja: mantém-se a definição jurídica de fundos (sem contornos mínimos 

definidos), e qualifica-se parcela dos fundos que desempenham funções econômicas, de 

fato, de fundos de investimento. 

Esse capítulo tem como objetivo, avançar essa análise, e identificar e qualificar 

balizas mínimas e adequadas à constituição e à regulação de fundos com base no conceito 

econômico. Diz-se balizas, pois não se pretende apresentar propostas de características 

rígidas; o dinamismo econômico e a inventividade da prática comercial apresentados na 

primeira parte já demonstraram que qualquer tentativa de definição de fundos de 

 
                                                             
850  ICVM 579: “Art. 5º Na avaliação das condições constantes no artigo anterior, o administrador deve 

adicionalmente considerar a existência das seguintes características típicas de entidade de investimento: 
I – possuir mais de um investimento, direta ou indiretamente; 
II – ter mais de um cotista, direta ou indiretamente; 
III – ter cotistas que não influenciam ou não participam da administração das entidades investidas ou não 
sejam partes ligadas aos administradores dessas entidades; 
IV – possuir investimento em entidades nas quais os cotistas não possuíam qualquer relação societária, 
direta ou indiretamente, previamente ao investimento do fundo.” 
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investimento, ou de suas funções microeconômicas, estaria rapidamente superada por 

novidades tecnológicas ou novas formas de arranjos. Ou seja, a proposta é de definir 

limites dentro dos quais poder-se-ia criar fundos de investimento dentro das possíveis 

funções microeconômicas.  

Portanto, dentro do espectro de funções microeconômicas, esse capítulo defende 

haver três elementos básicos para fundos desempenharem as funções econômicas aos quais 

são atribuídas: (i) a coletividade de investidores, (ii) a diversificação de portfólio de 

investimento, e (iii) a administração independente.  

5.1 Coletividade de investidores 

Fundos de investimento foram, desde sua concepção, instrumentos de 

investimento coletivo. Listar todas as definições e citações de livros a esse respeito pouco 

agregaria ao debate, mas certo é que não foi encontrado na literatura uma única definição 

de fundo de investimento que não envolvesse a comunhão de recursos oriundos de mais de 

um indivíduo.851 Trata-se, de fato, de uma natureza coletiva. No entanto, a despeito desse 

senso comum, esse não parece ser um critério claro aos reguladores: como demonstrado no 

Capítulo 4, os Fundos Unipessoais representam aproximadamente metade da indústria de 

fundos de investimento no país, o que, ao menos em tese, descaracteriza a natureza 

coletiva dessas entidades.  

Tendo em vista esse cenário, parece necessário então se fazer a prova contrária, 

ou seja, avaliar por que não deveria haver fundos unipessoais. Há, aqui, alguns argumentos 

de ordem comparada, histórica, econômica e jurídica.  

Primeiro, de ordem comparada, no sentido de não haver situação semelhante em 

outros países analisados. 852  Ao analisar o desenvolvimento histórico dos fundos de 

investimento na Europa, FREITAS afirma haver “um crescimento da disposição das pessoas 

 
                                                             
851  Vide, por exemplo, CARVALHO, Mario Tavernard Martins de. Fundos de investimento: aspectos 

polêmicos. In: FREITAS, Bernardo Vianna; VERSIANI, Fernanda Valle (coord.). Fundos de 
investimento: aspectos jurídicos, regulamentares e tributários. São Paulo: Quartier Latin, 2015. p. 18; 
FREITAS, Ricardo de Santos. Natureza jurídica dos fundos de investimento. São Paulo: Quartier Latin, 
2005. p. 208. 

852  Ainda que não se descarte, por exemplo, o uso de entidades denominadas fundos de investimento em 
paraísos fiscais.  
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em agrupar recursos em uma única estrutura”853 de forma que, independentemente dos 

contornos jurídicos tomados em cada país, as estruturas compartilham características 

comum de “instituições de investimento coletivo”.854  

De forma semelhante, utilizando o conceito europeu de organismos de 

investimento coletivo (“OIC”),855 ZETZSCHE afirma que fundos de investimento devem ter, 

pelo menos, dois investidores: 

Os OIC são investimentos coletivos, o que significa que dois ou mais 
investidores detêm ações. Não existem diretrizes/regras sobre a 
quantidade mínima de ações, mas todas as partes como investidores 
devem assumir o risco de investimento residual. Em nossa opinião, este 
não é o caso quando uma participação secundária é apenas detida em 
nome do outro investidor. Ao impor um requisito a “vários investidores”, 
a AIFMD estabelece um critério adicional para os AIF que é tratado nesse 
contexto.856 (tradução livre) 

Ainda segundo com ZETZSCHE, há semelhanças entre OIC reguladas pelo direito 

europeu e esquemas de investimento coletivo reguladas na Suíça e nos EUA, sendo que 

uma interpretação semântica e histórica de fontes do direito europeu permite a 

identificação de quatro características comuns: (i) diferenciação entre companhia de 

investimento e operacional, (ii) coletiva (i.e., com dois ou mais investidores), (iii) com 

ativos agregados (em forma de pool), e (iv) administrados por terceiros.857  

 
                                                             
853  FREITAS, Ricardo de Santos. Natureza jurídica dos fundos de investimento. São Paulo: Quartier Latin, 

2005. p. 45. 
854  FREITAS, Ricardo de Santos. Natureza jurídica dos fundos de investimento. São Paulo: Quartier Latin, 

2005. p. 47. 
855  Segundo ZETZSCHE, “O termo tem sido utilizado desde os anos 70 para descrever uma série de exceções 

às diretivas relativas ao direito societário e à legislação europeia em matéria de serviços financeiros para 
fundos de investimento. Consequentemente, certas diretivas relativas ao direito das sociedades e ao 
mercado de capitais não se aplicam a (determinados tipos de) OIC” (no original: “The term has been used 
since the 1970s to describe a range of exceptions from the company law directives and the European law 
on financial services for investment funds. As a result, certain company and capital market law directives 
do not apply to (certain types of) UCI”) (ZETZSCHE, Dirk A. The Anatomy of European Investment 
Fund Law. p. 47. Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=2951681>). 

856  No original: “UCIs are collective investments, meaning that two or more investors hold shares. There are 
no guidelines/rules on the minimum quantity of shares, but all parties as investors must bear the residual 
investment risk. In our view, this is not the case where a secondary participation is merely held in trust on 
behalf of the other investor. By making ‘a number of investors’ a requirement the AIFMD sets an 
additional criterion for AIF which is dealt with in that context” (ZETZSCHE, Dirk A. The Anatomy of 
European Investment Fund Law. p. 48. Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=2951681>). 

857  ZETZSCHE, Dirk A. The Anatomy of European Investment Fund Law. p. 48-50. Disponível em: 
<https://ssrn.com/abstract=2951681>. 
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Em segundo lugar, as origens históricas dos fundos de investimento (em especial 

os fundos mútuos) remetem à coletividade. Os primeiros fundos de investimento modernos 

eram chamados fundos mútuos, no sentido de propriedade conjunta (mútua), em uma 

espécie de cooperativa. A tradição financeira dos EUA é fortemente baseada em 

organizações coletivas, ao invés de grandes corporações com poder centralizado. Exemplo 

disso era o panorama de dispersão da propriedade acionária descrito por BERLE & MEANS 

na década de 1930. Essa organização coletiva não era exclusividade de fundos de 

investimento, mas outras formas organizacionais também eram “mutualizadas”. 858  Até 

mesmo as formas primitivas de fundos de investimento que surgiram no final do século 

XVIII859 tinham como elemento básico a coletividade de investidores. Como demonstrado 

no Capítulo 3, essa estrutura de fundos coletivos foi replicada em diversos países, que se 

adaptaram aos instrumentos legais disponíveis, mantendo a racionalidade coletiva dos 

fundos.  

Ainda, considerando serem os fundos de investimento espécie do gênero 

investidores institucionais, são, portanto, entidades de natureza semelhante. Embora não 

haja uma definição clara para investidores institucionais, o próprio surgimento do termo 

remete à coletividade: em 1898 a expressão “investidor institucional” apareceu pela 

primeira vez na literatura definida inicialmente como uma simples oposição a investidores 

individuais,860 e repetida em 1908 com o mesmo significado.861 Assim, da mesma forma 

 
                                                             
858  Um dos exemplos mais claros são as bolsas de valores, que vêm passando por um processo de 

desmutualização nas últimas décadas. Descrevendo esse processo, AGGARWAL o define como “[...] o 
processo de conversão de uma organização sem fins lucrativos, de propriedade mútua, em uma 
corporação de propriedade de investidores com fins lucrativos” (tradução livre) (no original: 
“demutualization is the process of converting a non-profit, mutually owned organization to a for-profit, 
investor-owned corporation”) (AGGARWAL, Reena. Demutualization and Corporate Governance of 
Stock Exchanges. Journal of Applied Corporate Finance, v. 15, 2002, p. 5. Disponível em: 
<https://ssrn.com/abstract=327360>). No Brasil, TANNOUS igualmente identifica a desmutualização da 
Bolsa de Valores de São Paulo, que passou de uma associação de corretores, para uma companhia aberta 
(TANNOUS, Thiago Saddi. Proteção à liquidez no mercado de capitais brasileiro. São Paulo: Quartier 
Latin, 2018. p. 71-72). 

859  REAMER, Norton; DOWNING, Jesse. Investment: a history. Chichester: Columbia University Press, 
2016. p. 140. 

860  “Bancos, seguradoras, trusts e bancos de poupança, em suma, empresas e corporações, grandes e 
pequenas, formadas para todos os fins financeiros concebíveis e de todos os tipos concebíveis, agora 
estão prontas para emprestar ao credor merecedor. [...] A falta de vontade do investidor médio, individual 
ou institucional, para colocar seu dinheiro em qualquer risco comercial, é uma das principais causas para 
a queda contínua da taxa média de juros” (tradução livre) (no original: “Banks, insurance companies, 
trust companies, and savings banks, in short, firms and corporations, both large and small, formed for 
every conceivable financial purpose and of every conceivable kind, now stand ready to lend to the 
deserving borrower. […] The unwillingness of the average investor, individual or institutional, to put his 
money at any business hazard, is one of the main causes for the continued fall in the average rate of 
interest”) (GREENE, Thomas L. Corporation Finance. Nova Iorque: G. P. Putnam’s Sons, 1897. p. 3). 
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que uma pessoa não pode, sozinha, deter (ou ser) um plano de pensão, uma seguradora ou 

um banco,862 fundos também não poderiam ser unipessoais. 

Da perspectiva econômica, deve-se considerar o fundo de investimento como 

uma das diversas formas disponíveis para indivíduos e empresas alocarem seus recursos 

como forma de obtenção de rendimentos financeiros. Fundos de investimento qualificam-

se exatamente por serem uma alternativa (ou solução) ao investimento direto por 

indivíduos que não possuem capital suficiente para adquirir ações e outros títulos.863 

Segundo RUSSEL, os benefícios dos fundos de investimento, para além da possibilidade de 

agregação e da consequente diversificação dos investimentos, são relativos à administração 

profissional e, dependendo dos regimes tributários, alguns benefícios fiscais.864  

Assim, fundos de investimento se diferenciam de investimento direto por ser um 

intermediário que agrega capital de indivíduos para, com maior poder econômico, poder se 

beneficiar de ganhos de escala e escopo. A situação oposta, de um investidor, é feita de 

forma direta.  

Nesse aspecto, deve-se ressaltar que, até mesmo as formas alternativas de fundo 

de investimento possuem caráter coletivo. Se, de um lado, os fundos tradicionais 

caracterizam-se por uma pluralidade grande de pequenos investidores, que investem em 

instituições com portfólio diversificado o bastante a ponto de reduzir riscos, de outro, os 

fundos alternativos caracterizam-se por um pequeno número de grandes investidores, que 

fazem investimentos expressivos em poucas entidades.  

Por fim, e talvez mais importante para os efeitos aqui buscados, é o argumento 

de ordem jurídica. Como demonstrado no Capítulo 3, os fundos de investimento, enquanto 

entidades constituídas na forma de condomínio são (ou deveriam ser), por definição, 

detidos por mais de uma pessoa.865  O domínio conjunto entre mais de um indivíduo, 

portanto, é pressuposto para a existência de um condomínio. 

 
                                                             
861  LOWNHAUPT, Frederick. Investment bonds, their issue and their place in finance. Nova Iorque: G. P. 

Putnam’s Sons, 1908. p. 92. 
862  No sentido de participações na atividade, não em termos de acionista da sociedade. 
863  RUSSEL, Ray. An Introduction to Mutual Funds Worldwide. Hoboken: John Wiley & Sons, 2007. p. 3. 
864  RUSSEL, Ray. An Introduction to Mutual Funds Worldwide. Hoboken: John Wiley & Sons, 2007. p. 3-

4. 
865  Vide, por exemplo, GOMES, Orlando. Direitos reais. 21. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2012. p. 226, 

PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil. 26. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. v. 4, p. 
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De qualquer forma, abstraindo os requisitos legais para a forma condominial – o 

que já foi expressamente feito pela CVM ao regular os fundos exclusivos – e admitindo-se, 

portanto, o caráter de entidade jurídica assumido pelos fundos de investimento no Brasil, 

cabe analisar a possibilidade de o ordenamento jurídico pátrio aceitar fundos unipessoais. 

Nesse aspecto, importa a analogia com a sociedade unipessoal, há pouco regulada pelo art. 

980-A do Código Civil, na figura da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada 

(“EIRELI”). 

O longo debate jurídico sobre a permissão de sociedades unipessoais no Brasil 

teve como pano de fundo a possibilidade da limitação da responsabilidade do empresário 

individual. Segundo SALOMÃO FILHO,  

A separação patrimonial instrumental a essa afetação é exatamente aquela 
que permite ao comerciante limitar seu risco (impedindo que dívidas 
oriundas de sua atividade comercial ameacem seu patrimônio pessoal) e 
garante os credores por dívidas oriundas da atividade praticada com o 
patrimônio separado (assegurando que aquele patrimônio é a garantia de 
sua dívida e que portanto eles não terão a concorrência dos credores 
particulares do patrimônio.866 

Há, portanto, uma lógica em reconhecer uma realidade econômica de que 

pequenos e médios empresários desenvolviam atividades de forma unipessoal e, 

consequentemente, uma utilidade em se reconhecer a limitação da responsabilidade do 

empresário individual.867 Assim, a ficção jurídica que criou a limitação da responsabilidade 

em pessoas jurídicas (coletivas), poderia ser estendida aos empresários que desenvolvem 

atividade de forma individual, ainda que possa haver alguma incoerência no sistema. Ao 

defender a sociedade unipessoal, SALOMÃO FILHO afirma que “no direito comercial 

moderno, poucos são os institutos rejeitados exclusivamente por incoerência sistemática. 

Normalmente a incoerência sistemática é, e é conveniente que seja, consequência de 

considerações de ordem econômica”.868 

Todavia, não se pode transportar para a realidade dos fundos de investimento a 

lógica da sociedade unipessoal. Na sociedade unipessoal, o patrimônio é segregado para o 

empreendimento específico, como forma de incentivar a inovação, a tomada de risco e, 

 
                                                             

151, e PONTES DE MIRANDA, Francisco Calvacanti. Tratado de direito privado. Atualizado por 
Vilson Rodrigues Alves, Campinas: Bookseller, 2001. t. XII, p. 38). 

866  SALOMÃO FILHO, Calixto. O novo direito societário. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2002. p. 154. 
867  Idem, p. 156. 
868  Idem, p. 154. 
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consequentemente, o desenvolvimento econômico. Assim, a racionalidade subjacente é de 

garantir liberdade de empreender e um novo começo (fresh start), caso tudo dê errado. 

Fundos de investimento, ao contrário, não se caracterizam como uma forma de atividade 

econômica passível de ser executada por um indivíduo; há, intrinsecamente a união de 

esforços para um empreendimento (fundo) comum.  

Fundos de investimento não desenvolvem uma atividade econômica específica, 

sendo que seu objeto é o de deter patrimônio e dele obter rendimentos, de forma que a 

racionalidade econômica está nos ganhos de escala, ou seja, somando recursos de mais de 

um indivíduo é que se pode obter um investimento que leve a maior rentabilidade (ou 

menor risco). 

Dito isso, deve-se ter em conta a dificuldade de se propor um número mínimo de 

investidores para fundos de investimento.869 Tentativas desse tipo de definição no passado 

para sociedades levaram a um cenário em que sociedades eram constituídas com 

“laranjas”. 870  Especificamente em relação a fundos de investimento, um exemplo de 

tentativa de solução para esse problema é a Lei nº 11.478/2007 que criou os FIP-IE e FIP-

PD&I. O art. 1º, § 6º, define o mínimo de cinco cotistas, sendo que nenhum deles pode 

deter mais de 40% das cotas do fundo.871  Nesse caso, a definição de uma proporção 

mínima da divisão entre cotistas parece ser uma solução a resolver o possível problema de 

cotistas “laranjas”. 

De qualquer forma, independentemente de um número específico, parece 

evidente a racionalidade do caráter coletivo de fundos de investimento, e, assim, ao menos 

à primeira vista, a incongruência de a maioria dos fundos de investimento brasileiro não 

satisfazerem tal premissa.  

 
                                                             
869  Nessa hipótese, considera-se o fundo de investimento que detém investimento direto, e não fundos de 

fundos, em uma espécie de subsidiária integral. Esse tema merece estudo específico, juntamente com a 
compreensão das estruturas organizacionais de fundos de fundos no país.  

870  O Decreto-lei nº 2.627/1940 (revogado pela Lei das S.A.), definia o mínimo de sete acionistas para a 
constituição de Sociedades Anônimas no Brasil. “Art. 38. Nenhuma sociedade anônima poderá 
constituir-se sem que se verifiquem, preliminarmente, os seguintes requisitos: 1º, a subscrição, pelo 
menos por sete pessoas, de todo o capital social; [...]”. 

