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RESUMO 

 

O trabalho tem por objeto a observação e o debate do tema hedge funds, com foco no 

ordenamento legal brasileiro e auxílio do direito comparado. Inicia-se com conceitos gerais 

dos hedge funds em sede internacional. Analisam-se então dados e informações históricos, 

práticos e legislativos a respeito dos hedge funds nos Estados Unidos da América e dos 

fondi speculativi na Itália. Com base na prática estrangeira, a dissertação aborda problemas 

jurídicos potenciais ocasionados pelas estruturas dos hedge funds, em especial no que 

tange os possíveis conflitos de interesse entre gestores e investidores (moral hazard, 

competição). Considera a relação entre risco sistêmico e hedge funds. Analisa o regime 

institucional e legal dos fundos de investimento brasileiros, em especial os regulados pela 

ICVM 409/06. Indica a classe “Fundos de Investimento Multimercado” como a mais 

próxima do conceito de hedge fund. Considera o papel da CVM, da auto-regulação, do 

gestor, do administrador, do investidor qualificado e do investidor superqualificado. 

Aponta a disciplina pública e privada dos intermediários financeiros como meio eficiente 

para controle e tutela dos hedge funds e seus investidores. Conclui criticando o equilíbrio 

entre regulação estatal e disciplina privada. 

 
 

Palavras-Chave: Auto-Regulação. Conflito de interesses. Direito Comparado. Estados 

Unidos da América. Fondi Speculativi. Fundos de Investimento. Fundos Multimercado. 

Hedge Funds. Itália. Mercado de Capitais. 



RÉSUMÉ 

 

Ce Mémoire a pour objet l’analyse et le débat sur le thème des hedge funds, et se concentre 

à cet égard, sur les principes et les règles de l’ordre juridique brésilien et accessoirement 

sur le droit comparé. Le Mémoire débute par la présentation des concepts généraux des 

hedge funds sur la scène internationale, en étudiant, ainsi, les données et informations 

historiques, pratiques, mais aussi législatives des hedge funds aux Etats-Unis d’Amérique 

ainsi que des fondi speculativi en Italie. En se fondant sur la pratique étrangère, cette étude 

aborde donc, les problèmes juridiques potentiels occasionnés par de telles structures, et 

plus particulièrement celui des conflits d’intérêts possibles entre géstionnaires et 

investisseurs (moral hazard, concurrence). Le Mémoire considère alors, la relation entre 

les risques systémiques et les Hedge Funds. Il analyse le régime institutionnel et légal des 

fonds d’investissement au Brésil, notamment des fonds régis par l’Instruction Normative 

de la CVM – Comissão de Valores Mobiliários ICVM409/06. De surcroît, il considère la 

classe des “Fonds de Couverture Multimarchés” (Fundos de Investimento Multimercado) 

comme la plus proche du concept de hedge fund. Il estime que la CVM a un rôle d’auto-

régulation, de gestionnaire, d’administrateur, d’investisseur qualifié, mais aussi 

d’investisseur super-qualifié. Il envisage le secteur public et privé des intermédiaires 

financiers comme un moyen efficace pour le contrôle et la tutelle des hedge funds et des 

investisseurs. Et finalement, le Mémoire s’achève en critiquant l’équilibre entre la 

régulation étatique et le secteur privé.  

 

Mots-Clés: Auto-régulation. Conflit d’intérêts. Droit Comparé. États-Unis d’Amérique. 

Fondi Speculativi. Fonds d’Investissement. Fonds de Couverture Multimarchés. 

Italie.Hedge Funds. Marché de Capitaux.  
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho tem por objeto a observação e debate do tema hedge funds 

com foco no Ordenamento Legal Brasileiro. Trata-se de fazer um primeiro reconhecimento 

desse fenômeno econômico e jurídico, sem pretensões a dogmas. Levaremos em conta 

peculiaridades e efeitos desse esquema coletivo de investimento no Direito Estrangeiro e 

no Brasileiro, com o auxílio de técnicas de Direito Comparado. 

Existem muitas formas, veículos e maneiras de gestão de ativos financeiros: 

bancos de investimento, tesourarias de empresas ou mesmo a administração privada de 

ativos de uma pessoa física. Dentre as variadas formatações, destacam-se os fundos de 

investimento, veículos que têm como atividade primordial o grupamento de ativos de mais 

de uma pessoa, que assim se mutualiza nos custos e proventos resultantes da gestão 

profissional do monte comum. 

Os fundos de investimento constituem veículos heterogêneos em suas metas, 

objetivos, estratégias e formas institucionais. 

Os esquemas coletivos de investimento são cada vez mais relevantes na economia 

financeira global, seja por sua dimensão, seja por sua impressionante taxa de crescimento. 

O Brasil é um bom exemplo: estima-se que o volume de recursos aplicados em fundos de 

investimento tenha atingido, em 2006, o equivalente a 62% do PIB brasileiro, um 

crescimento de 21% se comparado com a mesma base no ano anterior.1 

As razões desse fenômeno são diversas: investidores privados e institucionais em 

busca de diversificação de risco para suas carteiras, insatisfação com os rendimentos 

oferecidos em mercados de taxas de juros fixos, a busca pela relação ótima entre risco e 

retorno, ou mesmo o desejo de investir em estratégias alternativas, complexas ou 

sofisticadas, com a expectativa de maiores lucros. Elementos como a integração dos 

mercados financeiros mundiais e quedas das taxas de juros reais promovem sua ocorrência. 

As perspectivas e desejos de cada tipo de investidor são os mais diversos: um 

pequeno poupador almeja guardar seu dinheiro com segurança; um administrador de 

grandes fortunas pode buscar diversificação e melhores retornos para seus clientes; a 

                                                
1COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS. 2º Panorama Anual da Indústria Brasileira de Fundos de 

Investimento. Abril de 2007. Disponível em: <http://www.cvm.gov.br>. Acesso em: 24 out. 2008. 
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tesouraria de uma empresa, capital de curto prazo para pagar uma dívida e assim por 

diante. A demanda é variada e, conseqüentemente, a oferta também.  

Dentre os vários esquemas coletivos de investimento oferecidos no mercado 

financeiro, chamam-nos a atenção aqueles sofisticados ou complexos, voltados a 

investidores que queiram diversificar suas carteiras. A diversificação dos investimentos 

pode ser compreendida como medida de proteção ao capital e busca por maiores retornos, 

entre outros. Os hedge funds destacam-se dentre tais esquemas alternativos de 

investimento. 

Os hedge funds são de difícil conceituação. Isso não impede que sejam 

reconhecidos como uma forma distinta dos esquemas tradicionais de investimento pelos 

agentes privados e pelas autoridades responsáveis pela supervisão e regulamentação do 

mercado financeiro.  

Já no Capítulo 1, far-se-á uma rápida introdução histórica dos hedge funds. Logo 

na seqüência, serão apresentadas as principais características que os distinguem de outros 

esquemas de investimento coletivo.  

Argüiremos que o termo hedge fund carece de demarcação legal ou mesmo de um 

traço singular que os separe dos demais. O termo designa não um tipo específico de 

esquema de investimento coletivo, mas sim um conjunto de entidades que guardam 

características similares entre si. Veículos formalmente idênticos podem ser, ou não, 

considerados como hedge funds, a depender das estratégias e regras contratuais adotadas. 

As características que os compõem, de estilo eminentemente prático, serão listadas e 

sumariamente comentadas. 

Em seguida, apresentaremos breves conclusões a respeito das características 

gerais dos hedge funds em diferentes jurisdições, conforme o entendimento depreendido de 

estudos apresentados por duas entidades transacionais, a International Organization of 

Securities Commission - IOSCO, que reúne informações das autarquias ou órgãos estatais 

que regulam o mercado de fundos de investimento, e a EFAMA, European Fund and Asset 

Management Association, entidade que congrega as associações representativas da 

indústria européia de administração de recursos. 

O Capitulo 2 será central no entendimento do estudo, pois tratará da disciplina dos 

hedge funds nos Estados Unidos da América. A importância decorre do fato de que o 

mercado norte-americano, além de berço dos hedge funds, é também atualmente seu maior 
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mercado em oferta e em demanda. Foi no seio de suas instituições e com base na dinâmica 

do mercado norte-americano que as características desse esquema coletivo de 

investimentos tomaram forma. Por conta da integração dos mercados financeiros, as 

práticas operacionais dos hedge funds norte-americanos foram transplantadas ou copiadas 

para outras jurisdições, moldando-se em diferentes estruturas legais, adaptando suas 

características às tradições legislativas de outros mercados.  