871  Art. 1º, § 6º: “O FIP-IE e o FIP-PD&I deverão ter um mínimo de 5 (cinco) cotistas, sendo que cada 
cotista não poderá deter mais de 40% (quarenta por cento) das cotas emitidas pelo FIP-IE ou pelo FIP-
PD&I ou auferir rendimento superior a 40% (quarenta por cento) do total de rendimentos dos fundos.” 
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5.2 Pluralidade de investimentos 

Do outro lado da estrutura básica de fundos (i.e., investidor, administração e 

investimento), a pluralidade de investimentos, ou a agregação de ativos em forma de pool é 

outro elemento básico.872 Historicamente, o próprio termo “fundo” remete a agregação de 

recursos, como uma forma de patrimônio conjunto.873 Segundo ZETZSCHE, a agregação de 

capital é requisito para a constituição de uma OIC na União Europeia: 

Para se qualificar como um OIC, todos os ativos – do ponto de vista 
jurídico – devem ser agrupados [pool]. Isto significa que pertencem a um 
único organismo a que chamamos “fundo” e que pode ou não ter o 
estatuto de pessoa coletiva. A mutualização não requer uma estrutura 
societária ou de tipo parceria. Pelo contrário, entendemos que isto inclui 
qualquer dispositivo legal através do qual a contribuição dos investidores 
possa ser agrupada, por exemplo, a lei dos contratos, trusts, empresas e 
partnerships. Qualquer tipo de estrutura que permita que este “balde” 
funcione como um “agrupamento” será suficiente.874 (tradução livre) 

No entanto, como demonstrado no Capítulo 4, uma grande parte dos FIPs (53%) 

possui somente um investimento, embora, para os Fundos ICVM 555, a diversificação seja 

baixa, com 29,8% dos fundos investindo em até cinco ativos diferentes. 

Nesse aspecto, deve-se considerar as diversas funções microeconômicas, em 

especial dos fundos alternativos que, muitas vezes, investem em poucos ativos (ou 

sociedades) para que, participando da administração direta, possam extrair maiores 

rendimentos. Exigir um número elevado de investimentos seria desconsiderar, portanto, o 

espectro de funções microeconômicas.  

Com efeito, a existência de somente um investimento em fundos de 

investimento parece torná-los mero veículo de obtenção de benefícios tributários. Ora, a 

propriedade conjunta de um único ativo (ativo físico, como imóvel, ou títulos e ações) 

caracteriza-se como condomínio ou sociedade. Vários indivíduos detendo um ativo estático 

 
                                                             
872  ZETZSCHE, Dirk A. The Anatomy of European Investment Fund Law. p. 48-50. Disponível em: 

<https://ssrn.com/abstract=2951681>. 
873  FREITAS, Ricardo de Santos. Natureza jurídica dos fundos de investimento. São Paulo: Quartier Latin, 

2005. p. 60-61.  
874  No original: “To qualify as an UCI all assets - from a legal perspective – must be pooled. This means that 

they belong to a single body which we call the ‘fund’ and which may or may not have the status of a 
legal person. Pooling does not require a corporate or partnership-type structure. Rather we understand 
this to include any legal device through which the investors’ contribution may be pooled, for example, 
the law of contracts, trusts, companies and partnerships. Any kind of structure which allows this basket 
or bucket to function as a ‘pool’ will suffice” (ZETZSCHE, Dirk A. The Anatomy of European 
Investment Fund Law. p. 49. Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=2951681>). 
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define-se como condomínio, caso os ativos sirvam para o desenvolvimento de uma 

atividade, tem-se uma sociedade. Nas palavras de FRANÇA: 

Outro critério foi procurado na contraposição entre um aspecto estático 
(que caracteriza o condomínio) e um aspecto dinâmico (que caracteriza a 
sociedade) do patrimônio detido pelos condôminos ou pela sociedade, 
tendo Carnelutti, a propósito, afirmado: “Il patrimonio dela comunione è 
um patrimonio in conservazione; il patrimonio dela società è um 
patrimomio in trasformazione”.875 

Assim, permitir que um fundo seja utilizado como veículo para o controle de 

ativos específicos, sejam eles imóveis ou participações societárias, gera uma distorção do 

conceito de fundo. 

5.3 Separação entre investimento e administração 

Por fim, e talvez mais importante, é a separação entre o fundo (patrimônio) e sua 

administração. No Brasil, considerando a peculiar constituição na forma de condomínio e a 

extensa e abrangente regulação da CVM, esse critério não parece ser tão relevante. 

Todavia, em outras jurisdições, nas quais fundos podem ser constituídos em formas 

contratuais e societárias, e nas quais a regulação de fundos, normalmente, é aplicável aos 

públicos, a administração separada se torna o elemento diferenciador.  

FREITAS, destacando essa característica, afirma que “a organização resultante 

deste agrupamento de bens por uma coletividade deverá, ainda, contar com a presença de 

uma instituição autorizada a administrar esse patrimônio [...].”876 

Como já demonstrado no Capítulo 3, há certa unidade na prática internacional 

no sentido de que fundos alternativos, de caráter privado, não são sujeitos a registro ou 

controle estatal. Nesses casos, no entanto, as obrigações ficam a cargo dos administradores 

de fundos, que são controlados e regulados de forma a evitar conflitos de agência.  

Segundo MORLEY, nos EUA fundos são tradicionalmente definidos pela 

natureza dos ativos, i.e., consideram-se fundos aquelas empresas que detêm grande volume 
 
                                                             
875  FRANÇA, Erasmo Valladão Azevedo e Novaes. A natureza jurídica dos fundos de investimento. Conflito 

de interesses apurado pela própria assembléia de quotistas. Quórum qualificado para destituição de 
administrador de fundo. Temas de direito societário, falimentar e teoria da empresa. São Paulo: 
Malheiros Editores, 2009. p. 189. 

876  FREITAS, Ricardo de Santos. Natureza jurídica dos fundos de investimento. São Paulo: Quartier Latin, 
2005. p. 53. 
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de valores mobiliários. 877  No entanto, o autor advoga que a essência dos fundos de 

investimento está na natureza organizacional.878 Isso fica evidente, por exemplo, pelo fato 

de que o poder dos fundos é medido de acordo com o poder dos seus administradores – e 

não dos cotistas. 

Assim, ao desafiar a definição de fundos de investimento da ICA baseada no 

tamanho de ativos, o autor propôs uma definição baseada, especificamente, na separação 

entre administração. Nessa perspectiva, o autor defende que o que diferencia fundos de 

investimentos de sociedades comuns não são seus ativos, mas a estrutura organizacional 

que separa em duas entidades distintas os ativos da sua administração:879 

A explicação para a separação entre fundos e administradores pode agora 
ser dada de forma simples: este padrão surgiu com o objetivo de atingir os 
limites anteriormente referidos relativamente tanto aos direitos de 
controle dos investidores de fundos sobre as entidades administradoras 
como à exposição dos investidores de fundos às responsabilidades e aos 
lucros residuais delas. Estes limites são desejáveis porque maximizam o 
valor agregado das empresas de investimento e assim aumentam a riqueza 
total disponível para todos os que celebram contratos com elas. Este 
padrão permite aos administradores a obtenção de maiores lucros e, 
portanto, permite que os investidores obtenham comissões mais baixas e 
melhores retornos com menos riscos.880 (tradução livre) 

Para MORLEY, uma das aplicações práticas dessa proposta seria a distinção de 

fundos de private equity de grupos econômicos. 881  Deve-se notar, no entanto, que a 

definição de MORLEY, embora útil para o caso norte-americano, não contempla as 

situações identificadas no Brasil relacionadas a Fundos Unipessoais e com um único 

investimento – razão esta para expandir sua teoria com elementos básicos descritos supra.   

Por outro lado, a contribuição do autor parece igualmente útil (e complementar) 

ao cenário brasileiro. Isso, porque, embora as normas editadas pela CVM imponham a 

 
                                                             
877  MORLEY, John. The Separation of Funds and Managers: A Theory of Investment Fund Structure and 

Regulation. Yale Law Journal, v. 123, 2014, p. 1233-1234. 
878  Idem, p. 1234. 
879  Idem, p. 1228. 
880  No original: “The explanation for the separation of funds and managers may now be stated simply: this 

pattern has arisen for the purpose of achieving the previously noted limits on fund investors’ control 
rights over management companies and on fund investors’ exposures to management companies’ 
liabilities and residual earnings. These limits are desirable because they maximize the aggregate value of 
investment enterprises and so increase the total wealth available to everyone who contracts with them. 
This pattern permits managers to obtain greater profits and hence enables investors to obtain lower fees 
and better returns with fewer risks” (Idem, p. 1243). 

881  Idem, p. 1234. 
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todos os fundos a existência de um administrador,882 também se permite a ingerência direta 

por meio de comitês de investimento883  – o que é, inclusive, disposto no Código da 

ANBIMA.884 Como demonstrou o Capítulo 4, mais da metade dos FIPs possuem comitês 

de investimento, com diversas composições (média de 2,9 membros) o que permitiria a 

inferência de que, de alguma forma, a estrutura dos fundos no país relativiza a separação 

de fundos e administração advogada por MORLEY. 

Definida a necessidade de administrador independente, resta a dúvida acerca de 

quais entidades seriam aptas a desenvolver essas atividades. No Brasil, a questão parece 

ser resolvida pelo art. 23 da Lei nº 6.385/1976, que define a gestão profissional de recursos 

ou valores mobiliários. Tais entidades dependem de autorização da CVM para o 

funcionamento.885 A análise das entidades que, de fato, administram e gerem fundos no 

Brasil demonstrou que, na prática, são sociedades que pertencem a grupos econômicos – 

no caso os maiores bancos comerciais brasileiros.  

5.3.1 Investidores institucionais como administradores de fundos 

Não há, na literatura, uma clara definição do conceito de investidores 

institucionais. Como afirmado, a expressão surgiu como oposição a investidores 

individuais, mas se desenvolveu substancialmente no último século. Como BLACK afirma, 

a expressão “investidor institucional” esconde relevantes diferenças entre as instituições.886 

 
                                                             
882  Sobre o tema, vide: DUFLOH, Rodrigo. A proteção do investidor em fundos de investimento. Rio de 

Janeiro: Lumen Juris, 2017. 213p. e PAVIA, Eduardo Cherez. Fundos de investimento: estrutura jurídica 
e agentes de mercado como proteção do investimento. São Paulo: Quartier Latin, 2016. 183p. 

883  Por exemplo, nos FIPs, a ICVM 578 regula a existência dos comitês de investimento no art. 9º (“Art. 9º 
O regulamento do Fundo de Investimento em Participações deve dispor sobre: [...] XVIII – existência, 
composição e funcionamento de conselho consultivo, comitê de investimentos, comitê técnico ou de 
outro comitê, se houver, com a indicação das suas respectivas funções”) e, para os Fundos ICVM 555, a 
regulação é feita pelo art. 84 (“Art. 84. Sem prejuízo das responsabilidades de cada um dos prestadores 
de serviços de administração do fundo, podem ser constituídos, por iniciativa dos cotistas, do 
administrador ou do gestor, conselhos consultivos, comitês técnicos ou de investimentos, os quais não 
podem ser remunerados às expensas do fundo”). 

884  ANBIMA. Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Administração de Recursos de 
Terceiros. p. 48. Disponível em: 
<http://www.anbima.com.br/data/files/0D/E6/16/1D/294D561057EB3C5678A80AC2/codigo_de_Admin
istracao_de_Recursos_de_Terceiros_02_01_19.pdf>. 

885  PAVIA, Eduardo Cherez. Fundos de investimento: estrutura jurídica e agentes de mercado como 
proteção do investimento. São Paulo: Quartier Latin, 2016. 112p. 

886  BLACK, Bernard S. Shareholder Passivity Reexamined. Michigan Law Review, v. 89, 1990, p. 596. 
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Muito embora, seja comumente utilizada, seu significado varia de estudo para estudo887 e 

não há uniformidade, consenso na literatura sobre sua definição.888  

Em verdade, a impossibilidade de se apresentar um conceito claro para 

investidores institucionais reside no fato de cada jurisdição possuir instituições, tipos 

societários e estruturas de poder distintas, como bem indica HOPT.889 Todavia, ainda que 

não haja uma definição clara, entende-se que se pode atribuir aos investidores 

institucionais o papel de administradores de fundos. 

Focando em incentivos e conflito de interesse, BLACK reconheceu em 1990 que 

“diferentes instituições possuem diferentes incentivos e conflitos”890 e separou investidores 

em seis grupos (fundos de pensão empresariais, fundos de pensão públicos, bancos, 

seguradoras, fundos mútuos, bancos de investimento, fundações e endowments). 891  A 

separação entre fundos públicos e privados em dois grupos distintos deve-se à diferença 

em tamanho e independência da sua controladora.892  

 
                                                             
887  NIX, Petra; CHEN, Jean Jinghan. The Role of Institutional Investors in Corporate Governance: An 

Empirical Study. Londres: Palgrave Macmillan, 2013. p. 43.  
888  SHISHIDO, Zenichi. Institutional Investors and Corporate Governance in Japan. In: BAUMS, Theodor; 

BUXBAUM Richard M.; HOPT, Klaus J. (ed.). Institutional Investors and Corporate Governance. 
Berlin: Walter de Gruyter, 1994. p. 667. 

889  “Nesse momento, até mesmo a noção de o que constitui um investidor institucional está longe de ser 
clara. Por exemplo, na Europa continental, em países como a Alemanha, investidores institucionais são, 
em maior parte, instituições bancárias e companhias de seguro e, em grau muito menor, os fundos de 
investimento. Fundos de endowment e fundações industriais como a Fundação Carl-Zeiss existem, mas 
são usualmente limitadas a participações societárias de ‘holding’ em só uma empresa. Isso é distinguível 
dos Estados Unidos e outros países anglo-americanos, onde grandes fundos de pensão emergiram como 
categoria líder de investidores institucionais, muito longe das demais categorias. Ainda outra variação 
existe no Japão, onde o monitoramento das corporações é feito por uma espécie de rede social, por meio 
da qual corporações amigas formam alianças estratégicas e detêm participações societárias cruzadas, 
embora pequenas em tamanho” (tradução livre) (no original: “At this juncture, even the notion of what 
constitutes an institutional investor is far from clear. For example, in Continental Europe, in countries 
such as Germany, institutional investors are for the most part banking institutions and insurance 
companies, and too a much lesser degree investment funds. Endowments and industrial foundations like 
the Carl-Zeiss-Stiftung exist, but are usually limited to holding shares in just one enterprise. This is 
distinguishable from the USA and other Anglo-American countries, where huge pension funds have 
emerged as the leading category of institutional investors, far outdistancing all other categories. Yet 
another variation is presented in Japan, where the monitoring of corporations is carried out via a kind of 
social web, whereby many fellow corporations form strategic alliances and hold interlocking 
shareholdings, even though small in size” (HOPT, Klaus. Preface. In: BAUMS, Theodor; BUXBAUM, 
Richard M.; HOPT, Klaus. Institutional Investors and Corporate Governance. Berlin: Walder de 
Gruyter, 1994. p. VIII). 

890  No original: “[D]ifferent institutions have different incentives and conflicts” (BLACK, Bernard S. 
Shareholder Passivity Reexamined. Michigan Law Review, v. 89, 1990, p. 524). 

891  BLACK, Bernard S. Shareholder Passivity Reexamined. Michigan Law Review, v. 89, 1990, p. 595. 
892  BLACK, Bernard S. Shareholder Passivity Reexamined. Michigan Law Review, v. 89, 1990, p. 598. 



247 
 

 
 

Nessa linha, FERREIRA e MATOS adotaram uma classificação dual, separando 

entre instituições independentes (resistentes à pressão, e.g., fundos mútuos e 

administradores de fundos), e instituições cinzentas (sensíveis à pressão, e.g., bancos, 

seguradoras).893  Instituições independentes seriam aquelas com planos de longo prazo, 

enquanto as cinzentas são aquelas com potencial conflito de interesse894 – i.e., entre ser 

investidor na qualidade de administrador de fundo, e financiador na qualidade de banco.  

CAMARA igualmente apresenta uma classificação de investidores institucionais 

com base em problemas de agência, dividindo as entidades em quatro categorias: 

investidores orientados ao mercado (e.g., fundos mútuos, hedge e venture capital), 

investidores orientados para a política (e.g., fundos de pensão públicos), investidores 

orientados socialmente, e investidores multilaterais (e.g., fundos de pensão privados, 

bancos e seguradoras).895 

Inclusive, poderiam haver subclassificações de administradores, envolvendo a 

separação entre fundos tradicionais e alternativos. ÇELIK e ISAKSSON propuseram uma 

classificação de investidores institucionais em três categorias: investidores institucionais 

tradicionais (e.g., fundos de pensão, fundos de investimento e seguradoras), alternativos 

(e.g., fundos hedge, fundos private equity, ETFs e fundos soberanos), e gestores de 

patrimônio (entidades responsáveis pela gestão diária dos investimentos).896  

Dentro dessa análise, portanto, poder-se-iam enquadrar os administradores 

dentro da categoria de investidores institucionais. 

5.3.2 Confusão teórica: Administradores ou Fundos como Investidores Institucionais  

Deve-se destacar, aqui, o fato de que, muitas vezes, investidores institucionais 

são confundidos entre entidade e administração. Por vezes, a literatura técnica e jornalística 

costuma chamar de fundos os grandes administradores, como Blackrock. Da mesma forma, 

 
                                                             
893  FERREIRA, Miguel A.; MATOS, Pedro. The colors of investors’ money: The role of institutional 

investors around the world. Journal of Financial Economics. v. 88, 2008, p. 501. 
894  DOIDGE, Craig et al. Can Institutional Investors Improve Corporate Governance Through Collective 

Action? Rotman School of Management Working Paper No. 2635662, set. 2015, p. 5. 
895  CAMARA, Kiwi Alejandro Danao. Classifying Institutional Investors. The Journal of Corporation Law, 

v. 30, 2005, p. 219. 
896  ÇELIK, Serdar; ISAKSSON, Mats. Institutional investors and ownership engagement. OECD Journal: 

Financial Market Trends, v. 2013/2, p. 96. 
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fundos de investimento também podem ser utilizados como veículos para outras entidades 

consideradas tradicionalmente investidores institucionais. De fato, a união entre fundos e 

administradores é tão básica, que a literatura, muitas vezes, confunde os dois conceitos.897  

Assim, além de serem utilizados para investidores privados, os fundos também 

são utilizados por outras entidades (em especial seguradoras e fundos de pensão), que 

organizam seus patrimônios por meio de fundos. 

Dessa perspectiva de separação entre administração e propriedade, e 

considerando os elementos básicos de investidores institucionais, questiona-se se 

investidor institucional é o fundo ou seu administrador. Gong destaca que tipos distintos de 

investidores institucionais possuem sobreposições em suas atividades. Assim, seguradoras 

detêm próprios investimentos e administram investimentos de outras instituições como 

fundos de pensão. No mesmo sentido, fundos de pensão e seguradoras são com frequência 

grandes clientes de fundos mútuos. Ainda, muitos fundos são administrados por 

companhias externas de administração, que igualmente administram capital de diversas 

outras instituições.898 

Esse parece ser o caso do Brasil. Como demonstrado no Capítulo 4, a maioria 

dos administradores e gestores dos fundos são outros investidores institucionais, como 

bancos e seguradoras.  

5.4 Consequência nº 1: Entidades “fundos” que não são fundos de investimento 

Recentemente, Goshen e Hannes descreveram um processo de transição do 

direito societário norte-americano dos tribunais para o mercado, em decorrência da atuação 

dos investidores institucionais. A esse processo, denominam “morte” do direito societário. 

Segundo os autores, a razão subjacente para esse processo é o crescimento e a sofisticação 

dos investidores institucionais (em especial os grandes administradores de fundos) que faz 

com que as escolhas da dinâmica empresarial sejam mais precisas e demandem menos 

decisões judiciais, 899  ou seja, o poder e a sofisticação desses agentes econômicos 

 
                                                             
897  STAPLEDON, Geof. Institutional Shareholders and Corporate Governance. Oxford: Claredon Press, 

1996. p. 36. 
898  GONG, Bo. Understanding Institutional Shareholder Activism: A comparative study of the UK and 

China. Nova Iorque: Routledge, 2014. p. 78. 
899  GOSHEN, Zohar; HANNES, Sharon. The Death of Corporate Law. ECGI Working Paper Series in Law 

Working Paper, n. 402/2018, maio 2018. Disponível em: <http://ssrn.com/abstract_id=3171023>. 
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promoveram a redução dos conflitos societários nos tribunais – em especial de Delaware – 

ao negociarem suas questões no mercado.  

No Brasil, pode-se dizer que o diagnóstico é semelhante – mas por razões 

distintas (e talvez opostas). A versão tropical da “morte do direito societário” pode ser 

identificada sob outra perspectiva. Grandes fortunas são administradas por meio de fundos 

de investimento, outros investidores institucionais utilizam fundos de investimento como 

veículo para suas aplicações, fundos de investimentos utilizam estruturas de fundos de 

fundos, entre outros. Cria-se, portanto, um sistema paralelo alheio ao direito privado 

tradicional (i.e., societário e contratual) em decorrência de vantagens tributárias.  

Em parte, Salomão Filho parece identificar as razões para esse desvirtuamento 

da utilização de fundos de investimento. Além do aumento da participação no controle de 

companhias abertas (o que, com base nas informações apresentadas, não parece ser 

exatamente o caso), o autor identificou a tendência da eliminação de limites em relação ao 

percentual detido em companhias por fundos de investimento900-901. Infelizmente, dados da 

CVM não permitem sustentar essa análise porque, não estão disponíveis dados a respeito 

dos percentuais de ações detidos nas companhias investidas.  

Portanto, o diagnóstico desse capítulo é o de que (i) em decorrência dos 

benefícios tributários concedidos aos fundos e (ii) da ausência de critérios básicos para a 

constituição dessas entidades (i.e., coletividade de investidores, pluralidade de 

investimentos, e separação entre investimento e administração), criou-se um grande 

número de entidades que utilizam a estrutura jurídica de fundos, embora não exerçam 

funções econômicas a eles atribuídas.  

Essa distorção de instituto jurídico como os fundos não é exclusividade 

brasileira. Iacobucci identificou a utilização de trusts no Canadá em decorrência de 

benefícios tributários e de grande flexibilidade de regras de governança em comparação 

 
                                                             
900  “É importante notar que os fundos de investimento têm tido participação cada vez mais relevante na 

estruturação do controle de grandes companhias abertas. Isso porque, de um lado, a regulamentação mais 
recente tendeu a eliminar qualquer limite, em relação e percentual de participação na companhia 
(mantendo apenas limites de alavancagem interna)” (COMPARATO, Fábio Konder; SALOMÃO FILHO, 
Calixto. O poder de controle na sociedade anônima. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 136). 

901  A última referência encontrada para limites de participação em fundos de investimentos foi na Resolução 
nº 327/75 do Bacen (revogada pela Resolução nº 961/1984), que definia limites às carteiras dos fundos 
mútuos em “10% do capital votante ou mais de 20% do capital total da mesma empresa” (CASTRO, 
Helio O. Portocarrero de. Introdução ao mercado de capitais. Rio de Janeiro: IBMEC, 1985. p. 119). 
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com os tipos societários existentes.902 O autor demonstra que, até o ano de 2000, o número 

de trusts criados anualmente era de até 10, sendo que, a partir de 2001, passaram por um 

crescimento exponencial, chegando a 50 trusts em 2005.903 A comparação com a realidade 

brasileira – e o crescimento agressivo do número de fundos no país – é inevitável.  

Em um exercício com base nos dados apresentados no Capítulo 4, há no Brasil 

4.846 fundos que, considerando os critérios mínimos de coletividade de investidores (pelo 

menos dois) e pluralidade de investimentos (pelo menos dois), não deveriam ser 

considerados fundos. Isso representa 48% dos fundos com informações disponíveis.904 

Desconsiderando os Fundos de Fundos, o percentual de entidades fora dos critérios 

mínimos seria de 53%.  

Deve-se ressaltar, no entanto, que tais critérios são mínimos, considerando 

pluralidade e coletividade como qualquer desenho que não seja unitário, i.e., fundo 

unipessoal ou só um investimento. A tabela a seguir apresenta um estudo hipotético em 

que se desenhariam cortes mínimos de 2 a 5 cotistas ou investimentos nos Fundos ICVM 

555 – tais elementos foram baseados em algumas regras mínimas já existentes para alguns 

fundos, como demonstra o Apêndice III: 

Tabela 24: Estudos hipotéticos sobre características mínimas de fundos regulados 

pela CVM – Percentual de fundos que seriam excluídos com regras mínimas 

 Investimentos 

C
ot

is
ta

s 

 ≥2 ≥3 ≥4 ≥5 

≥2 53% 53% 53% 54% 

≥3 65% 65% 66% 66% 

≥4 73% 73% 73% 74% 

≥5 77% 77% 77% 78% 

Fonte: Elaboração própria com base em dados Fundos CVM 555.  Dados de novembro de 2018. Excluídos fundos de 
fundos.905 

 

 
                                                             
902  IACOBUCCI, Edward M. Innovation and the Organizational Contract: Lessons from Income Trusts. 

New York University Law Review, v. 88, 2013, p. 216. 
903  IACOBUCCI, Edward M. Innovation and the Organizational Contract: Lessons from Income Trusts. 

New York University Law Review, v. 88, 2013, p. 238. 
904  De um universo de 10.101 fundos, 4.997 fundos não apresentaram informação sobre cotistas e 

investimentos. 
905  De um universo de 8.058 fundos, 2.714 fundos não apresentaram informação sobre cotistas e 

investimentos. 
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Dados semelhantes sobre FIPs foram apresentados no Capítulo 4, sendo que 

57% 906  deles estariam fora dos critérios mínimos de coletividade de investidores e 

pluralidade de investimentos. 

O próximo capítulo analisará aspectos regulatórios dos fundos e demonstrará a 

possibilidade de solução do problema aqui apresentado por meio da atuação da CVM na 

alteração das normas infralegais atualmente existentes.  

  

 
                                                             
906  278 FIPs de um universo de 487 com informações disponíveis.  
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6 ANÁLISE CRÍTICA DA REGULAÇÃO DOS FUNDOS DE 

INVESTIMENTO NO BRASIL  

 

Três elementos históricos relacionados à indústria dos fundos de investimento 

exemplificam o caráter político e pouco linear da sua criação e de seu desenvolvimento nas 

últimas décadas.  

Primeiro, seus contornos jurídicos peculiares. Quando do processo legislativo 

que culminou com a Lei nº 4.728/65, o projeto inicial previa a conversão de todos os 

fundos de investimento na forma de condomínio para a forma societária. Identificou-se à 

época a inadequação do modelo adotado, que tentava mimetizar os trusts. No entanto, a 

proposta foi rejeitada porque “provocaria consequências desastrosas para o mercado de 

valores”.907 Manteve-se, assim, até hoje o modelo condominial.  

Segundo, seu impulsionamento artificial. Assim como todo o mercado de 

capitais, o histórico da criação dos fundos de investimento no Brasil tem razões de ordem 

política. Como bem demonstra PARGENDLER, a criação dos Fundos 157 em 1967,908 foi 

uma tentativa de promoção do mercado de capitais, na qual o governo financiava a compra 

de participações em companhias listadas – em sua maioria estatais, as mais beneficiadas 

 
                                                             
907  Relatório Comissão de Economia. p. 20. Disponível em: <http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/ 

prop_mostrarintegra;jsessionid=1A45C71C3F14000A60943750A4F741F5.proposicoesWebExterno2?co
dteor=1196652&filename=Dossie+-PL+2732/1965>. 

908  “A partir de 1964, o governo militar no poder inaugurou um ambicioso programa para desenvolver o 
mercado de capitais brasileiro, contando fortemente com incentivos fiscais na forma de tratamento fiscal 
favorável para investidores e empresas de capital aberto. O programa fazia parte de uma série de políticas 
anti-inflacionárias então recentes que, ao restringir os empréstimos governamentais ao setor privado, 
provocou uma grave escassez de capital de giro em muitas empresas. Essa política foi reforçada com a 
promulgação do Decreto-lei nº 157, em 1967, que permitiu que os contribuintes alocassem até 10% de 
suas contribuições federais de imposto de renda para fazer investimentos pessoais em empresas de capital 
aberto através de certos fundos mútuos (157 fundos), tornando assim a compra de ações de empresas 
listadas essencialmente livre da perspectiva dos acionistas, uma vez que o preço era pago pelo governo” 
(tradução livre) (no original: “Starting in 1964, the ruling military government inaugurated an ambitious 
program to develop Brazil’s capital markets, relying heavily on fiscal incentives in the form of favorable 
tax treatment for both investors and publicly traded companies. The program was part of a series of then-
recent anti-inflationary policies which, by restricting governmental loans to the private sector, triggered a 
severe working capital shortage in many firms. This policy was strengthened with the enactment of 
Decree-Law 157 in 1967, which allowed taxpayers to allocate up to 10 percent of their federal income 
tax dues to make personal investments in publicly traded firms through certain mutual funds (157 
funds)—thus making the purchase of shares in listed companies essentially free from a shareholder’s 
perspective, since the price was paid by the government” (PARGENDLER, Mariana. State Ownership 
and Corporate Governance. Fordham Law Review, v. 80, n. 6, 2012, p. 2933). 
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desse programa.909 Criou-se, assim, uma cultura de fortes incentivos fiscais a fundos de 

investimento.  

Terceiro, quando da competência regulatória ampla à CVM. Em 2004, o Bacen e 

a CVM assinaram convênio definindo a competência exclusiva da CVM para regular todos 

os tipos de fundo de investimento, à época, fundos de renda fixa e de ações.910 De lá para 

cá, houve intensa atividade regulatória da CVM nesse âmbito – em especial as reformas 

que resultaram na ICVM 555 e na ICVM 578 – e um leque de tipos de fundos regulados de 

mais de 25 tipos (vide Apêndice III).  

Consequências desses fatores, entre tantos outros, é um conjunto de normas de 

difícil compreensão e que parecem não refletir as funções econômicas e a prática 

internacional.  

Nesse sentido, a primeira parte deixou evidente o descompasso da realidade 

brasileira em relação a outros países e comprovou a hipótese de que fundos de 

investimentos tomaram uma roupagem jurídica, desvinculada às funções econômicas a eles 

atribuídas. A análise empírica dos fundos de investimento apresentada no Capítulo 4, por 

sua vez, trouxe à tona uma realidade distante daquela concebida nos livros.  

A partir dessas análises, foi possível identificar balizas, ou elementos básicos, 

para fundo de investimento, quais sejam, a coletividade de investidores, a diversificação de 

portfólio de investimento, e administração independente. Após definidos contornos 

mínimos dos fundos de investimento, este último capítulo pretende apresentar uma análise 

crítica da regulação dessas entidades no Brasil, com a apresentações de sugestões baseadas 

nas análises realizadas ao longo do trabalho. Nesse aspecto, pretende-se tomar vantagem 

dos riscos tomados pela escolha do tema pelo dinamismo e maior flexibilidade de 

mudanças de ordem regulatória.  

Como demonstrado no Capítulo 3, fundos de investimento recebem tratamento 

regulatório distinto a depender de suas características. Nesse aspecto, a prática 

internacional divide fundos entre públicos e privados, sendo os fundos públicos 

normalmente aquelas entidades definidas como tradicionais, voltadas ao pequeno 

 
                                                             
909  PARGENDLER, Mariana. State Ownership and Corporate Governance. Fordham Law Review, v. 80, n. 

6, 2012, p. 2933. 
910  CARVALHO, Mário Tavernard Martins de. Regime jurídico dos fundos de investimento. São Paulo: 

Quartier Latin, 2012. p. 75-76. 
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investidor, e que necessita de tutela estatal. De outro lado, fundos privados seriam 

organizações nas quais seus participantes são sofisticados e tomadores de risco.  

Todavia, a realidade regulatória brasileira é igualmente divergente nesse 

aspecto. No Brasil, na prática, todos os fundos de investimento, independentemente de suas 

características, são registrados na CVM e, como consequência, recebem benefícios 

tributários como tal. Como resultado, o Brasil é o país com o maior número de fundos 

registrados (e também uma das menores médias de patrimônio por fundo).  

Para além da definição de critérios mínimos para fundos de investimento, que 

poderiam ser óbvios se não fosse pela realidade identificada no Capítulo 4, deve-se 

compreender a prática regulatória da CVM como uma política pública.  

Analogamente, assim como a legislação concorrencial911 (e o próprio Conselho 

Administrativo de Defesa Econômica) definem critérios mínimos para definir quais 

operações de concentração econômica serão analisadas em regime prévio, também cabe à 

autoridade que regula o mercado de capitais fazer escolhas, garantindo, ao mesmo tempo, 

liberdade de atuação e segurança jurídica e previsibilidade aos entes privados. Dessa 

forma, esse capítulo pretende analisar as funções e a razão de ser para a tutela estatal dos 

fundos de investimento e, assim, criticar a atual regulação e propor soluções.  

6.1 Diferenciação entre mercado financeiro e de capitais 

Como já afirmado, até 2004 os fundos de investimento eram regulados em 

conjunto entre o Bacen e a CVM. Enquanto o Bacen regulava fundos de investimento de 

renda fixa, a CVM regulava fundos de ações. A esse fato histórico, deve-se somar que, 

atualmente, 73% dos ativos detidos por fundos de investimento são títulos públicos 

federais, somente uma parcela de 10% são ações. Fica, portanto, o questionamento da 

natureza dos fundos de investimento – se parte do mercado financeiro ou do mercado de 

capitais.  

Nesse aspecto, ARAÚJO afirma que a própria definição do mercado de capitais, 

em si mesma, apresenta desafios.912 Segundo o autor, há uma tendência no Brasil de se 

 
                                                             
911  Lei nº 12.529/2011, art. 88 e seguintes.  
912  Segundo ARAUJO, “[...] qualquer definição de mercado de capitais não deve ser imediatamente tomada de 

modo absoluto, pois é realmente muito difícil (e até muito pouco producente) a delimitação precisa de 
qualquer determinado mercado, dado o seu dinamismo e as suas complexidades” (ARAUJO, Danilo 
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tratar mercados financeiro e de capitais913 de forma conjunta, dentro do conceito de uma 

dinâmica econômica em que há poupadores e gastadores e a transferência de recursos entre 

agentes econômicos,914 que decorre da ausência de definição clara, tanto da doutrina como 

da legislação, de diferenciação entre ambos os mercados financeiro e de mercado de 

capitais.915   

Como já demonstrado no Capítulo 2, diversas jurisdições separam fundos de 

investimento do mercado monetário dos demais fundos. Tais entidades teriam 

características de liquidez e segurança que os distanciaria do mercado tradicional de fundos 

de investimento. 

Nesse aspecto, há dois elementos centrais na diferenciação entre mercado de 

capitais e mercado financeiro. Primeiro, a natureza do retorno financeiro de cada forma de 

investimento. No mercado de capitais, diferentemente do mercado financeiro, há a 

remuneração dos investidores como forma de dividendos,916 onde há risco do retorno – 

uma vez que depende dos resultados da atividade empresarial desenvolvida pela 

companhia investida. No mercado financeiro, de outro lado, trata-se de empréstimos com 

retorno previamente definido. Segundo, a existência de figuras de intermediação. No 

mercado financeiro, o intermediário “atua como genuína contraparte das sucessivas 

operações próprias da intermediação financeira” ,917 enquanto, no mercado de capitais, há 

 
                                                             

Borges dos Santos Gomes de. Mercado de capitais: definição, funções, objetivos e histórico da regulação 
brasileira. In: ARAUJO, Danilo Borges dos Santos Gomes de (org.). Regulação brasileira do mercado de 
capitais. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 30). 