O ponto de partida será o jurídico: de início será esclarecido que se trata de uma 

espécie reconhecida pelas autoridades, porém privada de tipificação legal. Daí serão 

observados os principais traços estruturais e as isenções legais que os caracterizam. Em 

auxílio do entendimento de sua natureza, serão então mencionados outros tipos de esquema 

de investimento estruturalmente similares, mas que, por conta de certas particularidades, 

não são classificados como hedge funds. Passada a observação das estruturas legais, 

escrutinamos aspectos operacionais e práticos dos hedge funds que interessam ao estudo, 

como os principais prestadores de serviços, o tamanho da indústria norte-americana, 

estratégias de investimento mais comuns, quais as informações a investidores entre outros. 

No término do mencionado Capítulo, traremos dois exemplos práticos de hedge 

funds norte-americanos que quebraram e suas interessantes conseqüências regulatórias e 

sistêmicas. 

O Capítulo 3 será dedicado ao estudo dos hedge funds na Itália, segunda e última 

jurisdição estrangeira estudada. Antes de tudo, verificam-se as razões da escolha: sistema 

jurídico romano-germânico em contraponto ao norte-americano, legislação relativamente 

atual, grande liberdade para os gestores, inserção no ambiente econômico europeu e 

proximidade do sistema jurídico brasileiro. 

Testemunha-se que os fondi speculativi são os veículos de investimento coletivo 

considerados como os hedge funds italianos. Para isso, dissertaremos sobre seu histórico, 

disciplina básica e características estruturais. Na seqüência, são apresentados breves dados 

econômicos relevantes. Será dada ênfase às abordagens do legislador italiano para os 

problemas de tutela do investidor e de estabilidade do mercado. 

O quanto observado nos três primeiros capítulos será suficiente para 

compreendermos alguns problemas peculiares aos hedge funds. O Capítulo 4 tratará de 

alguns desses problemas, mais especificamente os que surgem das assimetrias 

informacionais entre os investidores, os gestores e outros intermediários financeiros. A 
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pertinência do Capítulo 4 será evidenciada, à medida que boa parte dos problemas resulta 

em questões sobre a regulação desses diferentes atores, em benefício dos investidores e dos 

sistemas financeiros possivelmente afetados. 

O último Capítulo utilizará informações e conclusões dos anteriores na 

investigação sobre os hedge funds no Brasil.  

Dado o panorama histórico e institucional que rege a matéria dos fundos de 

investimento no país, traremos à baila seu cenário legislativo. O papel da Comissão de 

Valores Mobiliários será ressaltado, assim como o papel complementar da Associação 

Nacional dos Bancos de Investimento.  

Iniciaremos por comentar o pressuposto regulamentar de nosso legislador, que, 

mesmo partindo de rigorosa tipificação e de vetos operacionais, foi paulatinamente 

permitindo maior liberdade operacional na gestão de carteiras de fundos de investimento. 

Indicaremos quais as características que fazem dos Fundos de Investimento 

Multimercado, tal como classificados sob a Instrução CVM nº 409, de 18 de agosto de 

2004, o esquema coletivo de investimento brasileiro mais viável para a constituição de um 

hedge fund no país. 

Para chegarmos a essa conclusão, exporemos as limitações relativas aos bens que 

estes podem ou não carregar em carteira. Falaremos ainda das atuais regras atinentes à 

alavancagem, sobre práticas comuns de resgate de quotas e sua relação com a volatilidade 

dos investimentos, bem como sobre as liberdades adicionais atribuídas aos fundos 

dirigidos a investidores qualificados e aos superqualificados. 

Em todo o decorrer desse último Capítulo, traçaremos paralelos entre os conceitos 

de hedge funds apresentados nos capítulos anteriores e o mercado brasileiro de fundos de 

investimento, buscando identificar similaridades entre os conceitos estrangeiros e os 

instrumentos aqui disponíveis. 