913  Além dessa diferenciação, pode-se diferenciar o mercado de capitais e o mercado de valores mobiliários. 
Sobre isso, ARAUJO afirma que são igualmente distintos, no sentido de que “[...] se o mercado de valores 
mobiliários se define pelo seu objeto [...], e se se consideram expressamente excluídos desse mercado os 
títulos da dívida pública federal, estadual ou municipal e os títulos cambiais de responsabilidade de 
instituição financeira [...], então se pode chegar à conclusão de que o mercado de valores mobiliários ou é 
um mercado que se encontra no âmbito do mercado de capitais, ou é um mercado que tem intersecções 
com o mercado de capitais” (ARAUJO, Danilo Borges dos Santos Gomes de. Mercado de capitais: 
definição, funções, objetivos e histórico da regulação brasileira. In: ARAUJO, Danilo Borges dos Santos 
Gomes de (org.). Regulação brasileira do mercado de capitais. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 29). 

914  Idem, p. 22. 
915  ARAUJO, Danilo Borges dos Santos Gomes de. Mercado de capitais: definição, funções, objetivos e 

histórico da regulação brasileira. In: ARAUJO, Danilo Borges dos Santos Gomes de (org.). Regulação 
brasileira do mercado de capitais. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 22. 

916  Com a exceção de debêntures ou commercial papers. 
917  ARAUJO, Danilo Borges dos Santos Gomes de. Mercado de capitais: definição, funções, objetivos e 

histórico da regulação brasileira. In: ARAUJO, Danilo Borges dos Santos Gomes de (org.). Regulação 
brasileira do mercado de capitais. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 23. 
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“uma figura que meramente colabora para as movimentações financeiras ou para a 

eficiente aproximação entre os agentes interessados” .918  

Dentro dessa separação entre mercado financeiro e de capitais, ARAÚJO ainda 

apresenta possíveis subdivisões, ou espécies do gênero “mercado financeiro e de capitais”: 

(i) O mercado de crédito, em que se efetuam os financiamentos a curto e 
médios prazos, do consumo corrente e dos bens duráveis, e do capital de 
giro das empresas; 
(ii) O mercado de câmbio, em que se realizam as operações que envolvem 
a necessidade de conversão de moedas estrangeiras em moedas nacionais 
e vice-versa; 
(iii) O mercado monetário, em que se realizam as operações de curto ou 
curtíssimo prazo com títulos públicos; e, enfim,  
(iv) o mercado de capitais, definido como o lugar “onde são efetuados os 
financiamentos do capital de giro e do capital fixo das empresas e das 
construções habitacionais” [...].919 

De forma semelhante, YAZBEK define um grande “mercado financeiro e de 

capitais” como gênero, do qual são espécies (i) o “mercado financeiro em sentido estrito”, 

e (ii) o mercado de capitais, 920  sendo que nesse último ocorre uma relação de 

financiamento direta “entre o prestador de recursos e o seu beneficiário, a partir da 

emissão, por este último, de obrigações primárias ou diretas [...] como ações, debêntures 

ou comercial papers [...].921 De um lado, tem se um modelo “bank-oriented” (mercado 

financeiro), e de outro “market-oriented” (mercado de capitais)922 

No caso de fundos de investimento, essa diferenciação entre mercado de capitais 

e mercado financeiro é especialmente relevante quando se trata de políticas 

macroeconômicas. Isso, porque grande volume de ativos detidos por fundos de 

investimento no Brasil não envolve o mercado de valores mobiliários, mas sim títulos 

públicos e do mercado financeiro.  

 
                                                             
918  ARAUJO, Danilo Borges dos Santos Gomes de. Mercado de capitais: definição, funções, objetivos e 

histórico da regulação brasileira. In: ARAUJO, Danilo Borges dos Santos Gomes de (org.). Regulação 
brasileira do mercado de capitais. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 23. 

919  Idem, p. 24. 
920  YAZBEK, Otavio. Regulação do mercado financeiro e de capitais. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009, 

p. 125-126. 
921  Idem, p. 126. 
922  Idem, p. 127. 
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6.2 A tutela estatal no mercado de capitais 

A regulamentação do mercado de capitais tem dois objetivos principais: a 

funcionalidade do mercado de capitais, e, como consequência, a proteção do investidor.923 

Segundo KÜMPEL, a proteção da capacidade funcional visa à eficiência das instituições 

ligadas ao mercado de capitais, bem como dos mecanismos de realização das operações 

com valores mobiliários”, sendo que ela se refere à confiança dos investidores.924 Assim, 

pode-se dizer que a regulação objetiva o bom e eficiente funcionamento do mercado, que, 

assim, receberá confiança dos investidores e o consequente investimento. De outro lado, 

somente protegendo os investidores é que eles alocarão seus recursos no mercado e farão 

com que funcione plenamente.  

Especificamente sobre o Brasil, EIZIRIK sustenta que são objetivos da regulação 

estatal no mercado de capitais (i) a busca de eficiência na determinação dos valores 

negociados, sobretudo de forma a garantir acesso à informação, combatendo manipulação 

de preços; (ii) a garantia de equidade, inclusive no que diz respeito à adequação do preço 

dos serviços de corretagem; (iii) a eficiência nas transferências de títulos entre os 

participantes do mercado; (iv) a criação de uma política fiscal que sirva de incentivo ao 

mercado; (v) a implementação de mecanismos que colaborem para a criação de confiança 

do público sobre a integridade do sistema de capitais; e (vi) a limitação à concentração de 

poder econômico.925.926 Dentro desses objetivos, o principal é a tutela dos investidores, de 

forma que eles possam acreditar nas instituições do mercado e nelas aplicar seu capital.927 

Para EIZIRIK ET AL., a redução dos riscos (associada à proteção dos investidores) não tem 

como objetivo, no entanto, aumentar a taxa de retorno. Não se trata, portanto, da utilização 

do mercado de capitais com o objetivo de incrementar os retornos.  

 
                                                             
923  KÜMPEL, Siegfried. Direito do mercado de capitais: do ponto de vista do direito europeu, alemão e 

brasileiro. Rio de Janeiro: Renovar, 2007. p. 21. 
924  Idem, ibidem. 
925  EIZRIK, N. O papel do Estado na regulação do mercado de capitais. Rio de Janeiro: Ibmec, 1977. p. 54 

e ss. 
926  EIZIRIK, Nelson et al. Mercado de capitais: regime jurídico. 3. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2011. p. 20. 
927  Idem, p. 21. 
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No Brasil, historicamente, o mercado de capitais teve, além de funções de 

garantir liquidez e promover a capitalização de companhias, igualmente a função de 

promoção do desenvolvimento econômico nacional928-929 

Segundo DIAS, o mercado de valores mobiliários, teria características específicas 

que atrairiam a atuação do regulador, dentre os quais a assimetria informacional; a 

necessidade de solidez do mercado; e as preocupações ligadas à separação entre controle e 

propriedade acionária.930 Especialmente em relação à garantia de higidez ao mercado, a 

autora ressalta a importância de controlar os riscos envolvidos nas negociações de forma a 

não afastar os consumidores do mercado. Localiza, portanto, o mercado de valores 

mobiliários dentre aqueles setores que em entrada e permanência devem ser, por razões de 

ordem pública, controladas. Nesse setor, a tomada de riscos é parte essencial das atividades 

econômicas, o que cria a necessidade de se prever mecanismos que permitam sua 

administração, distribuição e mitigação, fazendo com que sejam tomados pelos agentes de 

forma prudente “sem perigo de colapso”. 931 

No que tange aos desdobramentos da separação entre controle e propriedade 

acionária, destaca que a regulação incide para tentar mitigar os custos de agência, 

decorrentes dos (por vezes) inconciliáveis interesses de gestores e proprietários das 

macroempresas. Esse fator é especialmente importante no caso dos fundos de 

investimento, nos quais a separação é potencializada pela separação entre entidades 

distintas (fundo e administração). Estas preocupações são abordadas, sobretudo, por 

normas de governança corporativa, e especialmente, de desconcentração empresarial.932 

Deve-se, portanto, colocar luz ao debate da regulação do mercado de capitais no 

que se refere aos fundos de investimento, não só fazendo uma análise de custo-

 
                                                             
928  ARAUJO, Danilo Borges dos Santos Gomes de. Mercado de capitais: definição, funções, objetivos e 

histórico da regulação brasileira. In: ARAUJO, Danilo Borges dos Santos Gomes de (org.). Regulação 
brasileira do mercado de capitais. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 41. 

929  PARGENDLER, Mariana. State Ownership and Corporate Governance. Fordham Law Review, v. 80, n. 
6, 2012, p. 2932. 

930  DIAS, Luciana P. Regulação e auto-regulação no mercado de valores mobiliários. Dissertação 
(mestrado), Universidade de São Paulo, 2005. p. 36-38. 

931  Idem, p. 104. 
932  Idem, p. 104. 
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benefício, 933  mas questionar se ela cumpre as funções e objetivos aos quais foi 

originalmente concebida – orientando-se, sempre, pelo interesse público.  

O mercado de capitais possui subdivisão entre segmentos primário e secundário. 

No segmento primário há a captação de recursos financeiros diretamente com as partes, por 

meio da emissão de títulos ou valores mobiliários.934 No mercado secundário ocorrem as 

negociações de títulos já emitidos, não havendo ingresso de recursos para as sociedades 

emissoras. 935  Se, de um lado, o mercado primário possui relevância na captação de 

recursos para companhias, o mercado secundário garante liquidez e dinamismo aos 

investidores.936 

6.2.1 Racionalidade da tutela do mercado primário 

O art. 21 da Lei nº 6.385/76 impõe o registro de companhias abertas, que 

envolve “a autorização administrativa concedida pela CVM para a negociação de valores 

mobiliários em mercados regulamentados (englobando, portanto, o mercado de bolsa, de 

balcão organizado e de balcão não organizado)”.937 Segundo PITTA, trata-se de uma opção 

do legislador de disclosure, no sentido de que o registro atestaria a prestação de 

informações, sem juízo de valor da perspectiva qualitativa, ou seja, da possibilidade de 

rendimentos e sucesso do empreendimento.938  

EIZIRIK ET AL. enfatizam, nesse sentido, que a Lei nº 6.385/76 teve fortes 

influências norte-americanas, de forma que a Exposição de Motivos deixa claro que o 

registro pela CVM “não deve ser aplicado[o] às hipóteses em que os investidores não 

 
                                                             
933  EIZIRIK, Nelson et. al. Mercado de capitais: regime jurídico. 3. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2011. p. 

18-20. 
934  ARAUJO, Danilo Borges dos Santos Gomes de. Mercado de capitais: definição, funções, objetivos e 

histórico da regulação brasileira. In: ARAUJO, Danilo Borges dos Santos Gomes de (org.). Regulação 
brasileira do mercado de capitais. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 31. 

935  Idem, p. 31. 
936  Idem, ibidem. 
937  PITTA, Andre Grunspun. Artigo 21. In: CODORNIZ, Gabriela; PATELLA, Laura (coord.). Comentários 

à Lei do Mercado de Capitais: Lei nº 6.385/76. São Paulo: Quartier Latin, 2015. p. 428. 
938  Idem, p. 429. 
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necessitam da atuação estatal para proteger seus interesses – havendo, portanto, uma 

preocupação com a natureza subjetiva dos investidores.939  

A tutela do mercado primário é feita de duas formas, ou seja, dois registros: 

primeiro para a realização de distribuições públicas de valores mobiliários e, segundo, para 

a negociação de tais valores mobiliários em mercados regulamentados.940  São regimes 

complementares que visam a objetivos distintos.  

EIZIRIK et al., oferta pública “constitui a operação pela qual a companhia ou 

titulares de valores mobiliários de sua emissão promovem, mediante apelo público, a 

colocação de ações ou outros valores mobiliários no mercado de capitais”.941 Nas ofertas 

primárias, nas quais as companhias emitem novos valores mobiliários, o objetivo principal 

é o financiamento de suas atividades.942  

No caso de ofertas públicas de companhias, “há situações em que não se 

justifica a exigência de prévio registro da oferta [...] dada a inexistência de qualquer 

benefício para o interesse público” .943 Assim, uma oferta pública poderia ser caracterizada 

como aquela “dirigida à generalidade dos indivíduos” de forma indeterminada e não 

individualizada.944  

Embora não haja no Brasil, diversos países possuem regras mínimas para a 

caracterização de ofertas públicas – de forma semelhante com o que ocorre com fundos 

públicos, conforme demonstrado no Capítulo 3. A solução para determinar o que se 

caracteriza uma oferta pública nos EUA possui três critérios: (i) valores inferiores a 

determinados limites, (ii) número limitado de ofertados, e (iii) dirigida apenas a 

investidores qualificados.945 Em diversos outros países há critérios mínimos e máximos de 

investidores para que se caracterize ou não pública uma oferta: na França são, no mínimo 

300 pessoas, em Portugal, no mínimo 100 investidores não qualificados, 946  no Reino 

 
                                                             
939  EIZIRIK, Nelson et. al. Mercado de Capitais: regime jurídico. 3. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2011, p. 

151-152. 
940  PITTA, Andre Grunspun. Artigo 21. In: CODORNIZ, Gabriela; PATELLA, Laura (coord.). Comentários 

à Lei do Mercado de Capitais: Lei nº 6.385/76. São Paulo: Quartier Latin, 2015. p. 430. 
941  EIZIRIK, Nelson et al. Mercado de capitais: regime jurídico. 3. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2011. p. 

139. 
942  Idem, ibidem. 
943  Idem, p. 143. 
944  Idem, ibidem. 
945  Idem, p. 145. 
946  Idem, p. 146. 
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Unido, ofertas privadas são feitas para até 50 pessoas.947 Na Itália não há número mínimo, 

mas um apelo de “poupança popular” ,948 o que poderia ser identificado como sendo a 

investidores não qualificados. 

Não há na legislação ou na regulação da CVM o conceito claro de oferta 

pública. Assim, a Instrução CVM nº 400 de 2003 (ICVM 400),949 que também regula as 

ofertas públicas de fundos de investimento, não define claramente os critérios, “optando 

por apenas enumerar, de forma exemplificativa, determinados elementos objetivos que 

podem configurar a distribuição pública de valores” .950 

Como forma de criar um modelo intermediário de registro, a CVM criou pela 

Instrução CVM nº 476/2009 (“ICVM 476”)951 a “oferta pública de valores mobiliários 

distribuída com esforços restritos”, destinada somente a investidores qualificados, e sem 

registro prévio exigido pela ICVM 400.952 Nesse caso, há a limitação de que os valores não 

podem ser adquiridos por mais de 20 investidores (sendo que fundos são considerados 

como só um investidor quando tiverem só um gestor).953 

Foge ao escopo aqui proposto a descrição de todas as formas de oferta pública 

existentes no Brasil (e.g., procedimento ordinário, procedimento simplificado, emissoras 

com grande exposição de mercado, programa de distribuição contínua). 954  Importante 

ressaltar, no entanto, o princípio de proteção aos pequenos investidores nas ofertas 

públicas. As obrigações relacionadas à prestação de informação no processo têm como 

objetivo a redução de assimetrias informacionais entre os agentes, protegendo, assim, o 

investidor mais vulnerável. Como consequência secundária, tem-se maior confiança no 

 
                                                             
947  EIZIRIK, Nelson et al. Mercado de capitais: regime jurídico. 3. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2011. p. 

147. 
948  Idem, p. 145. 
949  Disponível em: <http://www.cvm.gov.br/legislacao/instrucoes/inst400.html>. 
950  EIZIRIK, Nelson et al. Mercado de capitais: regime jurídico. 3. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2011. p. 

148. 
951  Disponível em: <http://www.cvm.gov.br/legislacao/instrucoes/inst476.html>. 
952  EIZIRIK, Nelson et al. Mercado de capitais: regime jurídico. 3. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2011. p. 

156-157. 
953  ICVM 476, “Art. 3º [...] § 1º Fundos de investimento e carteiras administradas de valores mobiliários 

cujas decisões de investimento sejam tomadas pelo mesmo gestor serão considerados como um único 
investidor para os fins dos limites previstos neste artigo.” 

954  Sobre o tema, vide: EIZIRIK, Nelson et al. Mercado de capitais: regime jurídico. 3. ed. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2011. p. 161-177. 
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mercado de valores mobiliários e o constante ingresso de recursos oriundo de poupanças 

individuais. 

6.2.2 Racionalidade da tutela do mercado secundário 

No mercado secundário, fundos de investimento agem como emissores de títulos 

– suas cotas – ao público investidor. Os mercados secundários surgem da necessidade de se 

garantir liquidez aos ativos emitidos no mercado primário.955 Segundo VEIGA, o mercado 

secundário surgiu nas ruas, por meio dos corretores e, com o tempo, organizaram-se na 

forma de bolsas de valores.956 De fato, o funcionamento do mercado primário de emissões 

depende diretamente do mercado secundário de comercialização, uma vez que, somente 

com liquidez é que os investidores irão atrás de investimentos. Não havendo 

comercialização de valores mobiliários, a captação de recursos no mercado primário perde 

forças e, consequentemente, volume de investimento.  

Fundos de investimento parecem ser entidades ambivalentes, atuando em ambos 

os mercados secundário e primário. No primário, enquanto emissores de cotas (valores 

mobiliários) ao público. No secundário, enquanto agentes que adquirem outros valores 

mobiliários para comporem seus portfólios de investimento. Para os fins aqui propostos, no 

entanto, fica claro que a preocupação da CVM em tutelar os fundos de investimento está 

no mercado primário, ou seja, na emissão de títulos ao público. Isso será abordado a seguir.  

6.3 A tutela dos Fundos de Investimento pela CVM 

Sobre a regulação do mercado de capitais, YAZBEK identificou duas correntes: 

uma que identifica na regulação uma ferramenta para fins políticos, e outra como 

ferramenta exclusivamente técnica.957  No caso de fundos de investimento, a regulação 

atualmente imposta parece ter os dois caráteres. Primeiro, se veste de uma forma técnica 

(talvez cartorária) de registro de fundos de investimento, sem juízo de valores. Mas 

 
                                                             
955  VEIGA, Marcelo Godke. O mercado secundário de valores mobiliários, as bolsas. In: ARAUJO, Danilo 

Borges dos Santos Gomes de (org.). Regulação brasileira do mercado de capitais. São Paulo: Saraiva, 
2015. p. 105. 

956  Idem, p. 106. 
957  YAZBEK, Otavio. Regulação do mercado financeiro e de capitais. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009, 

p. 1. 
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segundo, e como plano de fundo, possui caráter político ao garantir a seus usuários – em 

especial àqueles de fundos “peculiares” –, benefícios de ordem tributária.  

Segundo SPANGLER, elemento central de qualquer fundo de investimento é a 

proteção do investidor que decorre da natureza coletiva do fundo, sendo que o investidor – 

embora possa ter grandes quantias investidas – não possui posição decisória.958 

Nesse âmbito, embora tenha havido debate na doutrina sobre a natureza das 

cotas de fundos e clubes de investimento, não há dúvidas atualmente que elas são valores 

mobiliários sujeitas à fiscalização e regulamentação da CVM.959  

De qualquer forma, considerando o caráter público das cotas, elas recebem 

tratamento semelhante à emissão das companhias no que se refere à proteção dos 

investidores, garantindo a eles acesso a informação para que possam tomar as decisões de 

investimento de forma consciente.960 

Segundo PITTA, os fundos são objeto de registro perante a CVM da mesma 

forma como as companhias, e as ofertas públicas de distribuição de cotas igualmente.961 

Nos termos do art. 2º, § 2º, da Lei nº 6.385/76, “os emissores dos valores mobiliários 

[fundos de investimento] referidos neste artigo, bem como seus administradores e 

controladores, sujeitam-se à disciplina prevista nesta Lei, para as companhias abertas”.  

Apesar disso, a própria regulação de ofertas públicas de fundos de investimento também 

não recebe a mesma atenção da CVM. Segundo BUSCHINELLI, não há clareza acerca do 

regime de informação quanto a projeções sobre o desenvolvimento da atividade do emissor 

ou das condições do mercado.962  

 
                                                             
958  SPANGLER, Timothy. The Law of Private Investment Funds. 2. ed. Oxford: Oxford University Press, 

2012. Par. 1.01. 
959  EIZIRIK, Nelson et al. Mercado de capitais: regime jurídico. 3. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2011. p. 

115 
960  Idem, p. 143. 
961  PITTA, Andre Grunspun. Artigo 21. In: CODORNIZ, Gabriela; PATELLA, Laura (coord.). Comentários 

à Lei do Mercado de Capitais: Lei nº 6.385/76. São Paulo: Quartier Latin, 2015. p. 452. 
962  “Não há clareza, por exemplo, quanto ao regime de divulgação de projeções por um fundo de 

investimento. A Instrução CVM nº 555/2014 apenas determina que informações fatuais divulgadas por 
emissores devem ser claramente diferenciadas das projeções (art. 40, § 3º), sem lhes impor deveres 
adicionais” (BUSCHINELLI, Gabriel Saad Kik. Artigos 19 & 20. In: CODORNIZ, Gabriela; PATELLA, 
Laura (coord.). Comentários à Lei do Mercado de Capitais: Lei nº 6.385/76. São Paulo: Quartier Latin, 
2015. p. 402). 
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Segundo PITTA, há, na regulação da CVM, uma presunção de publicidade dos 

fundos, sendo que essa presunção é que justificaria a intervenção regulatória da CVM 

nesse mercado: 

Tecnicamente, pode-se afirmar que o registro de funcionamento de 
fundos de investimento aproxima-se do registro previsto [n]o artigo da 
Lei nº 6.385/76, sendo entretanto, concedido pelo regulador sempre sob a 
presunção de que suas cotas serão distribuídas publicamente, mediante 
oferta pública registrada ou dispensada de registro pela CVM, dado que é 
justamente a colocação pública de suas cotas que justificava a intervenção 
do regulador do mercado de capitais na organização desses condomínios, 
que, caso contrário, seriam condomínios simples regidos pelo regime 
geral instituído no Código Civil.963  

PITTA cita decisão do colegiado da CVM no Processo Administrativo CVM RJ 

nº 2005/2345 de relatoria do Diretor MARCELO TRINDADE, segundo o qual, fundos de 

investimento poderiam ser criados na forma de condomínio sem registro da CVM,964 muito 

embora essa forma sem registro os tornariam inviáveis para a captação de investimentos 

(mercado primário), e para a livre alienação das frações (mercado secundário). Assim, 

defende o relator que o regime “padronizado e regulamentar, com administração 

profissional”, 965  tal como instituído pela CVM. Como consequência, o registro de 

funcionamento de fundos de investimento não seria elemento essencial, mas desejado “em 

prol da segurança jurídica e da eficiência operacional”.966 Ainda segundo o relator, embora 

não tenham caráter constitutivo, o registro seria quase que automático.967  

 
                                                             
963  PITTA, Andre Grunspun. Artigo 21. In: CODORNIZ, Gabriela; PATELLA, Laura (coord.). Comentários 

à Lei do Mercado de Capitais: Lei nº 6.385/76. São Paulo: Quartier Latin, 2015. p. 452-453. 
964  “Tratando-se de condomínio sobre coisas móveis, os fundos de investimento não demandam registro para 

constituírem-se, podendo ser criados por quaisquer dos meios de aquisição de propriedade móvel em 
condomínio admitidas pela lei civil (sucessão, aquisição de fração ideal, aquisição em conjunto, etc...)” 
(CVM. Processo Administrativo CVM RJ nº 2005/2345. Voto do Relator. Relatoria do Diretor Marcelo 
Trindade). 

965  “Contudo, condomínios assim criados não seriam mecanismos viáveis de captação e organização de 
quantias para investimento conjunto, pois não permitiriam a livre alienação das frações do patrimônio 
sem direito de preferência (Código Civil, art. 1.322), a organização do condomínio sob um regime 
padronizado e regulamentar, com administração profissional (Lei 6.385/76, art. 23), a faculdade de 
captação de recursos e conseqüente aumento do patrimônio, com agregação de novos condôminos, sem 
autorização dos anteriores e, no caso dos fundos abertos, o direito dos condôminos resgatarem sua 
parcela de patrimônio, sem que se extinga o condomínio (Código Civil, art. 1.320)” (CVM. Processo 
Administrativo CVM RJ nº 2005/2345. Voto do Relator. Relatoria do Diretor Marcelo Trindade). 

966  “Esta terá sido a razão pela qual, replicando o sistema de duplo registro (do valor mobiliário e do 
emissor) dos arts. 19 e 21 da Lei 6.385/76, a regulamentação da CVM evoluiu para a concessão de dois 
registros aos fundos de investimento: o de autorização para o ‘funcionamento’ de fundos e o de 
autorização para a ‘distribuição’ das cotas de fundos. O primeiro sempre estabelecido pelas normas 
regulamentares como requisito para o segundo; o primeiro, não essencial, mas desejado pelos agentes de 
mercado em prol da segurança jurídica e da eficiência operacional do produto; o segundo, imposto 
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CODORNIZ, PATELLA e CAPOLA afirmam ser possível a constituição de fundos de 

investimento sem o registro na CVM desde que não haja oferta pública de cotas,968 embora 

não se tenha registro de fundos constituídos na forma pura de condomínio. Como 

demonstrado no Capítulo 4, parece haver, de fato, a concessão de registros automáticos, eis 

que todas as formas de fundo de investimento são registradas na CVM, sejam eles fundos 

tradicionais ou alternativos, de caráter público ou privado, abertos ou fechados – e até 

mesmo entidades registradas na forma de fundos, mas que desempenham atividades 

diversas.  

E as razões para a constituição e o registro de fundos de investimento parecem 

ter origens tributárias. O Capítulo 3 demonstrou que o tratamento tributário concedido aos 

fundos de investimento está diretamente relacionado com o registro de fundos pela CVM. 

Ou seja, de um lado, tributa-se títulos que são conferidos pelo regulador,969 de outro, o 

regulador não questiona a natureza de fundos e desempenha funções cartorárias.  

Como resultado, tem-se um cenário no qual fundos de investimento tornaram-se, 

de fato, entidades jurídicas – e que são amplamente utilizados no país. Como demonstrado, 

o Brasil é o país com o maior número de fundos de investimento registrados. O número de 

fundos de investimento é mais de 25 vezes superior ao de companhias abertas registradas 

na CVM970 – e comparado com as companhias listadas na B3 é próximo de 50 vezes. 

Em comparação com outros países, fica evidente esse descompasso da realidade 

brasileira. Como demonstra a tabela abaixo, enquanto nos EUA a razão do número de 

fundos de investimento e o número de companhias listadas é de 2,5 vezes (i.e., há 2,4 

vezes mais fundos do que companhias), essa relação no Brasil é de 47,7 vezes. 

 
                                                             

genericamente pelo art. 19 da Lei 6.385/76” (CVM. Processo Administrativo CVM RJ nº 2005/2345. 
Voto do Relator. Relatoria do Diretor Marcelo Trindade). 

967  “A evolução das normas da CVM relativas ao registro para ‘funcionamento’ dos fundos de investimento 
revela não só o crescente reconhecimento de que o registro para ‘funcionamento’ não tem caráter 
constitutivo, como uma clara tendência para a concessão automática de tal registro” (CVM. Processo 
Administrativo CVM RJ nº 2005/2345. Voto do Relator. Relatoria do Diretor Marcelo Trindade). 

968  “É, contudo, possível a constituição de um fundo de investimento sem que seja necessário seu registro na 
CVM. Basta, neste sentido, que suas cotas não sejam ofertadas publicamente” (CODORNIZ, Gabriela; 
PATELLA, Laura; COPOLA, Marina. Artigo 2º. In: CODORNIZ, Gabriela; PATELLA, Laura (coord.). 
Comentários à Lei do Mercado de Capitais: Lei nº 6.385/76. São Paulo: Quartier Latin, 2015. p. 65). 

969  Não há evidências, no entanto, de tentativas de recebimento de benefício tributário a partir de fundos 
constituídos na forma de condomínio de acordo com as normas do Código Civil.  

970  Segundo dados da CVM (Cadastro Geral), em 13.01.2019, havia 614 companhias abertas registradas e 
ativas na CVM. Disponível em: <http://sistemas.cvm.gov.br/?CadGeral>. 
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Tabela 25: Comparação entre número de fundos de investimento e companhias 

listadas 

País Fundos de Investimento Companhias Listadas Razão Fundos/Companhias 

EUA 11.188 4336 258% 

Japão 11.662 3598 324% 

China 4.361 3485 125% 

Alemanha 6.175 450 1372% 

Brasil 16.002 335 4777% 

Fonte: Elaboração própria. Dados de companhias do Banco Mundial971 e dados de fundos do IIFA.972 

 

Assim, trata-se de uma escolha do regulador (de natureza de política pública) em 

qualificar o registro de fundos de investimento como elemento essencial para seu 

funcionamento.  

Com isso, têm-se dois pesos e duas medidas. Do lado societário, exige registro 

somente de companhias abertas. O princípio vigente é o caráter privado das relações 

societárias, que se tornam públicas na medida da necessária proteção dos investidores. Do 

lado dos fundos de investimento, a presunção é oposta, da publicidade, ainda que grande 

maioria das entidades identificadas tenham caráter puramente privado. 

A constituição de sociedades comerciais, sejam elas limitadas, sociedades 

anônimas fechadas ou outros tipos, demanda o registro dos atos, no entanto, tais atividades 

cabem a órgãos de natureza cartorária, não de proteção do mercado de capitais.  

Nesse cenário, e conforme detalhado no Capítulo 4, questiona-se se o 

desenvolvimento do mercado de fundos de investimento – nos moldes atuais – poderia ter 

levado a consequências opostas daquelas originariamente concebidas pelos legisladores e 

reguladores. Explica-se: a promoção dos fundos de investimento, inclusive por meio de 

incentivos tributários, tem como finalidade (função macroeconômica) o desenvolvimento 

econômico por meio da melhoria do mercado de capitais. Fundos de investimento, na 

qualidade de intermediários, seriam facilitadores para que pequenos investidores 

 
                                                             
971   Disponível em: <https://data.worldbank.org/indicator/CM.MKT.LDOM.NO?end=2017&locations=BR-

DE-US-GB-JP-CN&start=2017&view=bar&year_high_desc=true>.  
972  Dados de número de fundos, incluindo fundos de fundos, da IIFA (disponível em: 

<https://www.efama.org/Pages/Submitted%20after%202018-03-12T16%2022%2007/IIFA-
ANNOUNCES-NEW-REPORT-OF-HISTORICAL%20DATA-ON-WORLDWIDE-OPEN-END-
FUNDS.aspx>). 
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investissem no mercado de capitais, promovendo o financiamento de companhias privadas 

e o desenvolvimento econômico.  

No entanto, a realidade observada é a de que a grande parcela dos títulos detidos 

por fundos de investimento é de títulos públicos de renda fixa. Há baixa utilização de 

fundos por investidores não sofisticados (i.e., não qualificados) e os fundos apresentam 

características precipuamente privadas. Assim, o desenho institucional atual pode ter 

promovido a canalização de investimentos para outros fins que não o mercado de capitais.  

6.4 Consequência nº 2: Necessidade de revisão na regulação de fundos de 

investimento 

YAZBEK já identificou o processo histórico pelo qual o país passou, de uma 

república de bacharéis para uma república de economistas.973 Com efeito, a esse trabalho 

tem como objetivo final contribuir a uma melhor regulação dos fundos de investimento, de 

forma racional, eficiente e menos formalista.  

Decorre da realidade acima exposta, que a ausência de critérios mínimos para a 

constituição e a regulação de fundos no nível do mercado de capitais, transformou a CVM 

em uma espécie de cartório para fundos de investimento, independentemente de suas 

características. Além do volume de normas criadas (vide Apêndice III), a autoridade 

responsável pelo mercado de valores mobiliários regula entidades puramente privadas, sem 

a necessidade de uma tutela estatal.  

Nessa perspectiva, vislumbra-se dois principais problemas: de sub-

regulamentação e sobreregulamentação, a seguir descritos. 

Naturalmente, haveria outras possíveis análises e críticas à regulação, como a 

administração independente (frente à realidade de concentração em bancos comerciais), o 

poder detido pelos fundos de investimento em seus investimentos, e até a medida da 

competência da CVM pela elevada proporção de títulos de natureza financeira, como 

descrito acima. Foca-se, no entanto, nos critérios mais elementares e cuja implementação 

parece ser mais simples.  

 
                                                             
973  YAZBEK, Otavio. Regulação do mercado financeiro e de capitais. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. 

p. 2. 
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6.4.1 Sub-regulação de fundos: fundos que não são fundos  

A sub-regulação decorre da ausência de critérios mínimos – básicos – para a 

constituição de fundos de investimento nas normas da CVM. Como demonstra o Apêndice 

III, poucos tipos de fundos possuem regras de mínimo de cotistas ou diversificação de 

portfólio. 

Nos cenários hipotéticos apresentados ao final do Capítulo 5, caso a CVM 

alterasse as instruções relacionadas a fundos para definir um mínimo de dois cotistas e dois 

investidores, haveria uma redução (com base na realidade encontrada) de mais de 50% dos 

fundos de investimento. Caso os mínimos fossem de cinco cotistas – o que já existe no 

caso de FIP-IE e FIP-PD&I – e um mínimo de cinco investimentos – que igualmente já 

existe no caso de FIDCs, a redução do número de fundos seria próxima a 80%. 

6.4.2 Sobrerregulação: regulação de fundos privados 

De outro lado, a regulação da CVM parece ser excessivamente inclusiva, ao 

aceitar (ou exigir) registro de todos os fundos, independentemente do caráter público 

destes. Como afirmado pelo Diretor MARCELO TRINDADE, a atividade de registro de fundos 

se tornou quase automática e, segundo ele, seria algo desejado em prol da segurança 

jurídica.974 Aqui, respeitosamente, discorda-se desse posicionamento. 

Como demonstrado ao longo desse capítulo, a função principal da CVM é 

proteger os (pequenos) investidores e promover o desenvolvimento do mercado de capitais. 

Há um caráter intrinsecamente público. Para o regime societário de emissão de ações, a 

CVM exige registro de companhias que possam fazer emissões públicas. Estão excluídas 

companhias fechadas e, naturalmente, outros tipos societários.  

No caso de fundos de investimento, por outro lado, exige o registro de todas as 

entidades, independentemente de suas características. Nisso, a CVM parece ter dois pesos 

e duas medidas.  

 
                                                             
974  “A evolução das normas da CVM relativas ao registro para ‘funcionamento’ dos fundos de investimento 

revela não só o crescente reconhecimento de que o registro para ‘funcionamento’ não tem caráter 
constitutivo, como uma clara tendência para a concessão automática de tal registro” (CVM. Processo 
Administrativo CVM RJ nº 2005/2345. Voto do Relator. Relatoria do Diretor Marcelo Trindade). 
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A prática internacional de regulação de fundos públicos apresentada no Capítulo 

3 demonstrou haver, em algumas jurisdições, critérios mínimos para que se considere 

público um fundo de investimento. Para além dos critérios de poder político em investidas 

(que não puderam ser analisados no trabalho pela ausência de informações), poder-se-ia 

desenhar, com base em critérios arbitrários, cenários de enquadramento da realidade dos 

fundos de investimento brasileiro.  

O critério aqui sugerido – e, naturalmente, sujeito a críticas – e a criação de 

regras mínimas para a qualificação de um fundo de investimento como público. Como 

demonstrado no Capítulo 3, isso ocorre em outros países e é uma forma de dar segurança 

jurídica aos administrados. Além disso, embora o Brasil não possua, para ofertas públicas, 

um mínimo de participantes, outros países possuem regras mínimas.  