No entanto, a conclusão de que o Fundo de Investimento Multimercado constitui 

o veículo mais viável para a existência dos hedge funds no Brasil não será a última. O que 

se pretende é lançar bases para uma discussão mais prolífica sobre o equilíbrio entre o 

papel do regulador estatal e o do auto-regramento privado frente aos crescentes desafios 

decorrentes da especialização dos esquemas coletivos de investimento. 
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Alertamos novamente o leitor de que a conclusão não será nem propositiva nem 

dogmatizante. A intenção é lançar as bases a partir do exemplo dos hedge funds para que 

se discuta qual deve ser o papel do poder público e da iniciativa privada na imposição de 

limites aos investidores, gestores e administradores de fundos de investimento. 
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CONCLUSÕES 

 

A descrição dos hedge funds nas diferentes jurisdições estudadas ao longo desta 

dissertação conduz a algumas considerações interessantes. 

Pode-se afirmar que existe um modelo melhor ou pior de hedge fund dentre os 

analisados? A pergunta talvez não seja a mais interessante, pois nenhum modelo é melhor 

ou pior que o outro. Cada um tem suas virtudes e defeitos, suas particularidades e 

realidades institucionais, sendo influenciado por fatores intrínsecos e extrínsecos que 

determinam suas práticas comerciais e financeiras. 

Por exemplo, erra quem imagina que um hedge fund norte-americano seja 

absolutamente desregulamentado, ou que os custos para sua operação sejam 

significativamente menores que os dos mais regulados. O Capítulo 2 above demonstra que 

mesmo o hedge fund norte-americano mais agressivo ou com maior número de isenções 

deve cumprir com certas regras Leis e normativos. Quanto à questão do custo, apesar de 

plausível, essa hipótese não é necessariamente verdadeira. Deve-se levar em conta que as 

regras que um hedge fund norte-americano deve observar para poder isentar-se do 

“Investment Company Act” ou do “Investment Advisers Act”, por exemplo, são bastante 

complexas, esparsas e integradas por jurisprudência em vários de seus aspectos, sem contar 

as regras estaduais específicas. Já o gestor (e o investidor) brasileiro precisa referir-se a 

não mais de dois ou três normativos para conhecer suas principais obrigações e direitos. 

Por outro lado, o gestor brasileiro e o italiano têm custos obrigatórios com registro e com o 

administrador ou o banco depositário, respectivamente, que o norte-americano não tem.  

Outro exemplo da complexidade das regras estatais norte-americanas é a 

existência da SEC, da CFTC e do Federal Reserve, cada um com competências, 

regulamentos, critérios e práticas próprios e não particularmente harmonizados. A estrutura 

verticalizada brasileira ou a italiana trazem vantagens do ponto de vista da compreensão do 

sistema em que o fundo se deve inserir. 

A comparação entre os hedge funds analisados também desvela uma abordagem 

estatal na questão dos diferentes níveis de proteção a investidores. Um traço comum aos 

legisladores comparados é reconhecer que, quanto mais sofisticado, endinheirado ou 

qualificado o investidor, menor a necessidade de tutela estatal. Este é o ponto fulcral do 

fondo comune, que estabelece a disposição de elevada quantia para investimento como 
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praticamente única restrição de entrada. Os qualified purchasers, no caso dos EUA, são 

centrais para que o hedge fund de lá seja isento da regra 3(c)(7). No Brasil, existem dois 

níveis, que dispensam maiores explicações: a do investidor qualificado e a do novo 

investidor superqualificado. A distinção é uma maneira de o Estado reconhecer que o 

mercado de investimentos coletivos é composto por pessoas que necessitam de diferentes 

níveis de tutela. 

Curioso observar que, mesmo em um ambiente mais fechado, com mais regras 

institucionais, a iniciativa privada não refuta mecanismos de auto-regramento. O exemplo 

da ANBID pode ser citado não só como uma ação de marketing voltada a investidores de 

varejo. O empenho em se elevarem os padrões de qualidade é também interessante em 

nível institucional: o fundo que adere ao Código de Auto-Regulamentação para os Fundos 

de Investimento, mesmo que adote estratégias mais ou menos agressivas, provavelmente 

ganha competitividade na hora de convencer um investidor institucional a lhe confiar seu 

dinheiro, se comparado com um fundo não aderente.291 Esse senso de profissionalismo e de 

busca por qualidade gerencial pode ser valioso, em tempos de crise, e ajudar a destacar um 

hedge fund dos demais existentes. 