Naturalmente, com o registro dos fundos realizados perante a CVM, diversas 

outras obrigações assessórias hoje existentes, especialmente relacionadas à prestação de 

informações sobre as atividades, seriam igualmente reduzidas.  

Ao fim e ao cabo, a definição de critérios mínimos constitui uma decisão de 

política pública com o objetivo de maximizar os recursos públicos.   

Como demonstra a tabela a seguir, mesmo se a CVM criasse critérios 

relativamente baixos para a definição de fundos públicos (mínimo de 5 investimentos e 

mínimo de 50 investidores), a tutela da CVM seria reduzida para apenas 347 fundos de 

investimento.    

Tabela 26: Estudos hipotéticos sobre ajustes na regulação de fundos públicos pela 

CVM – Número de fundos que seriam regulados  

 Investimentos 

C
ot

is
ta

s 

 >5 >10 >20 >40 

>50 347 293 209 121 

>100 253 216 154 93 

>200 176 152 114 72 

Fonte: Elaboração própria com base em dados Fundos CVM 555. Dados de novembro de 2018. Excluídos fundos de 
fundos.975 

 
 
                                                             
975  De um universo de 8.058 fundos, 2.714 fundos não apresentaram informação sobre cotistas e 

investimentos. 
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Por fim, unindo as propostas relacionadas à sub e à sobrerregulação da CVM, a 

criação de critérios mínimos para amb

moldes atuais, resultaria em um cenário em que pequena parcela dos fundos atualmente 

existentes seriam considerados públicos (6,5%), mais da metade não teria os critérios 

mínimos (52,5%) e uma parce

fundos privados. 

 

Tabela 27: Cenário hipotético de regulação de fundos de investimento no Brasil

Fonte:  Elaboração própria com base em dados 
fundos.976 

 

Naturalmente, nessa proposta seriam mantidos os critérios de registro e 

supervisão dos administradores e gestores, tal como feito em outros países, como forma de 

reduzir problemas de agência. 

 
                                                            
976  De um universo de 8.058 fundos, 2.714 fundos não apresentaram informação sobre cotistas e 

investimentos. 

Por fim, unindo as propostas relacionadas à sub e à sobrerregulação da CVM, a 

criação de critérios mínimos para ambos (i) a existência de fundos, e (ii) para o registro nos 

moldes atuais, resultaria em um cenário em que pequena parcela dos fundos atualmente 

existentes seriam considerados públicos (6,5%), mais da metade não teria os critérios 

mínimos (52,5%) e uma parcela relativamente grande (41%) seria caracterizada como 

: Cenário hipotético de regulação de fundos de investimento no Brasil

Elaboração própria com base em dados Fundos CVM 555. Dados de novembro de 2018. Excluídos f

Naturalmente, nessa proposta seriam mantidos os critérios de registro e 

supervisão dos administradores e gestores, tal como feito em outros países, como forma de 

reduzir problemas de agência.  

                     
De um universo de 8.058 fundos, 2.714 fundos não apresentaram informação sobre cotistas e 

Por fim, unindo as propostas relacionadas à sub e à sobrerregulação da CVM, a 

) para o registro nos 

moldes atuais, resultaria em um cenário em que pequena parcela dos fundos atualmente 

existentes seriam considerados públicos (6,5%), mais da metade não teria os critérios 

la relativamente grande (41%) seria caracterizada como 

: Cenário hipotético de regulação de fundos de investimento no Brasil –  

 

de 2018. Excluídos fundos de 

Naturalmente, nessa proposta seriam mantidos os critérios de registro e 

supervisão dos administradores e gestores, tal como feito em outros países, como forma de 

De um universo de 8.058 fundos, 2.714 fundos não apresentaram informação sobre cotistas e 
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Por fim, eventualmente poder-se-ia cogitar em um sistema de autorregulação de 

fundos privados, tal como ocorre na China, com critérios reduzidos de registro e 

informações, mas, mais importante, desonerando a máquina pública.  
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CONCLUSÃO 

Ao introduzir a teoria crítico-estruturalista do direito comercial, SALOMÃO 

FILHO afirma que “[...] o direito comercial vem sendo reduzido a uma mesmice 

pragmática em que chavões de homens de negócios são incorporados pelo meio 

jurídico e reproduzidos com princípios jurídicos que devem ser constantemente 

repetidos”.977 Esse fato é especialmente notável no âmbito dos fundos de investimento, 

entidades que vêm em constante e acelerado crescimento nas últimas décadas no país, 

mas que o direito comercial, em sua inércia inerente, não vem sendo capaz de 

compreender.  

Para descrever os diagnósticos positivo normativo, utilizou-se duas alegorias. 

A parábola dos cegos e do elefante e a obra surrealista de MAGRITTE, “La trahison des 

images”. Cada uma, de uma forma específica, capta os elementos essenciais desta tese: 

o problema de pesquisa é colocado, em especial, pela incompreensão da essência dos 

fundos de investimento no Brasil ao se analisar aspectos específicos;978 a hipótese, por 

sua vez, se mostra no questionamento de se os fundos de investimento brasileiros são, 

de fato, fundos de investimento. Ao final, entende-se ter demonstrado que, embora 

fundos de investimento sejam entidades de natureza primordialmente econômica, no 

Brasil tornaram-se entidades jurídicas com contornos definidos.  

Primeiro, que fundos de investimento possuem funções macro e 

microeconômicas. Compreendê-las é fundamental para que o direito possa regulá-las 

com justiça e eficiência. Segundo, que há certa uniformidade internacional em relação à 

tipos e classificações, sendo possível uma sistematização genérica da matéria. Tais 

tipos, por sua vez, se traduzem em institutos jurídicos e regulação estatal adequados a 

cada finalidade, preocupados potenciais riscos enfrentados.  

A análise funcional aqui apresentada, com inspirações no direito e economia 

e na comparação sistêmica, só foi possível, no entanto, com a compreensão da 

realidade defendida por VIVANTE. E, nesse aspecto, o estudo empírico demonstrou 

haver um descompasso entre os conceitos e as finalidades inicialmente concebidas e a 

 
                                                             
977  SALOMÃO FILHO, Calixto. Teoria crítico-estruturalista do direito comercial. São Paulo: Marcial 

Pons, 2015. p. 7. 
978  Aqui ganha destaque, por exemplo, as discussões sobre a natureza jurídica dos fundos de investimento. 
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prática econômica doméstica. Como resultado, foram identificados dois principais 

problemas.  

Primeiro, no plano da existência, há entidades constituídas e registradas 

como fundos de investimento que não deveriam ser fundos. Exemplo mais claro são os 

fundos com somente um cotista ou somente um investimento. Nesse âmbito, foram 

sugeridas balizas mínimas para fundos de investimento. Considerando a competência 

da CVM para regular fundos de investimento, há, nesse aspecto, um cenário de sub-

regulação. 

Segundo, no plano regulatório, a diferenciação entre fundos públicos e 

privados evidencia a existência de entidades que não demandariam registro pela CVM. 

Grande parcela dos fundos de investimento são registrados em decorrência de uma 

regulação superinclusiva, que inclui entidades nas quais não há necessidade de tutela 

estatal, em especial de pequenos investidores. São fundos de investimentos restritos nos 

quais a sofisticação e o nível de informação dos investidores dispensaria o controle da 

CVM. Nesse cenário, portanto, entende-se haver sobrerregulação.  

Como resultado dessa dinâmica econômica peculiar, e da realidade 

regulatória deficitária, há algumas distorções da indústria brasileira de fundos de 

investimento.  

Em termos jurídicos, o desenho regulatório permite a utilização de fundos de 

investimento para diversas finalidades, se tornando uma espécie quase societária, alheia 

à legislação, à doutrina e à prática jurídica. Com efeito, grande parte das operações 

econômicas passa por um sistema jurídico paralelo. Além disso, os contornos 

regulatórios identificados parecem movimentar indevidamente a máquina pública, 

onerando o estado e os usuários do sistema, e tornando a CVM um órgão com funções 

quase cartorárias.  

Em termos econômicos, a distorção do uso de fundos de investimento gera 

dados estatísticos errôneos, que levam a conclusões distorcidas sobre a dinâmica do 

mercado de capitais brasileiro, podendo levar a políticas macroeconômicas que não 

reflitam a realidade.  

Por fim, e talvez mais importante, em termos sociais, ao permitir a 

constituição de entidades na forma de fundos de investimento, permite-se que grandes 
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riquezas recebam tratamento tributário distinto da população, gerando transferência de 

renda e aumentando o problema da desigualdade social.  

Felizmente, como identificado na introdução, a estrutura de fundos ser 

definida, majoritariamente, na forma regulatória aparenta ser, ao mesmo tempo, a 

origem do problema e a sua própria solução, de forma que, a partir da identificação de 

problemas (ou disfunções) no sistema, há maior flexibilidade para que se promovam 

mudanças aqui propostas.  
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APÊNDICE I – PAÍSES COM FUNDOS DE INVESTIMENTO 

 

País Fonte 

Albania https://blog.iese.edu/vcpeindex/files/2018/02/report2018.pdf 

Algeria https://blog.iese.edu/vcpeindex/files/2018/02/report2018.pdf 

Angola https://blog.iese.edu/vcpeindex/files/2018/02/report2018.pdf 

Argentina  https://tede2.pucsp.br/bitstream/handle/9133/1/Dissertacao%20Marcelo%20de%20Jesus.pdf 

Armenia https://blog.iese.edu/vcpeindex/files/2018/02/report2018.pdf 

Australia https://asic.gov.au/regulatory-resources/funds-management/ 

Austria https://blog.iese.edu/vcpeindex/files/2018/02/report2018.pdf 

Azerbaijan https://read.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/oecd-institutional-investors-statistics-2017_instinv-2017-en#page14 

Bahamas https://blog.iese.edu/vcpeindex/files/2018/02/report2018.pdf 

Bahrain http://www.scb.gov.bs/acts_regs.html 

Bangladesh https://blog.iese.edu/vcpeindex/files/2018/02/report2018.pdf 

Belarus https://blog.iese.edu/vcpeindex/files/2018/02/report2018.pdf 

Belgium  https://blog.iese.edu/vcpeindex/files/2018/02/report2018.pdf 

Belize https://read.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/oecd-institutional-investors-statistics-2017_instinv-2017-en#page15 

Benin https://www.ifsc.gov.bz/licensed-service-providers/ 

Bolivia https://blog.iese.edu/vcpeindex/files/2018/02/report2018.pdf 

Bosnia-Herzegovina https://blog.iese.edu/vcpeindex/files/2018/02/report2018.pdf 

Botswana https://blog.iese.edu/vcpeindex/files/2018/02/report2018.pdf 

Brazil http://www.nbfira.org.bw/investment-institutions 

British Virgin Islands http://circlepartners.com/files/6914/8095/0823/CIRCLE6011_Brochure_BVI.pdf 

Bulgaria https://blog.iese.edu/vcpeindex/files/2018/02/report2018.pdf 

Burkina Faso https://blog.iese.edu/vcpeindex/files/2018/02/report2018.pdf 

Burundi http://www.bnb.bg/BankSupervision/BSFinansInstitution/BSFIReg_Introduction/index.htm 

Cambodia https://blog.iese.edu/vcpeindex/files/2018/02/report2018.pdf 

Cameroon https://blog.iese.edu/vcpeindex/files/2018/02/report2018.pdf 

Canada  https://blog.iese.edu/vcpeindex/files/2018/02/report2018.pdf 

Cayman Islands https://www.applebyglobal.com/publication-pdf/guide/guide-to-investment-funds-in-the-cayman-islands.pdf 

Chad https://blog.iese.edu/vcpeindex/files/2018/02/report2018.pdf 

Chile https://blog.iese.edu/vcpeindex/files/2018/02/report2018.pdf 

China https://read.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/oecd-institutional-investors-statistics-2017_instinv-2017-en#page16 

Colombia https://blog.iese.edu/vcpeindex/files/2018/02/report2018.pdf 

Comores http://lescomores.com/en/economy/investing-in-comoros.php 

Croatia https://read.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/oecd-institutional-investors-statistics-2017_instinv-2017-en#page17 

Cyprus https://blog.iese.edu/vcpeindex/files/2018/02/report2018.pdf 

Czech Republic https://blog.iese.edu/vcpeindex/files/2018/02/report2018.pdf 

Denmark  https://www.cysec.gov.cy/en-GB/cysec/vision-mission/ 

Djibouti http://www.djiboutinvest.com/ 

Dominican Republic https://blog.iese.edu/vcpeindex/files/2018/02/report2018.pdf 

Ecuador https://blog.iese.edu/vcpeindex/files/2018/02/report2018.pdf 

Egypt https://read.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/oecd-institutional-investors-statistics-2017_instinv-2017-en#page18 

El Salvador https://blog.iese.edu/vcpeindex/files/2018/02/report2018.pdf 

Estonia https://read.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/oecd-institutional-investors-statistics-2017_instinv-2017-en#page19 

Ethiopia https://blog.iese.edu/vcpeindex/files/2018/02/report2018.pdf 

Fiji http://www.investmentfiji.org.fj/pages.cfm/for-investors/doing-business-in-fiji/policies.html 

Finland http://www.fra.gov.eg/jtags/efsa_en/index_en.jsp 

France https://blog.iese.edu/vcpeindex/files/2018/02/report2018.pdf 

France  https://blog.iese.edu/vcpeindex/files/2018/02/report2018.pdf 

Georgia https://blog.iese.edu/vcpeindex/files/2018/02/report2018.pdf 

Germany https://read.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/oecd-institutional-investors-statistics-2017_instinv-2017-en#page20 

Germany  https://blog.iese.edu/vcpeindex/files/2018/02/report2018.pdf 

Ghana https://read.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/oecd-institutional-investors-statistics-2017_instinv-2017-en#page21 
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Gibraltar https://blog.iese.edu/vcpeindex/files/2018/02/report2018.pdf 

Greece https://blog.iese.edu/vcpeindex/files/2018/02/report2018.pdf 

Guatemala https://www.companyformationgeorgia.com/types-of-investment-funds-in-georgia 

Hong Kong https://blog.iese.edu/vcpeindex/files/2018/02/report2018.pdf 

Hungary https://blog.iese.edu/vcpeindex/files/2018/02/report2018.pdf 

Iceland https://blog.iese.edu/vcpeindex/files/2018/02/report2018.pdf 

India https://blog.iese.edu/vcpeindex/files/2018/02/report2018.pdf 

Indonesia https://read.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/oecd-institutional-investors-statistics-2017_instinv-2017-en#page24 

Ireland https://blog.iese.edu/vcpeindex/files/2018/02/report2018.pdf 

Israel https://blog.iese.edu/vcpeindex/files/2018/02/report2018.pdf 

Israel  https://blog.iese.edu/vcpeindex/files/2018/02/report2018.pdf 

Italy  https://blog.iese.edu/vcpeindex/files/2018/02/report2018.pdf 

Ivory Coast https://read.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/oecd-institutional-investors-statistics-2017_instinv-2017-en#page26 

Jamaica https://www.sebi.gov.in/powers-and-functions.html 

Japan https://blog.iese.edu/vcpeindex/files/2018/02/report2018.pdf 

Jordan https://blog.iese.edu/vcpeindex/files/2018/02/report2018.pdf 

Kazakhstan https://read.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/oecd-institutional-investors-statistics-2017_instinv-2017-en#page27 

Kenya https://blog.iese.edu/vcpeindex/files/2018/02/report2018.pdf 

Korea https://blog.iese.edu/vcpeindex/files/2018/02/report2018.pdf 

Korea South https://read.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/oecd-institutional-investors-statistics-2017_instinv-2017-en#page28 

Kuwait https://blog.iese.edu/vcpeindex/files/2018/02/report2018.pdf 

Kyrgyzstan https://read.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/oecd-institutional-investors-statistics-2017_instinv-2017-en#page29 

Latvia https://blog.iese.edu/vcpeindex/files/2018/02/report2018.pdf 

Lebanon https://jis.gov.jm/procurements/financial-services-commission-jamaica/ 

Lesotho https://blog.iese.edu/vcpeindex/files/2018/02/report2018.pdf 

Lithuania  https://blog.iese.edu/vcpeindex/files/2018/02/report2018.pdf 

Luxembourg http://www.jordanfinancialservices.com/about-sector/jordan-securities-commission 

Macedonia https://blog.iese.edu/vcpeindex/files/2018/02/report2018.pdf 

Madagascar https://blog.iese.edu/vcpeindex/files/2018/02/report2018.pdf 

Malawi https://blog.iese.edu/vcpeindex/files/2018/02/report2018.pdf 

Malaysia https://read.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/oecd-institutional-investors-statistics-2017_instinv-2017-en#page31 

Mali https://blog.iese.edu/vcpeindex/files/2018/02/report2018.pdf 

Malta https://blog.iese.edu/vcpeindex/files/2018/02/report2018.pdf 

Mauritania https://blog.iese.edu/vcpeindex/files/2018/02/report2018.pdf 

Mauritius https://read.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/oecd-institutional-investors-statistics-2017_instinv-2017-en#page32 

Mexico https://blog.iese.edu/vcpeindex/files/2018/02/report2018.pdf 

Moldova https://blog.iese.edu/vcpeindex/files/2018/02/report2018.pdf 

Mongolia https://blog.iese.edu/vcpeindex/files/2018/02/report2018.pdf 

Montenegro https://blog.iese.edu/vcpeindex/files/2018/02/report2018.pdf 

Morocco https://read.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/oecd-institutional-investors-statistics-2017_instinv-2017-en#page45 

Mozambique https://read.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/oecd-institutional-investors-statistics-2017_instinv-2017-en#page33 