Os efeitos da recente crise de crédito também evidenciam uma preferência por 

regras institucionais mais fechadas. Os investidores estrangeiros não raro se espantam com 

o fato de que no Brasil praticamente não existem problemas de precificação e de 

liquidação de ativos financeiros, principalmente dos derivativos de crédito. Isso ocorre 

porque existe um mercado de balcão organizado e porque a maioria dos ativos financeiros, 

em sua acepção legal, são negociados em bolsas de valores.  

Outro fator extremamente importante no caso brasileiro é a determinação de se 

calcular diariamente o valor das quotas dos fundos de investimento. Isso traz duas 

conseqüências: uma positiva, outra talvez nem tanto. Sabedora dos valores diários e 

históricos das quotas dos fundos, a CVM pode efetuar verificações estatísticas, intervindo 

de maneira prudencial quase que imediatamente, caso observe qualquer anomalia em um 

dado fundo. Ainda do mesmo lado da moeda, a prática permite que o administrador 

também acompanhe de perto a gestão financeira e contábil do fundo, auxiliando a CVM 

                                                
291Um exemplo bastante próximo é a da aceitação dos níveis de governança corporativa adotados por 

empresas listadas na BOVESPA: existem investidores institucionais que dão clara preferência a ações 
listadas no “novo mercado”, justificando assim a aderência a esse padrão auto-regulamentar. Experiências 
como a da quebra da Agrenco (que era listada no novo mercado), contudo, relembram-nos que mesmo 
assim não existe padrão, nível obrigatório de informação ou classificação que suplante uma devida análise 
por parte do investidor do ativo que está investindo. O mesmo vale para fundos de investimento. 
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em seu papel de supervisor delegado. Uma possível desvantagem de se impor o cálculo 

diário das quotas pode surgir nos casos de fundos que invistam em ativos pouco líquidos 

ou de difícil avaliação. Além de questionamentos de ordem contábil (quel critério deve ser 

usado na precificação do ativo ilíquido?), a divulgação do patrimônio líquido do fundo ao 

mercado pode eventualmente comprometer a sua estratégia ou, simplesmente, não refletir 

uma legítima expectativa de rentabilidade baseada em ativos de complicada avaliação. 

Uma virtude dos modelos pátrio e italiano consiste na já mencionada existência 

das figuras do banco depositário e do administrador (quando diverso do gestor). Já a 

imposição de se contratar auditor independente também parece ser outra regra interessante 

(o caso da quebra do “pequeno” hedge fund Bernard Madoff Investment Securities
292 é 

testemunha da conveniência da norma brasileira). Ambas as iniciativas parecem ecoar os 

pedidos de “market discipline” em preferência à maior regulação direta dos hedge funds, 

feitos pelas autoridades e estudiosos do assunto nos Estados Unidos.293 O Estado deve 

voltar seus olhos com mais atenção para os intermediários financeiros dos hedge funds, e 

não tanto aos próprios.294 

Um exemplo de eficiência brasileira na intermediação financeira é a 

administração e funcionamento da negociação, compensação e liquidação de operações 

com títulos, valores mobiliários, derivativos e câmbio interbancário. O Banco Central 

orquestra e supervisiona as entidades privadas que atuam como intermediárias entre uma 

instituição financeira e outra, o que inclui as negociações dos ativos financeiros pelos 

fundos de investimento. As entidades intermediárias (por exemplo, a CETIP e a 

BM&FBOVESPA) disputam segmentos do filão de liquidação ou custódia, cada uma 

assegurando que os ativos negociados sejam tratados conforme os direcionamentos do 

Banco Central. A grande sofisticação do sistema permite que todas essas operações sejam 

processadas em tempo real. Adicionalmente, as partes contam com grande segurança 

quanto à disponibilidade de meios de pagamentos de suas contrapartes, diminuindo-se 

assim mais um fator de influência no risco sistêmico do país.  