Myamar https://www.deltacapital.com/ 

Namibia https://blog.iese.edu/vcpeindex/files/2018/02/report2018.pdf 

Nepal https://toughnickel.com/personal-finance/buy-mutual-fund-in-nepal 

Netherlands https://blog.iese.edu/vcpeindex/files/2018/02/report2018.pdf 

New Zealand https://blog.iese.edu/vcpeindex/files/2018/02/report2018.pdf 

Nicaragua https://blog.iese.edu/vcpeindex/files/2018/02/report2018.pdf 

Nigeria https://blog.iese.edu/vcpeindex/files/2018/02/report2018.pdf 

Norway https://blog.iese.edu/vcpeindex/files/2018/02/report2018.pdf 

Oman https://blog.iese.edu/vcpeindex/files/2018/02/report2018.pdf 

Pakistan https://blog.iese.edu/vcpeindex/files/2018/02/report2018.pdf 

Panama https://tede2.pucsp.br/bitstream/handle/9133/1/Dissertacao%20Marcelo%20de%20Jesus.pdf 

Papua New Guinea  https://www.ipa.gov.pg/why-png/how-to-invest-in-papua-new-guinea/ 

Paraguay https://blog.iese.edu/vcpeindex/files/2018/02/report2018.pdf 

Peru https://blog.iese.edu/vcpeindex/files/2018/02/report2018.pdf 
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Philippines https://blog.iese.edu/vcpeindex/files/2018/02/report2018.pdf 

Poland https://blog.iese.edu/vcpeindex/files/2018/02/report2018.pdf 

Portugal https://blog.iese.edu/vcpeindex/files/2018/02/report2018.pdf 

Portugal  https://blog.iese.edu/vcpeindex/files/2018/02/report2018.pdf 

Qatar https://read.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/oecd-institutional-investors-statistics-2017_instinv-2017-en#page34 

Romania https://blog.iese.edu/vcpeindex/files/2018/02/report2018.pdf 

Russian Federation https://blog.iese.edu/vcpeindex/files/2018/02/report2018.pdf 

Rwanda https://blog.iese.edu/vcpeindex/files/2018/02/report2018.pdf 

Saint Vincent and the 
Grenadines 

http://www.gov.vc/index.php/business/investment-opportunities 

Sao Tome and Principe  https://www.plmj.com/xms/files/newsletters/2018/Maio/Investing_in_Sao_Tome_and_Principe.pdf 

Saudi Arabia https://blog.iese.edu/vcpeindex/files/2018/02/report2018.pdf 

Senegal https://blog.iese.edu/vcpeindex/files/2018/02/report2018.pdf 

Serbia https://read.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/oecd-institutional-investors-statistics-2017_instinv-2017-en#page35 

Seychelles  http://www.mondaq.com/x/244252/offshore+financial+centres/Investment+Funds+In+The+Seychelles 

Singapore https://blog.iese.edu/vcpeindex/files/2018/02/report2018.pdf 

Slovak Republic  https://blog.iese.edu/vcpeindex/files/2018/02/report2018.pdf 

Slovenia  https://tede2.pucsp.br/bitstream/handle/9133/1/Dissertacao%20Marcelo%20de%20Jesus.pdf 

Solomon Islands https://www.usp.ac.fj/index.php?id=13202 

South Africa https://blog.iese.edu/vcpeindex/files/2018/02/report2018.pdf 

Spain  https://blog.iese.edu/vcpeindex/files/2018/02/report2018.pdf 

Sri Lanka https://blog.iese.edu/vcpeindex/files/2018/02/report2018.pdf 

Sweden  https://blog.iese.edu/vcpeindex/files/2018/02/report2018.pdf 

Switzerland  http://www.qcb.gov.qa/English/SupervisionApproach/LicensingAndRegistration/Pages/Licensing.aspx 

Syria https://blog.iese.edu/vcpeindex/files/2018/02/report2018.pdf 

Taiwan https://blog.iese.edu/vcpeindex/files/2018/02/report2018.pdf 

Tanzania https://read.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/oecd-institutional-investors-statistics-2017_instinv-2017-en#page46 

Thailand https://blog.iese.edu/vcpeindex/files/2018/02/report2018.pdf 

Trinidad and Tobago https://www.republictt.com/personal/republic-caribbean-equity-fund 

Tunisia https://blog.iese.edu/vcpeindex/files/2018/02/report2018.pdf 

Turkey https://blog.iese.edu/vcpeindex/files/2018/02/report2018.pdf 

Uganda https://blog.iese.edu/vcpeindex/files/2018/02/report2018.pdf 

Ukraine https://blog.iese.edu/vcpeindex/files/2018/02/report2018.pdf 

United Arab Emirates http://www.mas.gov.sg/News-and-Publications/Media-Releases/2018/MAS-introduces-new-corporate-structure-to-enhance-
fund-ecosystem-in-Singapore.aspx 

United King  https://blog.iese.edu/vcpeindex/files/2018/02/report2018.pdf 

United Kingdom  https://read.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/oecd-institutional-investors-statistics-2017_instinv-2017-en#page38 

United States https://blog.iese.edu/vcpeindex/files/2018/02/report2018.pdf 

Uruguay https://read.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/oecd-institutional-investors-statistics-2017_instinv-2017-en#page39 

Vanuatu https://www.vfsc.vu/mutual-funds-forms/ 

Venezuela https://www.fsca.co.za/Regulated%20Entities/Pages/LR-CIS-Hedge-Funds.aspx 

Vietnam https://blog.iese.edu/vcpeindex/files/2018/02/report2018.pdf 

Zambia https://blog.iese.edu/vcpeindex/files/2018/02/report2018.pdf 

Zimbabwe https://read.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/oecd-institutional-investors-statistics-2017_instinv-2017-en#page40 
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APÊNDICE II – LINHA DO TEMPO DE REGULAÇÃO DOS FUNDOS NO BRASIL 

 

Ano Evento 
1940 Decreto Lei nº 2.627/40, que regulou as sociedades anônimas. Criado com o 

objetivo de criar um mercado financeiro e de capitais sólido, possibilitando 
desenvolvimento industrial.979 

1940 Surgimento das primeiras sociedades de investimento 
1945 Decreto-Lei nº 7.583/45, que regulava a criação sociedades de crédito, 

financiamento ou investimentos.980 O Decreto-Lei é bastante curto, 
constituindo basicamente de dois artigos com dispositivos relacionados às 
referidas sociedades, os quais, basicamente (i) negam às referidas sociedades 
as prerrogativas da Caixa de Mobilização e Fiscalização Bancária (art. 1º, 
caput), permitindo investimento de capital nacional e estrangeiro (art. 1º, para. 
1º), e (ii) que a regulamentação estaria a cargo do Ministro da Fazenda, a partir 
de proposta da Caixa de Mobilização e Fiscalização Bancária.981  Nas palavras 
de Peter Ashton, o Decreto Lei foi feito “em termos restritos quanto às 
palavras mas amplos quanto aos efeitos”.982  

1946 A Constituição Federal de 1946 regulou a competência da União para 
fiscalizar as operações de estabelecimento de crédito, capitalização e de seguro 
(Art. 5, IX), e normas de direito financeiro (Art. 5, XV).983 Segundo Peter 
Ashton, “reclamava-se em todo o País e se aguardava que o Presidente da 
República, no uso de seu poder de iniciativa, atribuído pelo texto 
constitucional, encaminhasse à Câmara dos Deputados projeto de lei regulando 
as sociedades de crédito, de financiamento e investimento, cuja necessidade 
era evidente, para garantia das relações delas com seus mutuários”.984 Tal 
regulamentação foi feita pela Portaria nº 309/1959985 

 
                                                             
979  MUNHOZ, Eduardo Secchi. Aquisição de controle na sociedade anônima. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 

43. 
980  ASHTON, Peter Walter. Companhias de investimentos. Rio de Janeiro: Edições Financeiras, 1963. p. 14. 
981  “Art. 1º Não gozam das prerrogativas e vantagens previstas na legislação referente à Caixa de 

Mobilização e Fiscalização Bancária, nem se subordinam às disposições dos arts. 5º e 6º do Decreto-lei 
nº 6.419, de 13 de abril de 1944, alterado pelo Decreto-lei nº 6.541, de 29 de maio de 1944, as sociedades 
de crédito, financiamento ou investimentos, desde que não recebam depósitos.  
Parágrafo único. As sociedades de que trata êste artigo podem constituir-se com capitais nacionais e 
estrangeiros.  
Art. 2º A constituição e o funcionamento das sociedades de que trata o artigo precedente obedecerão a 
normas especiais que forem expedidas pelo Ministro da Fazenda, por proposta da Caixa de Mobilização e 
Fiscalização Bancária.  
Art. 3º Êste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação.  
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário” Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1937-1946/Del6419.htm>. 

982  ASHTON, Peter Walter. Companhias de investimentos. Rio de Janeiro: Edições Financeiras, 1963. p. 14. 
983  Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao46.htm>. 
984  ASHTON, Peter Walter. Companhias de investimentos. Rio de Janeiro: Edições Financeiras, 1963. p. 15. 
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Ano Evento 
1950 Plano de Metas do Governo JK. Intenção de industrialização, influenciada pela 

CEPAL986 
1952 Criação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDE), 

“principal instrumento do Estado brasileiro no financiamento de projetos de 
desenvolvimento econômico.987 

1957 Constituição do Fundo Crescinco, primeiro e mais importante fundo na forma 
de condomínio (aberto)988 

1959 Portaria 309 do Ministério da Fazenda, de 1959, que permitiu “a constituição 
de fundos em conta de participação ou em condomínio” pelas Companhias de 
Crédito e Financiamento.989 A portaria também criou limitações para a 
participação dos fundos e das sociedades de investimento nas suas investidas 
em “20% do capital votante da empresa considerada”.990   

1964 Lei nº 4.595/64, que estruturou o mercado financeiro nacional, disciplinou 
instituições financeiras, criou o CMN e o Banco Central 

1964 Governo Castelo Branco implementou a primeira “política de incentivos para a 
evolução do mercado de capitais”, que concedia tratamento fiscal mais 
favorável para investidores e companhias de capital aberto991 

1965 Lei nº 4.729/64, que disciplinou o mercado de capitais e dá competências ao 
CMN para regulamentar os fundos de investimento.992 

1967 Decreto Lei nº 157/1967.993 O DL 157 “permitia aos contribuintes alocar uma 
parte do seu imposto de renda federal devido, para fazer investimentos 
pessoais em companhias abertas através de certos fundos mútuos (os ‘Fundos 
157’) – tornando, assim, a compra de ações em companhias cotadas 

 
                                                             
985  Segundo ASHTON, houve amplo questionamento da constitucionalidade de tal Portaria, eis que não teria 

cumprido o trâmite legislativo imposto pela Constituição Federal de 1946 (ASHTON, Peter Walter. 
Companhias de investimentos. Rio de Janeiro: Edições Financeiras, 1963. p. 16). 

986  MUNHOZ, Eduardo Secchi. Aquisição de controle na sociedade anônima. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 
45-46. 

987  MUNHOZ, Eduardo Secchi. Aquisição de controle na sociedade anônima. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 
45. 

988  CARVALHO, Mário Tavernard Martins de. Regime jurídico dos fundos de investimento. São Paulo: 
Quartier Latin, 2012. p. 58. 

989  Conforme item V, “3”. Disponível em: 
<http://www.bcb.gov.br/pre/acordos_e_convenios/Portaria_MF_309-1959.pdf>. 

990  “VIII – As sociedades de investimento, assim consideradas as que transacionem com ações, debêntures, 
letras hipotecárias e partes beneficiárias, ou com títulos da dívida pública federal, estadual ou municipal, 
não estão sujeitas ao capital mínimo previsto no item V, nem no disposto no item VI. Sem prejuízo deste 
tratamento, as aludidas sociedades poderão efetuar também operações de financiamento, desde que 
exclusivamente com recursos próprios, ou seja, até o limite de seu capital realizado e reservas livres. Para 
gozar da vantagem supra é necessário ainda: 1º – que o montante das aplicações em títulos de uma única 
empresa não exceda 10% do total das referidas aplicações, nem 20% do capital votante da empresa 
considerada”. 

991  PARGENDLER, Mariana. Evolução do direito societário: lições do Brasil. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 
186. 

992  FREITAS, Ricardo de Santos. Natureza jurídica dos fundos de investimento. São Paulo, Quartier Latin, 
2005. p. 93. 

993  Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1965-1988/Del0157.htm>. 
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Ano Evento 
essencialmente gratuita da perspectiva do acionista, já que o preço era pago 
pelo governo federal”994 
O DL 157, “conferia às pessoas físicas e às jurídicas o direito de aplicar, 
respectivamente, até 10% e 5% do imposto sobre a renda na aquisição de ações 
(ou debêntures) emitidas por sociedade de capital aberto”.995 Os fundos do DL 
157 impactaram fortemente a economia, pois incentivaram fortemente a 
aquisição de ações de companhias abertas no Brasil. Foi eminentemente 
tributário996 (como o é atualmente). 
 

Década 
de 1960 

A atuação estatal foi ainda mais clara quando impôs obrigação legal de fundos 
de pensão e companhias de seguro a investirem percentual mínimo de suas 
carteiras no mercado local de ações.997 Assim, criou-se a figura do “acionista 
compulsório”. Todavia, apesar desses esforços, grande parte do resultado foi o 
maior investimento em empresas públicas, desviando a atenção do setor 
privado para o público.998 As sociedades de economia mista controladas pelo 
governo tiveram crescimento expressivo nessa época, tendi sido consideradas 
um dos melhores investimentos no mundo na década de 1950. Elas 
representavam 75% do volume de negociações no mercado nacional.  

1970 Resolução 145 do Bacen criou a figura do “Fundo Mútuo de Investimento”, na 
estrutura de condomínio.999  

1971  Crise especulativa decorrente dos incentivos tributários.1000 Queda das 
cotações e do volume de operações. 

1972 Criação dos fundos de ações.1001 Os fundos mudaram estratégia em 
decorrência da crise econômica.1002 

 
                                                             
994  PARGENDLER, Mariana. Evolução do direito societário: lições do Brasil. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 

186. 
995  MUNHOZ, Eduardo Secchi. Aquisição de controle na sociedade anônima. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 

48. 
996  MUNHOZ, Eduardo Secchi. Aquisição de controle na sociedade anônima. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 

49. 
997  PARGENDLER, Mariana. Evolução do direito societário: lições do Brasil. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 

186. 
998  PARGENDLER, Mariana. Evolução do direito societário: lições do Brasil. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 

187. 
999  CARVALHO, Mário Tavernard Martins de. Regime jurídico dos fundos de investimento. São Paulo: 

Quartier Latin, 2012. p. 62. 
1000  “Os incentivos fiscais criados pelo governo e o otimismo gerado pelo rápido crescimento das empresas, 

verificado no período do milagre econômico, levaram a uma elevação exacerbada e sem precedentes das 
cotações e do volume de transações nas bolsas de valores do Rio de Janeiro e de São Paulo no primeiro 
semestre de 1971. Para ilustrar a intensidade da febre especulativa, no primeiro semestre de 1971, o 
volume de transações na Bolsa do rio de Janeiro foi 7,5 vezes maior que o verificado no mesmo período 
de 1970 [...]” (MUNHOZ, Eduardo Secchi. Aquisição de controle na sociedade anônima. São Paulo: 
Saraiva, 2013. p. 49). 

1001  BRITO, Osias. Guia prático de economia e finanças. São Paulo: Saraiva, 2016. 
1002  Sobre evolução econômica dos fundos no século XX, vide: ALVES JUNIOR, Antonio José. Fundos 

mútuos de investimento no Brasil: a expansão da indústria nos anos 1990 e perspectivas para o futuro. 
CEPAL LC/BRS/R.143, nov. 2003. Disponível em: 
<http://repositorio.cepal.org/bitstream/11362/28379/1/LCbrsR143_pt.pdf>. 
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Ano Evento 
1976 Lei nº 6.385/76, Lei do Mercado de Capitais. Criação da CVM 
1984 Criação dos fundos de renda fixa1003 
1984 ICVM 40 cria os clubes de investimento.1004 

1985 
Fundos de Investimento passam a ser divididos em (i) fundos de renda fixa, e 
(ii) fundos de ações1005 

Década 
de 1990 

Crescimento dos Fundos de Pensão, que passaram de uma carteira de US$ 18 
bilhões (1991) para aproximadamente US$ 80 bilhões (2000), que foi 
viabilizado por alterações institucionais e macroeconômicas. Todavia, também 
houve redução no número de Companhias listadas, de 579 em 1990 para 412 
em 2000.1006  

1985 
Fundos de Investimento passam a ser divididos em (i) Fundos de Renda Fixa, e 
(ii) Fundos de Ações  

1992 
Bacen autoriza a constituição de fundos de investimento em commodities por 
meio da Resolução 1.912. 

1993 Lei nº 8.668 cria os fundos de investimento imobiliário 

1994 
ICVM 209 regulamenta os fundos mútuos de investimento em empresas 
emergentes 

1999 
ICVM 302 regulamenta os fundos de investimento em títulos e valores 
mobiliários.  

2001 
Cotas de fundos de investimento passam a ser valores mobiliários por meio da 
Lei nº 10.303 que alterou a Lei das S.A.1007 

2001 
ICVM 356 regulamenta os fundos de investimento em direitos creditórios 
(FIDC) 

2002 ICVM 359 regulamenta os fundos de índice (ETF) 
2003 ICVM 391 regulamenta os fundos de investimento em participações (FIP) 

2004 

Competência de regular fundos deixa de ser conjunta entre Bacen e CVM e 
passa a ser exclusiva da CVM por meio do convênio celebrado entre ambas as 
instituições.1008 

2004 ICVM 409 estrutura os fundos de investimento. Cria regras de diversificação 
de portfólio (regra de concentração por emissor em relação ao patrimônio 
líquido): (i) 20% quando for instituição financeira, (ii) 10% quando for 
companhia aberta, (iii) 10% quando for fundo de investimento, (iv) 5% quando 
não for “i” ou “ii”, e (v) sem limites quando for a União Federal. 1009 Também 
cria a categoria de fundos exclusivos (i.e., com somente um cotista). 

 
                                                             
1003  BRITO, Osias. Guia prático de economia e finanças. São Paulo: Saraiva, 2016. 
1004  EIZIRIK, Nelson et al. Mercado de capitais: regime jurídico. 3. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2011. p. 

112. 
1005  BRITO, Osias. Guia prático de economia e finanças. São Paulo: Saraiva, 2016. 
1006  MUNHOZ, Eduardo Secchi. Aquisição de controle na sociedade anônima. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 

61. 
1007  FREITAS, Ricardo de Santos. Natureza jurídica dos fundos de investimento. São Paulo, Quartier Latin, 

2005. p. 94. 
1008  CARVALHO, Mário Tavernard Martins de. Regime jurídico dos fundos de investimento. São Paulo: 

Quartier Latin, 2012. p. 75-76. 
1009  CARVALHO, Mário Tavernard Martins de. Regime jurídico dos fundos de investimento. São Paulo: 

Quartier Latin, 2012. p. 82. 
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Ano Evento 
2009 Criação da ANBIMA, como resultado da fusão entre Anbid e Andima, com o 

objetivo de aprimorar a indústria de fundos de o mercado de capitais 
brasileiro.1010 

2014 ICVM 555 substitui a ICVM 409, reestruturando os fundos de investimento. 
Subdivide os fundos em quatro categorias: (i) fundos de renda fixa, (ii) fundos 
de ações, (iii) fundos cambiais, e (iv) fundos multimercado. 

2016 ICVM 578 substitui a ICVM 391, reestruturando os fundos de investimento em 
participação. Revoga a ICVM que criou os FMIEEs, passando esses a serem 
FIP- Empresa Emergente. 

 

 
                                                             
1010  BRITO, Osias. Guia prático de economia e finanças. São Paulo: Saraiva, 2016. 
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APÊNDICE III – TIPOS DE FUNDOS ATUALMENTE REGULADOS PELA CVM 

 

 

Tipo de Fundo Norma Condomínio 
PL 

mínimo 
Composição de Carteira Diversificação 

Mínimo 
Cotistas 

Registro Oferta Pública Informação 

Fdo Inv. Em Dir. 
Creditórios – Proj. 
Interesse Social 

ICVM 399 
fechado (art. 
1, VII) 

Não há. 
Mínimo 95% de cotas em recebíveis 
originados a partir de Projetos de 
Interesse Social (art. 57) 

Não há. Não há 
Depende de 
registro prévio 
(art. 9) 

Dependem de registro 
na CVM (art. 18, §1, 
I) 

Prospecto (art. 
5) 

Fdos. Conv. Capital 
Estrangeiro (Área 
Livre) 

ICVM 227 aberto (art. 1) 
R$ 50 mil 
(art. 4, 
§2, IV) 

Mínimo 70% em ações (art. 36) 

5% do capital votante 
ou 20% do capital 
total, 10% do PL do 
fundo (art. 41) 

Não há 
Depende de 
registro prévio 
(art. 4) 

Não há 

Informes 
mensais e 
semestrais (art. 
51) Fdos. Conv. De 

Capital Estrangeiro 
(Área Inc.) 

Fdos. De 
Aposentadoria 
Programada 
Individual 

ICVM 423 Não há Não há. Não há. Não há. Não há. 
Depende de 
registro prévio 
(art. 2, §1) 

Não há. 

Informes 
diários, 
mensais e 
prospecto (art. 
3) 

Fdos. De Inv. Em 
Cota de FIDC – 
FICFIDC 

ICVM 356 
aberto ou 
fechado (art. 
3,I) 

R$ 500 
mil (art. 
9,III) 

Mínimo 50% em direitos 
Creditórios (art. 40) 5 investidas (i.e., 

máximo 20% do PL 
por emissor) (art. 40-
A) 

Não há 

Todos 
dependem de 
registro prévio 
(art. 8) 

Somente fundos 
fechados, dependem 
de registro na CVM 

Informe mensal 
(art. 45) 

Fdos. De Inv. Em 
Direitos Creditórios – 
FIDC 

Mínimo de 95% em cotas de FIDCs 
(art. 2, IV) 

Fundos de Inv. FGTS ICVM 462 aberto (art. 2) Não há. Não há. Não há. Não há 
Depende de 
registro prévio 
(art. 7) 

Não há 

Informes 
trimestrais, 
semestrais e 
anuais (art. 26) 
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Tipo de Fundo Norma Condomínio 
PL 

mínimo 
Composição de Carteira Diversificação 

Mínimo 
Cotistas 

Registro Oferta Pública Informação 

Fundo de 
Investimento – Renda 
Fixa 

ICVM 555 

aberto ou 
fechado (art. 
3,I) 

R$ 1 
milhão 
(art. 138) 

Mínimo de 80% de ativos de renda 
fixa (art. 110) 

20% do PL se 
instituição financeira, 
10% se companhias 
aberta, 5% se outra 
instituição, mas sem 
limites para títulos da 
União Federal.  
(art. 102) 

Não há 
Fundos abertos, 
independe de 
registro prévio. 

Somente fundos 
fechados, dependem 
de registro na CVM 
(art. 21) 

Fundos abertos 
de varejo 
precisam de 
lâmina. 

Fundo de 
Investimento – Ações 

ICVM 555 
Mínimo de 67% de ações e títulos 
privados (art. 115, §1º, I) 

Fundo de 
Investimento – 
Multimercado 

ICVM 555 Não há. 

Fundo de 
Investimento – 
Cambial 

ICVM 555 
Mínimo de 80% de títulos cambiais 
(art. 116,§ único) 

Fundo de Cotas de 
Fundo de 
Investimento 

ICVM 555 
Mínimo de 95% em cotas de 
fundos, exceto os fundos 
multimercado (art. 119) 

Fundos de 
Investimento em 
Cotas de FIP 

ICVM 578 Não aplicável 
Não 
aplicável 

Não aplicável Não aplicável 
Não 
aplicável 

Não aplicável Não aplicável Não aplicável 

Fundos de 
Investimento em 
Índice de Mercado 

ICVM 359 abero (art. 5) Não há. 

Mínimo de 95% em ativos 
financeiros que integrem o índice de 
referência, e posição líquida 
comparada em contratos futuros 
(art. 58) 

Não há. Não há 
Depedente de 
registro prévio 
(art. 6) 

Depende de 
autorização da CVM 
(art. 28) 

Informes 
diários, 
mensais, e 
anuais (art. 43) 

FIP ICVM 578 
fechado (art. 
5) 

Não há. 

Mínimo de 90% em ações, bônus de 
subscrição, debêntures simples, 
outros títulos e valores mobiliários 
conversíveis ou permutáveis em 
ações de emissão de companhias, 
abertas ou fechadas, bem como 
títulos e valores mobiliários 
representativos de participação em 
sociedades limitadas 

Não há. Não há Dependem de 
registro prévio 
na CVM (art.2) 

Depende de registro 
na CVM (art. 22) 
salvo nos casos de 
dispensa de registro 
previstos em 
regulamentação 
específica, 

Informes 
trimestrais, 
semestrais e 
anuais (art. 45) 

FIP – Produção 
Econômica Intensiva 

Lei nº 
11.478/2007 

aberto ou 
fechado (art. 

Não há. [Idem FIP][...] em sociedades 
limitadas que desenvolvam 

Não há. 5 cotistas e 
nenhum com 
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Tipo de Fundo Norma Condomínio 
PL 

mínimo 
Composição de Carteira Diversificação 

Mínimo 
Cotistas 

Registro Oferta Pública Informação 

em Pesquisa, 
Desenvolvimento e 
Inovação 

e ICVM 578 17) atividades de produção econômica 
intensiva em pesquisa, 
desenvolvimento e inovação no 
território nacional 

mais de 40% 
das cotas 
(art. 1, §6 da 
lei) 

FIP Infraestrutura 
Lei nº 
11.478/2007 
e ICVM 578 

aberto ou 
fechado (art. 
17) 

Não há. 
[Idem FIP][...] em sociedades 
limitadas que desenvolvam 
atividades de infraestrutura 

Não há. 

FIP Multiestratégia ICVM 578 
fechado (art. 
5) 

Não há. 
[Idem FIP][...] em sociedades 
limitadas 

Não há. Não há. 

FIP Capital Semente ICVM 578 
fechado (art. 
5) 

Não há. 
[Idem FIP][...]  em sociedades 
limitadas com receita bruta anual 
inferior a R$ 16 milhões (art. 15) 

Não há. Não há. 

Investimento 
com renda 
bruta de até R$ 
15 milhões 

FIP Empresas 
Emergentes 

ICVM 578 
fechado (art. 
5) 

Não há. 
[Idem FIP][...]  em sociedades 
limitadas com receita bruta anual 
inferior a R$ 300 milhões (art. 16) 

Não há. Não há. 

Investimento 
com renda 
bruta de até R$ 
300 milhões 

Fundos de 
Investimento 
Imobiliário 

ICVM 472 
fechado (art. 
2, §1) 

Não há. 
Aplicação em empreendimentos 
imobiliários. 

Não há. Não há. 

Dependem de 
autorização 
prévia da CVM 
(art. 4) 

Dependem de registro 
na CVM (art. 6, §1, I) 

Informes 
mensais, 
trimestrais e 
anuais (art. 39) 

Fundos de 
Investimentos 
Culturais e Artísticos 

ICVM 186 
abero ou 
fechado (art. 
1) 

Não há. Investimentos em projetos culturais e artísticos  (art. 30) Não há. 

Dependem de 
autorização 
prévia da CVM 
(art. 2) 

Não há 
Informes 
anuais (art. 37, 
IV) 

Fundos 
Financiamento da 
Indústria 
Cinematográfica 
Nacional 

ICVM 398 
fechado (art. 
3) 

Não há. 
Mínimo 90% direcionados para 
empreendimentos aprovados pela 
Ancine 

Não há. Não há 

Dependem de 
autorização 
prévia da CVM 
(art. 6) 

Dependem de registro 
prévio na CVM (art. 
16, I) 

Prospecto (art. 
34). Informes 
trimestrais e 
semestrais (art. 
65) 

Fundos de 
Investimento em 
Direitos Creditórios 
não patronizados – 

ICVM 444 
aberto ou 
fechado (art. 
7) 

Não há. Direitos creditórios Não há. Não há. Dependem de 
registro prévio 
na CVM (art. 

Depende da 
apresentação de 
prospecto (art. 5) 

Não há. 
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Tipo de Fundo Norma Condomínio 
PL 

mínimo 
Composição de Carteira Diversificação 

Mínimo 
Cotistas 

Registro Oferta Pública Informação 

FIDC NP 7) 

Fundos Mútuos de 
Investimentos em 
Empresas 
Emergentes 

ICVM 209 
fechado (art. 
1) 

Não há. 

Mínimo 75% em  ações, debêntures 
conversíveis em ações, ou bônus de 
subscrição de ações de emissão de 
empresas emergentes. 

Não há. Não há 
Dependem de 
autorização da 
CVM (art. 2) 

Dependem de registro 
na CVM (art. 21, I) 

Informes 
trimestrais, 
semestrais e 
anuais (art. 34) 

Fundos Mútuos de 
Privatização – FGTS 

ICVM 279 aberto (art. 1) Não há. 

Exclusivamente valores mobiliários 
adquiridos em oferta pública no 
âmbito do Programa Nacional de 
Desestatização ou de Programas 
Estaduais de Desestatização, 
mediante aprovação do CND; 
ou títulos de renda fixa, privados ou 
públicos federais, até o limite 
máximo de 10% do valor do 
patrimônio líquido do Fundo. (art. 
22) 

Não há. Não há. 

Dependem de 
autorização 
prévia da CVM 
(art. 3) 

Não há. 
Informes 
mensais e 
anuais (art. 30) 

Fundos Mútuos de 
Privatização – FGTS 
Carteira Livre  

aberto (art. 1) Não há. 

Exclusivamente em I – valores 
mobiliários de companhias abertas, 
negociados em bolsa de valores, 
mercado de balcão 
organizado por instituição 
autorizada pela CVM, ou objeto de 
oferta pública registrada na CVM; II 
– títulos de renda fixa, privados ou 
públicos federais, até o limite de 
49% do valor do Patrimônio 
Líquido do Fundo; 
III – posições em mercados 
organizados de liquidação futura, 
envolvendo contratos referenciados 
em ações ou índices de ações, com o 
objetivo exclusivo de proteger 
posições detidas à vista, até o limite 
destas (art. 23-A) 

Não há. Não há. 

Dependem de 
autorização 
prévia da CVM 
(art. 3) 

Não há. 
Informes 
mensais e 
anuais (art. 30) 
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APÊNDICE IV – CLASSIFICAÇÕES DE TIPOS DE ATIVOS E DE INVESTIDORES 

(ANBIMA E CVM) 

 

Classificação ANBIMA Classificação Adotada 

Debêntures Títulos de Dívida Privada 

Ações Ações 

Opções Ações 

CDB/RDB Títulos de Dívida Privada 

Notas Promissórias Títulos de Dívida Privada 

Direitos Creditórios Títulos de Dívida Privada 

DPGE Títulos de Dívida Privada 

CCB / CCCB Títulos de Dívida Privada 

Letras Financeiras Títulos de Dívida Privada 

Outros Renda Fixa Títulos de Dívida Privada 

Títulos Imobiliários Outros 

Investimento no Exterior Outros 

Outros Renda Variável Outros 

Operação Compromissada – Lastro em Tít. 
Públ. Federais 

Títulos Públicos 

Operação Compromissada – Lastro em Tít. 
Est., Municipais e Privados 

Títulos Públicos 

Tít. Públ. Federais Títulos Públicos 

 

 

Classificação ANBIMA Classificação Adotada 

EFPC Emp. Públicas Investidores Institucionais 

EFPC Emp. Privadas Investidores Institucionais 

Seguradora Investidores Institucionais 

EAPC Investidores Institucionais 

Capitalização Investidores Institucionais 

Corporate Investidores qualificados 
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Middle Market Varejo 

Private Investidores qualificados 

Varejo Alta Renda Varejo 

Varejo Varejo 

Poder Público Outros 

RPPS Investidores Institucionais 

Fundos de Investimento Investidores Institucionais 

Estrangeiros Investidores Institucionais 

Outros Outros 
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Tipo de cotista – Informe Mensal CVM (Anexo 59 ICVM 555) Classificação adotada 

a) Pessoa física private banking1011 Investidor qualificado 

b) Pessoa física varejo Investidor não qualificado 

c) Pessoa jurídica não-financeira private banking Investidor qualificado 

d) Pessoa jurídica não-financeira varejo Investidor não qualificado 

e) Banco Comercial Investidor institucional 

f) Corretora ou distribuidora Investidor institucional 

1. g) Outras pessoas jurídicas financeiras Investidor institucional 

1.h) Investidores não residentes Outros 

1. i) Entidade aberta de previdência complementar Investidor institucional 

1. j) Entidade fechada de previdência complementar Investidor institucional 

1. l) Regime próprio de previdência dos servidores públicos Investidor institucional 

1. m) Sociedade seguradora ou resseguradora Investidor institucional 

1. n) Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil Investidor institucional 

1. o) Fundos e clubes de Investimento Fundos de investimento 

1. p) Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e 
ordem) 

Fundos de investimento 

1. q) Outros tipos de cotistas não relacionados Outros 

 

Tipo de investimento – Composição de carteiras de 
investimento 

Classificação adotada 

Titulo público federal Títulos públicos 

Cotas de fundos Cotas de fundos 

Swap Outros 

Debêntures Títulos de dívida privada 

Mercado Futuro – Posições vendidas Outros 

Ações Ações 

Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários Títulos de dívida privada 

Opções – Posições titulares Ações 

Mercado Futuro – Posições compradas Outros 

Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo Ações 

Ações e outros TVM cedidos em empréstimo Ações 

Opções – Posições lançadas Ações 

 
                                                             
1011  Diferentemente da classificação de investidores adotada pela CVM entre investidores qualificados, 

profissionais e os demais (aos quais pode-se chamar de varejo), o “Informe de Perfil Mensal” dos fundos, 
definido pelo Anexo 59 da ICVM 555 utiliza a terminologia private banking. Essa terminologia, embora 
comum na prática comercial, não está definida em nenhuma normativa da CVM. Igualmente, não foi 
possível encontrar qualquer menção ou discussão sobre o tema na Instrução CVM nº 512/2011 que o 
instruiu, tampouco nos documentos da Consulta Pública SDM nº 10/11 (edital, contribuições e relatório). 
Em contato com a CVM (por telefone e e-mail), não foi obtida nenhuma explicação ou adotada pelos 
fundos para apresentarem informações.  
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Brazilian Depository Receipt – BDR Ações 

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta 
pública Ações 

Compras a termo a receber Outros 

Vendas a termo a receber Outros 

Depósitos a prazo e outros títulos de IF Outros 

Debêntures2 Títulos de dívida privada 

Títulos de Crédito Privado Títulos de dívida privada 

Títulos ligados ao agronegócio Títulos de dívida privada 

Investimento no Exterior Outros 

Cotas de fundos de renda fixa Cotas de fundos 

Disponibilidades Outros 

Valores a pagar Outros 

Mercado Futuro – Posições compradas2 Outros 

Mercado Futuro – Posições vendidas2 Outros 

Valores a receber Outros 

Títulos Públicos Títulos públicos 

Ações2 Ações 

Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários2 Títulos de dívida privada 

Operações Compromissadas Títulos de dívida privada 

Outras aplicações Outros 

Vendas a termo a receber2 Outros 

Outras operações passivas e exigibilidades Outros 

Opções – Posições lançadas2 Ações 

Opções – Posições titulares2 Ações 

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta 
pública2 Outros 

Brazilian Depository Receipt – BDR2 Ações 

Obrigações por venda a termo a entregar Outros 

Compras a termo a receber2 Outros 

Obrigações por compra a termo a pagar Outros 

Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo2 Ações 

Ações e outros TVM cedidos em empréstimo2 Ações 

Outros valores mobiliários ofertados privadamente Outros 

DISPONÍVEL DE OURO Outros 

CPR Títulos de dívida privada 

Depósitos a prazo e outros títulos de IF2 Outros 

Debêntures simples Títulos de dívida privada 

 

 