                                                
292Vide notas de rodapé a respeito do caso Madoff, nos itens 2.8 e 4.2.1 acima. 
293Vide item 4.1 acima. 
294A idéia não é tão indecente, já que o gatilho da crise de crédito de 2008 é constantemente atribuído à má 

utilização de ativos financeiros não regulados, como os credit default swaps, os repurchase agreements, o 
naked short selling os collateralized debt obligations e outros derivativos de balcão. Praticamente nenhum 
desses instrumentos (que, aliás, são válidos e desejáveis), pode ser contratado sem a intervenção de 
instituições financeiras, das quais se espera maior disciplina contábil e de análise de risco, evidentemente 
ausentes nos recentes episódios. Não é objeto do presente trabalho, mas espera-se que em breve tenhamos 
maiores dados sobre o episódio, inclusive quanto ao papel do Governo Norte-Americano na queda de 
padrões nas análises de crédito hipotecário. 



141 

 

Há que se mencionar uma inegável vantagem dos hedge funds norte-americanos 

frente aos modelos brasileiros e italianos, a segurança jurídica formal. Não existe por lá a 

discussão teórica sobre a limitação da responsabilidade dos quotistas, ou sobre o regime 

que o judiciário deve ou não adotar na análise de algum litígio, como existe na Itália ou 

aqui. Na limited partnership, o sócio responde no limite do capital investido, nada mais. 

No Brasil e na Itália a questão ainda não é pacífica, e o problema da responsabilidade 

limitada (ou não) do quotista e o da aplicação subsidiária das regras de Direito Societário 

(ou condominial) estão longe de acabar.  

Simplesmente importar uma solução que aparentemente funciona, pode causar 

mais prejuízo que benefício: cada sistema tem sua história, seus usos, seus costumes. 

Deve-se buscar adaptar o instrumento jurídico pretendido conforme o quadro institucional 

já existente, levando em conta a prática comercial, conferindo assim, maior segurança 

jurídica à medida.295  

Um argumento que milita em favor da liberdade operacional é a pulverização dos 

gestores de ativos. O fenômeno é global e, aparentemente, será duradouro. As relativas 

facilidades burocráticas de que desfrutam os hedge funds, associadas aos potenciais lucros 

do negócio, incentivam e permitem que um número cada vez maior de empreendedores 

arrisquem suas carreiras (e capital) no negócio de gestão de esquemas coletivos de 

investimento. O mercado, que era antes restrito a um punhado de grandes instituições 

financeiras, rapidamente ganhou milhares de novos gestores, independentes dos 

administradores ou não. A conseqüência em termos concorrenciais e de eficiência de 

mercado só pode ser positiva. Milhares de gestores pensam melhor que uma ou duas 

dezenas. Ademais, os incentivos de sucesso variam conforme o esquema de investimento e 

remuneração proposto. Com o aumento de oferta de investimentos alternativos, aumentam 

assim proporcionalmente as chances de o investidor encontrar um fundo “com a sua cara”, 

que seja mais alinhado a seus interesses. O fenômeno tira também as grandes instituições 

de sua zona de conforto, melhorando a qualidade geral dos serviços prestados. 

Esse último ponto deveria ser observado com maior atenção pelo legislador e pelo 

regulamentador estatal brasileiro. Medidas que visem desburocratizar a operação, ou 

aumentar o universo de investimentos de gestores são salutares ao investidor e não 

implicam obrigatoriamente relaxamento de regras de cunho institucional. Mais, o modelo 

genérico de proteção aos investidores varejistas deveria ser compreendido como uma parte 
                                                
295Vide item 5.4 acima. 
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muito importante e relevante quando do exercício do poder regulamentar autorizado, mas 

não a única. Podemos citar o fundo A. W. Jones & Co. e o fundo Crescinco como bons 

exemplos de que a inovação e a expectativa de lucro, quando aliadas a um ambiente 

institucional minimamente afeto à livre iniciativa, constituem uma poderosa ferramenta 

econômica. Ações como a promulgação da Instrução CVM 465 (que criou os fundos para 

investidores superqualificados) são louváveis, pois demonstram apreço aos princípios da 

liberdade econômica e de defesa da livre iniciativa. O princípio de que a capacidade 

criativa humana é ilimitada não deveria ser diminuído frente uma pretensa tutela universal, 

decidida por alguns poucos.  
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